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TEMANGGUNG – JAWA TENGAH  56218 

 
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG 

NOMOR : W12-U27/ 94 /KP.07.01/10/2020 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PERADILAN 

PADA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG 

 
KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG 

Menimbang :  
a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan 

peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas 
terhadap pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 
berbagai peraturan terkait lainnya; 

b. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik, maka tiap-tiap lembaga negara yang 
menyelenggarakan pelayanan public wajib menyusun standar 
pelayanan public ;   

c. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan Pelayanan bagi masyarakat khusus pencari 
keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-
badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik ; 

d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, 
maka Pengadilan Negeri Temanggung perlu menyusun standar 
pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan untuk 
menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari 
keadilan dan masyarakat ;  

e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, c dan d maka 
perlu ditetapkan Pelayanan Peradilan Bagi Masyarakat Penyandang 
Disabilitas Pada Pengadilan Negeri Temanggung ; 

Mengingat : 
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 
b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia; 
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 
e. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum; 
f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 
g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ( Whistleblowing 



System ) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada 
dibawahnya.  

h. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/ 
2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 

i. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
026 / KMA / Sk / II / 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.  

j. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah 
Agung Republik Indonesia (BukuII) ; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI 
TEMANGGUNG 

KESATU : Menerapkan Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri 
Temanggung sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini 
sebagai dasar bagi tiap-tiap unit kerja untuk memberikan pelayanan 
kepada publik dan mengatur lebih lanjut detail pelaksanaan pelayanan 
yang dilaksanakan pada tiap satuan kerja ; 

KEDUA : Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan 
Negeri Temanggung disebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini ; 

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan tersebut akan 
ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan 
Negeri Temanggung sesuai dengan kebutuhan. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan 
perbaikan seperlunya. 

 
Ditetapkan di : Temanggung 
Pada Tanggal  :  13 Oktober 2020  

KETUA 
PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG 

 
 
 

 
        M A R D I S O N, SH.  

NIP. 19710301 199603 1 001 
 
 
 



   Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung 
 

Nomor 
  
: W12-U27/ 94 /KP.07.01/10/2020 
 

Tanggal 
 
: 13 Oktober 2020 
 

Tentang 
 

Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan 
Negeri Temanggung 

 
 
 

I. KETENTUAN UMUM 

 
A. Tujuan 

 
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan 

masyarakat. 
 

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. 

 
B. Maksud 

 
1. Sebagai bagian dari komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk 

memberikan pelayanan yang berkualitas. 
 

2. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan 
pengadilan. 

 
3. Sebagai tolok ukur bagi setiap satuan kerja dalam penyelenggaraan 

pelayanan. 
 

4. Sebagai pedoman bagi setiap .satuan kerja dalam menyusun Standar 
Pelayanan Pengadilan pada masing-masing satuan kerja. 

 
C. Ruang Lingkup 

 
1. Pelayanan pengadilan yang diatur di dalam Standar Pelayanan 

Pengadilan Negeri Temanggung ini adalah pelayanan pengadilan pada 
pengadilan di tingkat pertama; 

 
2. Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah standar pelayanan yang 

bersifat internal dan memberikan pedoman bagi semua unit kerja pada 
Pengadilan Negeri Temanggung. 

 
3. Standar Pelayanan yang harus disusun oleh satuan kerja harus memuat : 

 
a. Dasar hukum, 

 
b. Sistem Mekanisme dan Prosedur, 

 
c. Jangka Waktu, 

 
d. Biaya atau tarif, 

 
e. Produk Pelayanan, 

 
f. Sarana Prasarana, 

 
g. Kompetensi Pelaksana 

 



4. Secara umum Pengadilan Negeri Temanggung menyediakan pelayanan 
sebagai berikut : 

 
a. Pelayanan Administrasi Persidangan, 

 
b. Pelayanan Bantuan Hukum, 

 
c. Pelayanan Pengaduan, 

 
d. Pelayanan Permohonan Informasi 

 
5. Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau yang berkaitan 

dengan Putusanpengadilan bukanlah obyek dari pelayanan pengadilan 
dan oleh karenanya tidak termasuk dalam ruang lingkup pelayanan 
pengadilan yang dapat diadukan oleh masyarakat. 

 
D. Pengertian 

 
1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga 
negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan 
administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

 
2. Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian 
kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara 
pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang 
berkualitas. 

 
3. Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya 
pencari keadilan, yang disediakan oleh pengadilan negeri temanggung 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip 
pelayanan publik. 

 
4. Penyelenggara pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut 

penyelenggara adalah setiap satuan kerja yang melakukan kegiatan 
pelayanan pengadilan. 

 
5. Pelaksana pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut Pelaksana 

adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas 
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan 
pengadilan. 

 
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk 

sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang 
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan pengadilan, baik 
secara langsung maupun tidak langsung. 

 
7. Hari adalah hari kerja kecuali disebutkan lain dalam ketentuan ini. 

 
E. Pejabat Penanggung Jawab Pelayanan Pengadilan 

 
1. Pejabat penanggung jawab pelayanan pengadilan terdiri dari: 

 
a. Penyelenggara pelayanan pengadilan 

 
b. Pelaksana pelayanan pengadilan. 

 
 



2. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku 
sebagai berikut: 

 
a. Adil dan tidak diskriminatif; 

 
b. Cermat; 

 
c. Santun dan ramah; 

 
d. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; 

 
e. Profesional; 

 
f. Tidak mempersulit; 

 
g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; 

 
h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi 

penyelenggara; 
 

i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan 
sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang 
berlaku; 

 
j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari 

benturan kepentingan; 
 

k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas 
pelayanan publik; 

 
l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam 

menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi 
kepentingan masyarakat; 

 
m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan 

yang dimiliki; 
 

n. Sesuai dengan kepantasan; dan 
 

o. Tidak menyimpang dari prosedur. 

 
F. Pengaduan atas Pelayanan Pengadilan 

 
1. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik 

pengadilan dalam hal: 
 

a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau 
melanggar larangan; dan 

 
b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan 

standard pelayanan. 
 

2. Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain 
yang menerima kuasa untuk mewakilinya paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak pengadu menerima pelayanan pengadilan. 

 
3. Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada satuan kerja 

penyelenggara pelayanan pengadilan yaitu Pimpinan satuan kerja 
penyelenggara pelayanan pengadilan yang memuat: 

 
a. Nama dan alamat lengkap; 

 
b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan; 

 



c. Permintaan penyelesaian yang diajukan; 
 

d. Tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan 
pengadu. 

 
4. Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan 

identitas pengadu dapat dirahasiakan. 
 

5. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib memberikan tanda terima 
pengaduan yang sekurangkurangnya memuat: 

 
a. Identitas pengadu secara lengkap; 

 
b. Uraian singkat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan 

pengadilan; 
 

c. Tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan 
 

d. Tanda tangan serta nama pejabat pegawai yang menerima 
pengaduan. 

 
6. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan 

masyarakat paling larnbat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan 
diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak 
lengkapnya materi aduan. 

 
7. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi 

aduannya selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan 
oleh pihak penyelenggara. 

 
8. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) 

hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya. 
 

9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan 
sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan 
kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. 

 
10. Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas 

pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal 
pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk 
segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak 
tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut. 

 
11. Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan 

Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada 
masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-
hal yang diumumkan meliputi : 

 
- Jumlah pengaduan yang masuk 

 
- Jenis-jenis pengaduan yang masuk 

 
- Status penanganan pengaduan. 

 
G. Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan 

 
1. Pengadilan wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai 

pelayanan publik yang diselenggarakannya. 
 

 



2. Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman 
pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak 
memungut biaya. 

 
3. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena 

alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan 
pengadu, penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara 
terpisah. 

 
4. Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib 

menjaga kerahasiaan. 
 

5. Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling 
lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan 
lengkap. 

 
6. Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak 

pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan. 

 
H. Ketentuan Sanksi 

 
1. Pimpinan satuan kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan 

pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan pengadilan 
yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan 
publik sebagaimana diatur dalam standar pelayanan publik, berdasarkan 
kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
2. Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan sanksi kepada 

penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak 
memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pengawasan melekat atas 
pelaksanaan standar pelayanan pengadilan dan/atau melanggar larangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
3. Jenis sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan 

pengadilan didasarkan pada ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan yang 
relevan yang berlaku di lingkungan badan peradilan. 

 
I. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik 

 
1. Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja 

penyelenggaraan pelayanan pengadilan pada satuan kerjanya secara 
secara terstruktur dan berkala. 

 
2. Mahkamah Agung melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan 

pelayanan publik pada seluruh satuan kerja secara terstruktur dan 
berkala. 

 
3. Penilaian kinerja pelayanan pengadilan dilakukan dengan menggunakan 

indikator kinerja yang akan disusun oleh Mahkamah Agung berdasarkan 
standar pelayanan pengadilan. 

 
J. Pelaksanaan Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Temanggung 

 
1. Dalam  waktu  selambat-lambatnya  1  (satu)  tahun  sejak  Standar  

Pelayanan Pengadilan diberlakukan, setiap satuan kerja pada Pengadilan  



Negeri Temanggung, wajib menyusun standar pelayanan peradilan yang 
disesuaikan dengan kondisi pada masingmasing satuan kerja dan 
kebutuhan masyarakat pada wilayah hukumnya. 

 
2. Penyusunan Standar Pelayanan Pengadilan pada satuan kerja harus 

mempertimbangkan luas wilayah hukum, moda transportasi, kebutuhan 
masyarakat dan kemampuan pengadilan, terutama dalam menentukan 
waktu, besaran biaya dan sarana prasarana yang disediakan. 

 
3. Penyusunan Standar Pelayanan Pengadilan pada satuan kerja dilakukan 

dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan. 
 

4. Penyusunan standar pelayanan pengadilan pada tiap-tiap satuan kerja 
dilakukan dengan berpedoman pada UU Pelayanan Publik dan Standar 
Pelayanan Pengadilan. 

 
 

II. STANDAR PELAYANAN UMUM 
 

A. Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Dasar Hukum : 
 

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri 

 
1. PTSP bertujuan : 

 
a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
 

b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, 
nepotisme. 

 
2. PTSP dilaksanakan dengan prinsip : 

 
a. Keterpaduan 

 
b. Efektif, Efisien, Ekonomis; 

 
c. Koordinasi; 

 
d. Akuntabilitas; dan 

 
e. Aksesibilitas 

 
3. Pengertian : 

 
1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP 

adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses 
dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk 
pelayanan pengadilan melalui satu pintu. 

 
2. Penyelenggara PTSP adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri. 
 

3. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah 
Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing. 

 
 
 



4. Pelayanan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka 
melayani kebutuhan yang diselenggarakan oleh pengadilan tinggi dan 
pengadilan negeri bagi masyarakat pencari keadilan sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. 

 
5. Perkara Pidana yang dimaksud adalah pidana umum dan Perkara 

Perdata yang dimaksud adalah perdata umum. 
 

6. Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang 
menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 
sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan 
Tinggi Dan Pengadilan Negeri. 

 
7. Penyelenggaraan PTSP tersebut, dilaksanakan oleh: 

 
- Kepaniteraan Muda Perdata, 

 
- Kepaniteraan Muda Pidana, 

 
- Kepaniteraan Muda Hukum, dan 

 
- Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk pelayanan administrasi pada 

Pengadilan Negeri 
 
 

B. STRUKTUR, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB PTSP 
 

1. Struktur PTSP : 
 

a. Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
adalah Ketua Pengadilan Negeri untuk PTSP pada Pengadilan Negeri. 

 
b. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah 

Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing. 

 
c. Penanggungjawab pelaksanaan pada setiap Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) adalah masing-masing Panitera Muda dan seluruh 
Kepala Bagian/Sub Bagian pada Kesekretariatan. 

 
d. Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pegawai 

atau staf Kepaniteraan Muda Perdata/Pidana yang bertugas pada meja 
1, staf Kepaniteraan Muda Hukum dan staf pada Bagian/Sub Bagian 
Umum dan Keuangan 

 
2. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Atasan Pejabat Pengelola 

PTSP: 
 

a. Menetapkan pelayanan PTSP yang melingkupi Panmud-Panmud yang 
ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan 
pada Kesekretariatan Pengadilan. 

 
b. Mengangkat Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan petugas 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 
 

c. Mensosialisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada 
seluruh aparat pengadilan. 

 

 



d. Memberikan pengarahan kepada Pejabat Pengelola, 
Penanggungjawab, dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP). 

 
 

e. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) . 

 
3. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Pejabat Pengelola 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): 
 

a. Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana / prasana 
sesuai kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan 
Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan 
pengadilan. 

 
b. Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara 

efektif, efesien dan ekonomis. 
 

c. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non 
teknis agar pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat 
berjalan dengan baik. 

 
d. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam 

melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada 
atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) . 

 
4. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Penanggungjawab 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) : 
 

1. Membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh 
Petugas PTSP. 

 
2. Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

bertanggungjawab Kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP). 

 
3. Membimbing dan membina petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP), serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas 
maupun pelaksanaan tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

 
5. Tugas dan Tanggungjawab Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) pada Pengadilan Negeri : 
 

1. Petugas Kepaniteraan Muda Pidana bertugas melayani : 
 

a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, Tipikor, 
perikanan, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut 
Umum/Penyidik. 

 
b. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan. 

 
c. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan 

kembali dan grasi. 
 

d. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi 
dan peninjauan kembali. 

 
 
 



e. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan 
menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah 
ditandatangani Ketua Pengadilan. 

 
f. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan 

izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangi oleh Ketua 
Pengadilan. 

 
g. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti 

dan atau pelelangan barang bukti. 
 

h. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan 
penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani 
Ketua Pengadilan. 

 
i. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan 

pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan. 
 

j. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin 
besuk. 

 
k. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi 

Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan. 
 

l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan 
informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan 

 
2. Petugas Kepaniteraan Muda Perdata bertugas melayani 

 
a. Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa 

 
b. Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana 

 
c. Menerima pendaftaran perkara gugatan PHI. 

 
d. Menerima pendaftaran perkara permohonan Pailit dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU 
 

e. Menerima pendaftaran gugatan pembatalan Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI). 

 
f. Menerima pendaftaran pekara perlawanan HKI 

 
g. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan 

 
h. Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek 

 
i. Menerima Pendaftaran perkara permohonan. 

 
j. Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan 

kembali 
 

k. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan 
kembali 

 
l. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru 

dalam permohonan peninjauan kembali 
 

m. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama 
 

n. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara. 
 

o. Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan 
 

p. Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi  



q. Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi 
 

r. Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang 
konsinyasi 

 
s. Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, 

kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi 
 

t. Menerima Permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, 
KPPU, dan BPSK 

 
u. Menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pailit 

 
v. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan 

informasi penyelesaian perkara perdata/kekhususan 
 

3. Petugas Kepaniteraan Muda Hukum bertugas melayani 
 

a. Permohonan waarmaking surat-surat. 
 

b. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana 
dan perdata 

 
c. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan 

untuk melaksanakan penelitian dan riset. 
 

d. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara 
yang telah berkekuatan hukum tetap. 

 
e. Permohonan pendaftaran surat kuasa. 

 
f. Permohonan legalisasi surat. 

 
g. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/ 
2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 

 
h. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu 

apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta 
pemohon. 

 
i. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang 

berkepentingan. 
 

j. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI. 
 

k. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa 
hukum. 

 
l. Petugas Kesekretariatan (Sub Bagian Umum dan Keuangan) 

bertugas, menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang 
ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri. 

 
m. Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP) 

 
6. Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sebagai 

berikut : 
 

a. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan 
 
 

 
 



b. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan 
untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan 
dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan 

 
c. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan 

berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah 
ditentukan. Khusus untuk pengadilan-pengadilan dengan jumlah 
perkara banyak agar menyediakan petugas verifikasi kelengkapan 
syarat-syarat sebelum diajukan ke meja PTSP. 

 

C. Pelayanan Persidangan 
 

1. Sidang Pengadilan dimulai pada jam 09.00 WIB. Dalam hal sidang 
tertunda pelaksanaannya, maka pengadilan akan memberikan informasi 
mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun 
masyarakat umum. 

 
2. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan dengan cara pemanggilan para 

pihak oleh Petugas Pengadilan agar masuk ke ruang sidang untuk 
pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian; atau pemanggilan para 
pihak oleh Petugas Pengadilan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi 
dari jam 09.00-12.00 WIB dan sesi siang dari jam 13.00-16.30 WIB. 
Pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan sistem antrian. 

 
3. Pengadilan wajib mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat pada 

papan pengumuman, situs resmi pengadilan dan media lainnya yang 
mudah dilihat masyarakat. 

 
4. Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah untuk 

membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau 
memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk 
mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat 
Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari 
sidang dimulai; atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan 
Majelis Hakim. 

 
5. Pengadilan wajib memutus dan termasuk melakukan pemberkasan 

(minutasi) perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam jangka waktu 
maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan (SEMA 
Nomor 2 Tahu 2014). 

 
6. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari 

pengadilan mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau 
perkaranya melalui meja informasi, situs pengadilan atau media informasi 
lainnya. 

 
D. Biaya Perkara 

 
1. Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan pengadilan 

pada perkara pidana. 
 

2. Besarnya panjar biaya perkara pada tiap-tiap pengadilan ditetapkan 
melalui Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan dan wajib diumumkan 
kepada masyarakat melalui papan pengumuman atau media informasi 
lain yang mudah diketahui masyarakat. 

 



3. Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara perdata. Besarnya 
panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Keterangan Untuk 
Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau Penggugat tidak akan diminta 
untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM. 

 
4. Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara perdata, didasarkan pada 

banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak 
tempuh ketempat para pihak yang dipanggil serta biaya administrasi, 
yang dipertanggungjawabkan dalam putusan. 

 
5. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui rekening 

Bank Tabungan Negara KCP Kabupaten Temanggung atas nama 
Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 011070130000042, kecuali di 
daerah tersebut tidak ada bank. Pegawai pengadilan tidak dibenarkan 
menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara 
(SEMA Nomor. 4 Tahun 2008). 

 
6. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara secara Virtual 

account apabila mendaftarkan gugatan melalui aplikasi e-court; 
 

7. Pengadilan hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal 
panjar yang telah dibayarkan telah tidak mencukupi. 

 
8. Pengadilan wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya 

perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara. Bilamana biaya 
tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang 
bersangkutan diberitahu maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas 
Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA No. 4 
Tahun 2008). 

 
9. Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam 

SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya 
banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, biaya pengiriman 
uang melalui rekening Bank Rakyat Indonesia KCP Kabupaten 
Temanggung atas nama Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 
032501000296306, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan berkas 
perkara kepada para pihak. 

 
10. Penyelenggara Layanan Pengadilan akan menetapkan biaya 

pendaftaran upaya hukum kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri 
dari biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan 
Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank ke 
rekening MA, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada 
para pihak. 

 
11. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh 

Pemohon atau pemegang kas melalui Bank Negara Indonesia atau 
Bank Negara Indonesia Syariah secara virtual account dan bukti 
pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan. 

 
12. Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum 

peninjauan kembali ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya 
peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, 
ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan Pemohon Peninjauan 
Kembali dapat melakukan pembayaran secara virtual account melalui 

 



Bank Negara Indonesia atau Bank Negara Indonesia Syariah yang telah 
ditunjuk oleh Kantor Pengadilan. 

 
 
 

III. STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI 
TEMANGGUNG 

 
A. Dasar Hukum 

 
1. HIR/Rbg 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

 
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 

 
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

 
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 

 
6. SKMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 
 

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 
tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung 
Republik Indonesia 

 
B. Kewajiban Hakim Mengundurkan Diri Dari Persidangan Apabila Ada 

Hubungan Keluarga. 
 

Dasara Hukum : 
 

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
 

2. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 
02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan 
Perilaku Hakim. 

 
a. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang 

mengadili perkaranya. 
 

b. Hak ingkar yang dimaksud adalah hak seseorang yang diadili untuk 
mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang 
hakim yang mengadili perkaranya. 

 
c. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila 

terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat 
ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, 
dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau 
panitera. 

 
d. Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib 

mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga 
sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami 
atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau 
advokat. 

 
e. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari 

persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak 
langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas 
kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. 

 
 



f. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada point 5, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap 
hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif  
atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

 
Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi 
adalah : 

 
a. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik 

kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau 
hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga 
mengandung konflik kepentingan. 

 
b. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat 

pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu 
dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain 
oleh undang-undang. 

 
c. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan 

keluarga, Ketua Majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan 
panitera yang menangani perkara tersebut. 

 
d. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki 

hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, 
penuntut, advokat, yang menangani perkara tersebut. 

 

C. Perkara Perdata 
 

1. Pelayanan Permohonan 
 

a. Masyarakat dapat mengajukan Permohonan dalam bentuk tertulis 
kepada Ketua Pengadilan Negeri. 

 
b. Petugas Meja I pada Pengadilan wajib memberikan bukti register dan 

nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang 
besarnya sudah ditentukan dalam SK Ketua Pengadilan dan dibuatkan 
SKUM. 

 
c. Pembayaran Biaya Perkara dapat melalui Bank Tabungan Negara 

KCP Kabupaten Temanggung dengan Nomor rekening : 
0110701300000042 

 
c. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, masyarakat 

dapat mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang 
hendak diangkat. 

 
d. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mendatangi 

Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan 
setempat yang akan membantu Pemohon untuk menyusun surat 
permohonannya. 

 
e. Pengadilan akan mengirimkan panggilan sidang kepada Pemohon dan 

para pihak selambat- lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama. 
 

f. Pengadilan wajib menyelesaikan proses permohonan selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak sidang pertama. Bagi 
permohonan yang sifatnya sederhana (tidak ada termohon) 

 

 



diselesaikan dalam waktu selambat- lambatnya 2 (dua) minggu sejak 
sidang pertama (kecuali ditentukan lain dengan undang-undang). 

 
g. Pengadilan wajib memberikan penjelasan persoalan apa saja yang 

dapat diajukan permohonan. 
 

h. Suatu penetapan atas suatu permohonan dapat diajukan kasasi. 
 

2. Pelayanan Gugatan 
 

a. Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan melalui petugas 
PTSP dengan menyerahkan surat gugatan , minimal 5 (lima) rangkap. 
Untuk gugatan dengan tergugat lebih dari satu, maka surat gugatan 
diberikan sesuai jumlah Tergugat atau masyarakat dapat mengajukan 
gugatan melalui aplikasi e-court (PERMA Nomor 3 Tahun 2018). 

 
b. Masyarakat sedapat mungkin menyerahkan salinan lunak (softcopy) 

surat gugatan kepada pelaksana layanan pengadilan. 
 

c. Penggugat membayar biaya panjar berdasarkan Surat Kuasa Untuk 
Membayar (SKUM) dari petugas PTSP yang berisi informasi mengenai 
rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar. Penggugat melakukan 
pembayaran panjar melalui Bank Tabungan Negara KCP Kabupaten 
Temanggung atas nama Pengadilan Negeri Temanggung dengan 
Nomor rekening : 0110701300000042 yang ditunjuk oleh Pengadilan, 
apabila masyarakat mengajukan gugatan melalui aplikasi e-court maka 
pembayaran biaya perkara dapat dilakukan secara virtual account 
pada Bank Negara Indonesia atau Bank Negara Indonesia Syariah. 

 
d. Penggugat wajib menyerahkan SKUM dan bukti pembayaran kepada 

Petugas Meja Pertama untuk didaftarkan dan menerima tanda lunas 
beserta Surat Gugatan yang sudah dibubuhi cap tanda pendaftaran 
dari petugas pada hari yang sama atau selambat-lambatnya 2 (dua) 
hari kerja 

 
e. Pengadilan dapat meminta penambahan biaya perkara dalam hal 

panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi. Penggugat dapat 
melakukan pembayaran Penambahan panjar biaya perkara dilakukan 
melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan 

 
f. Pengadilan wajib menetapkan hari sidang selambat-lambatnya 3 (tiga) 

hari kerja sejak perkara diterima oleh majelis hakim 
 

g. Pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, 
jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasi) 
diselesaikan dalam jangka waktu selambatlambatnya 5 (lima) bulan 
semenjak perkara didaftarkan (SEMA Nomor 2 Tahun 2014). 

 
h. Para pihak akan mendapatkan surat pemanggilan sidang hari pertama 

dari pengadilan selambatlambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang 
pertama. Penentuan hari sidang pertama sejak perkara diregister 
ditentukan berdasarkan jumlah tergugat dan domisili tergugat dari 
Pengadilan. 

 
i. Hakim wajib melakukan mediasi sebelum memeriksa perkara. 

Ketentuan tentang pelayanan mediasi dapat dilihat pada poin III.B.4 
pada ketentuan ini. 

 



j. Penggugat dapat mengajukan permohonan mediasi setiap saat selama 
proses persidangan. Untuk mengajukan permohonan mediasi dapat 
mengacu pada poin III.B.4 pada ketentuan ini. 

 
k. Pengadilan menyediakan salinan putusan pengadilan kepada para 

pihak, paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di 
muka persidangan. Bagi para pihak yang tidak hadir pada sidang 
pembacaan putusan. Pengadilan wajib memberitahukan paling lama 
14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan. 

 
3. Pelayanan Gugatan secara elektronik (e-

court) Dasar Hukum : 
 

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tentang Administrasi Perkara Di 
Pengadilan Secara Elektronik 

 
1. Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh 

advokat maupun perorangan yang terdaftar. 
 

2. Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat 
adalah : 

 
- KTP 

 
- Kartu Keanggotaan Advokat 

 
- Bukti Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi 

 
3. Calon pengguna terdaftar melakukan pendaftaran melalui Sistem 

Informasi Pengadilan 
 

4. Pengguna terdaftar berhak untuk menggunakan layanan administrasi 
perkara secara elektronik dengan segala fitur pendukungnya 

 
5. Domisili pengguna terdaftar adalah domisili elektronik 

 
6. Pengguna terdaftar wajib untuk tunduk pada syarat dan ketentuan 

yang diatur terhadap pengguna sistem dan pelayanan administrasi 
perkara berbasis teknologi informasi berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung ini dan/atau ketentuan lain sebagai pelaksana 
Peraturan Mahkamah Agung 

 
7. Selain sebagaimana diatur dalam hukum acara dan pedoman yang 

berlaku, pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dapat dilakukan 
secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada 
Pengadilan 

 
8. Pembayaran panjar biaya perkara secara virtual account ditujukan ke 

rekening Pengadilan pada Bank Negara Indonesia atau Bank Negara 
Indonesia Syariah atau melalui saluran pembayaran elektronik yang 
tersedia. 

 
9. Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka 

Pengguna Terdaftar membayar panjar biaya perkara sesuai dengan 
taksiran secara elektronik. 

 
10. Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh kepaniteraan 

pengadilan setelah dianggap lengkap melalui proses verifikasi. 

 



11. Selain sebagaimana diatur dalam hukum acara, panggilan menghadiri 
persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan 
secara elektronik 

 
12. Panggilan disampaikan secara elektronik dilakukan kepada : 

 
a. penggugat/pemohon yang melakukan pendaftaran secara 

elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis 
 

b. tergugat/termohon atau pihak lain yang telah menyatakan 
persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik: 
dan 

 
c. kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal 

untuk beracara secara elektronik 
 

13. Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan 
kepada para pihak yang berperkara. 

 
14. Atas dasar perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan 

surat panggilan persidangan kepada para pihak secara elektronik 
melalui Sistem Informasi Pengadilan. 

 
15. Panggilan persidangan yang dikirim secara elektronik ditujukan 

kepada domisili elektronik para pihak. 
 

16. Dalam hal panggilan persidangan dilakukan kepada pihak yang 
berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan, panggilan kepadanya 
dapat dikirim secara elektronik dan surat panggilan tersebut 
ditembuskan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak 
tersebut berdomisili. 

 
17. Pengadilan yang menerima tembusan surat panggilan mencatat 

dalam daftar yang disiapkan untuk itu 
 

18. Panggilan dan/atau pemberitahuan terhadap pihak secara elektronik 
berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia diatur lebih lanjut oleh 
Panitera Mahkamah Agung sesuai dengan Nota Kesepahaman 
Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung tentang 
Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah 
Perdata. 

 
19. Panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan 

yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke Domisili 
Elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang 

 
20. Pengadilan menerbitkan salinan putusan/penetapan secara 

elektronik. 
 

21. Salinan putusan/penetapan Pengadilan yang diterbitkan secara 
elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) 
Hari sejak putusan/ penetapan diucapan 

 
22. Panitera pengadilan merupakan pejabat berwenang untuk melakukan 

pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik. 
 

23. Kepaniteraan pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman 
informasi perkara di Sistem Informasi Pengadilan, baik terhadap 
perkara yang didaftarkan secara elektronik maupun perkara yang 

 



didaftarkan secara langsung dengan menghadap kepaniteraan 
pengadilan 

 
24. Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan 

memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 

 
25. Pengadilan yang telah sepenuhnya mengimplementasikan 

pencatatan dan register perkara secara elektronik dalam Sistem 
Informasi Pengadilan: 

 
a. tidak perlu lagi mencatat informasi dan register perkara secara 

manual: 
 

b. Ketua/Kepala Pengadilan wajib menyampaikan laporan keadaan 
perkara secara elektronik, dan 

 
c. Ketua/Kepala Pengadilan wajib melakukan audit perkara secara 

periodik. 
 

26. Kepaniteraan pengadilan mengelola informasi, data dan dokumen 
elektronik terkait perkara secara terpadu 

 
27. Terhadap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum 

tetap, kepaniteraan pengadilan mengarsipkan data dan dokumen 
elektronik terkait perkara tersebut secara terpadu. 

 
28. Ketua/Kepala Pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan 

pengawasan proses serta layanan administrasi perkara secara 
elektronik 

 
29. Administrasi perkara berbasis teknologi informasi dilaksanakan 

berdasarkan standar layanan dan tata kelola teknologi informasi yang 
ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung 

 
4. Pelayanan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class 

Action) Dasar Hukum: 
 

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok 
 

1. Masyarakat dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan 
perwakilan kelompok (Class Action). Gugatan perwakilan kelompok 
diajukan dalam hal : 

 
● Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif 

dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau 
secara bersama-sama dalam satu gugatan. 

 
● Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar 

hukum yang digunakan yang bersifat subtansial, serta terdapat 
kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota 
kelompoknya. 

 
● Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk 

melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya; 
 

 Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat dapat 
mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat. Antara lain 
dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen.  



● Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang 
mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang 
bersangkutan antara lain dalam Undang-undang No. 23. Tahun 
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-undang 
No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 2 ayat (I) Peraturan 
Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan 
Konsumen. 

 
2. Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang 

diatur dalam Acara Perdata yang berlaku, dan harus memuat: 
 

● ldentitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok. 
 

● ldentitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota. 
 

● ldentitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan 
nama anggota kelompok satu persatu. 

 
● ldentitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban 

melakukan pemberitahuan. 

 
5. Pelayanan Gugatan Sederhana (small claim court) 

Dasar Hukum: 
 

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 
Sederhana. 

 
1. Masyarakat dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan 

sederhana. Gugatan sederhana diajukan dalam hal: 
 

● Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji (wan 
prestasi) dan / atau perbuatan melawan hukum dengan nilai 
gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah) ; 

 
 Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan 

Tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum 
yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki 
kepentingan hukum yang sama


 Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di 

daerah hukum yang sama


 Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap 
persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum


2. Perkara yang bukan termasuk dalam gugatan sederhana yaitu : 

 
- Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui 

pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan 

 
-  Sengketa mengenai hak atas tanah 

 
3. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat 

diajukan gugatan sederhana 
 

 



4. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam 
lingkup kewenangan peradilan umum 

 
5. Perkara gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal 

(unus judex) yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 
 

6. Hari adalah hari kerja 
 

7. Waktu Penyelesaian perkara gugatan sederhana adalah 25 (dua puluh 
lima) hari kerja, dihitung sejak hari sidang pertama 

 
8. Penyelesaian perkara perdata gugatan lebih sederhana, cepat dan 

biaya ringan terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat 
sederhana 

 
6. Pelayanan Gugatan 

Perceraian Dasar Hukum: 
 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

 
1. Pengertian : 

 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 
2. Sahnya suatu Perkawinan : 

 
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu. 

 
3. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku 
 

4. Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan 
Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. 

 
5. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk 

beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan 

 
6. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia 

wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat 
tinggalnya 

 
7. Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri 

lebih dari seorang apabila: 
 

a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri; 
 

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; 

 
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

 
8. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan harus 

memenuhi syarat-syarat berikut : 
 

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 
 
 
 



b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. 

 
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-

isteri dan anak-anak mereka. 
 

9. Persetujuan yang dimaksud tidak diperlukan bagi seorang suami 
apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya 
dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak 
ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 
atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian 
dari Hakim Pengadilan 

 
10. Syarat Perkwinan 

 
a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 

 
b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin 
kedua orang tua. 

 
c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka 
izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari 
orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya 

 
d. dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka 
izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga 
yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus 
ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan 
menyatakan kehendaknya. 

 
e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud 

atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan 
pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal 
orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan 
orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu 
mendengar orang-orang yang tersebut. 

 
f. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 
menentukan lain. 

 
g. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 
16 (enam belas) tahun. 

 
h. Dalam hal terdapat penyimpangan mengenai batas usia 

perkawinan yang dapat dimintakan ijin orang tua hal tersebut 
dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat 
lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak 
wanita. 

 
i. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau 

kedua orang tua, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi 
tersebut dengan tidak mengurangi ketentuan tentang syarat 
perkawinan. 

 



j. Perkawinan dilarang antara dua orang yang : 
 

1. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah 
atau ke atas; 

 
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 

antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara 
orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 

 
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 

ibu/bapak tiri; 
 

4. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman 
susuan;  

5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 
kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih 
dari seorang; 

 
6. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 

praturan lain yang berlaku dilarang kawin. 
 

7. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak 
dapat kawin lagi, kecuali dalam hal Pengadilan dapat 
memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari 
seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan dan wajib mengajukan permohonan ke 
Pengadilan didaerah tempat tinggalnya, Pengadilan dapat 
memberi ijin kepada suami yang akan beristri lebih dari 
seorang apabila : 

 
a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri; 

 
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 
 

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
 

k. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu 
dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, 
maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan 
perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama 
dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak 
menentukan lain. 

 
l. Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka 

waktu tunggu 
 

11. Pencegahan Perkawinan : 
 

1. Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak 
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 

 
2. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam 

garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, 
wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-
pihak yang berkepentingan. 

 
3. Mereka berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan 

apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah 
pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-
nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang 
lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti 
yang tersebut diatas. 

 



4. Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat 
dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih 
adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru. 

 
5. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya 

perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tidak dipenuhi. 

 
6. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam 

daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan 
memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. 

 
7. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai 

permohonan pencegahan perkawinan oleh pegawai pencatat 
perkawinan 

 
8. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan 

Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan 
pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah. 

 
9. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan 

belum dicabut. 
 

10. Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan 
melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan 
bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam 
Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9< Pasal 10, dan Pasal 12 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada 
pencegahan perkawinan. 

 
11. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa 

terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-
undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan 
perkawinan. 

 
12. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak 

yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai 
pencaatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis 
dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan 
penolakannya. 

 
13. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan 

permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana 
pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan 
berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan 
menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas. 

 
14. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat 

dan akanmemberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan 
penolakkan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya 
perkawinan dilangsungkan. 

 
15. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan 

yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak 
 
 
 



yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahukan tentang 
maksud mereka. 

 
12. Batalnya Perkawinan : 

 
1. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 
 

2. Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu: 
 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami 
atau isteri. 

 
b. Suami atau isteri. 

 
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan. 
 

d. Pejabat yang ditunjuk dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 
1 tahun 1974 dan setiap orang mempunyai kepentingan 
hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi 
hanya setelah perkawinan itu putus. 

 
3. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan 

salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya 
perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang 
baru. 

 
4. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada 

Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan 
dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau 
isteri. 

 
5. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat 

perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah 
atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi 
dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis 
keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami 
atau isteri. 

 
6. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan 

alasan tersebut diatas gugur apabila mereka setelah hidup 
bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte 
perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus 
diperbaharui supaya sah. 

 
7. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan 
dibawah ancaman yang melanggar hukum. 

 
8. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 
perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. 

 
9. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 

telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) 
bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan 
tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan 
pembatalan, maka haknya gugur. 

 



10. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan 
Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan 
berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. 

 
11. Keputusan tidak berlaku surut terhadap : 

 
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 

 
b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali 

terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan 
didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. 

 
c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b 

sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik 
sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 

 
13. Perjanjian Perkawinan : 

 
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua 

belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan 
perjanjian tertilis yang disahkan oleh pegawai pencatat 
perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak 
ketiga tersangkut. 

 
2. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar 

batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. 
 

3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan 
dilangsungkan 

 
4. Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat 

diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan 
untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 

 
14. Hak Dan Kewajiban Suami-Isteri 

 
1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan 
pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 

 
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 

hukum. 
 

3. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 
 

4. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 
 

5. Rumah tempat kediaman ini ditentukan oleh suami-isteri 
bersama. 

 
6. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 
kemampuannya. 

 
7. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. 

 
8. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing 

dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. 
 
 
 

 



15. Harta Benda Dalam Perkawinan. 
 

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 
bersama. 

 
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta 

benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 
warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing 
sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 

 
3. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas 

persetujuan kedua belah pihak. 
 

4. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri 
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum 
mengenai harta bendanya. 

 
5. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur 

menurut hukumnya masing-masing. 
 

16. Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. 
 

1. Perkawinan dapat putus karena: 
 

a. Kematian, 
 

b. Perceraian dan 
 

c. atas keputusan Pengadilan. 
 

2. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan 
setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 
berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

 
3. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa 

antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. 
 
 

4. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
 

a. Baik  ibuatau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  
mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 
kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai 
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. 

 
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya 

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, 
bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi 
kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut 
memikul biaya tersebut. 

 
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan 
sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. 

 
5. Kedudukan Anak : 

 
a. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 

sebagai akibat perkawinan yang sah. 
 

b. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

 



c. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang 
dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan 
bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari 
perzinaan tersebut. 

 
 

d. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak 
atas permintaan pihak yang berkepentingan. 

 
6. Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak : 

 
a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya. 
 

b. Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau 
dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun 
perkawinan antara kedua orang tua putus. 

 
c. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak 

mereka yang baik. 
 

d. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut 
kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke 
atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. 

 
e. Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun 

atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah 
kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari 
kekuasaannya. 

 
f. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala 

perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. 
 

g. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau 
menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya 
yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila 
kepentingan anak itu menghendakinya. 

 
7. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut 

kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu 
yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga 
anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah 
dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan 
Pengadilan dalam hal-hal: 

 
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 

 
b. Ia berkelakuan buruk sekali. 

 
8. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih 

berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak 
tersebut. 

 
17. Perwakilan 

 
1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di 
bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. 

 

 



2. Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan 
maupun harta bendanya. 

 
3. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan 

kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat 
wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. 

 
4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau 

orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujurdan 
berkelakuan baik. 

 
5. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan 

harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama 
dan kepercayaan itu. 

 
6. Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah 

kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat 
semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak 
itu. 

 
7. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada 

di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena 
kesalahan atau kelalaiannya. 

 
8. Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan 

barang - barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak 
itu menghendakinya. 

 
9. Wali dapat di cabut dari kekuasaannya dalam hal-hal : 

 
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 

 
b. Ia berkelakuan buruk sekali. 

 
10. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimna 

dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk 
orang lain sebagai wali. 

 
11. Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda 

anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau 
keluarga tersebut dengan keputisan Pengadilan, yang 
bersangkutan dapat di wajibkan untuk mengganti kerugian 
tersebut. 

 
18. Pembuktian Asal-Usul Anak 

 
1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte 

kelahiran yang authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang. 

 
2. Bila akte kelahiran tidak ada, maka pengadilan dapat 

mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak 
setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti 
yang memenuhi syarat. 

 
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut, maka instansi 

pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan 
 



yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang 
bersangkutan. 

 
19. Perkawinan Di Luar Indonesia 

 
1. Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara 

Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga 
negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum 
yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan 
dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan 
Undang-undang ini. 

 
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di 

wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus 
didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal 
mereka. 

 
20. Perkawinan Campuran 

 
1. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-

undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia 
tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-
negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. 

 
2. Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang 

melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh 
kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan 
kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan 
dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia 
yang berlaku. 

 
3. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan 

atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, 
baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. 

 
4. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia 

dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini. 
 

5. Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum 
terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh 
pihak masing-masing telah dipenuhi. 

 
6. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) 

telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk 
melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang 
menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing 
berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan 
bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. 

 
7. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan 

surat keterangan itu, maka atas permintaan yang 
berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan 
tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang 
soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu 
beralasan atau tidak. 

 



8. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, 
maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut. 

 
9. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak 

mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak 
dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan 
itu diberikan. 

 
10. Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran 

tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat 
yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti 
keterangan dihukum dengan hukuman kurungan selama-
lamanya 1 (satu) bulan. 

 
11. Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan 

sedangkan ia mengetaui bahwa keterangan atau keputusan 
pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman 
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan. 

 
12. Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur dalam 

Undang-undang ini Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
 

11. Ketentuan Peralihan 
 

1. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik 
berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Undang - 
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka 
berlakulah ketentuan-ketentuan berikut: 

 
a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada 

semua isteri dan anaknya; 
 

b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas 
harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan 
isteri kedua atau berikutnya itu terjadi; 

 
c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama 

yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. 
 

2. Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari 
seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, 
maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini. 

 
21. Pencatatan Perkawinan berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 : 

 
1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor  
32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 

 
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 
agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada 
kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai 
perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. 

 
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus 

berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan 
berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan 

 



dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan 
Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini. 

 
4. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan 

memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat 
ditempat perkawinan akan dilangsungkan. 

 
5. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. 
 

6. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu 
alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati 
Kepala Daerah. 

 
7. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon 

mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. 
 

22. Alasan Perceraian berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 : 

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain diluar kemampuannya; 

 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 
 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan pihak yang lain; 

 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. 
Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam  

rumah tangga. 
 

23. Gugatan Perceraian berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 : 
 

1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya 
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kediaman tergugat. 

 
2. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak 

diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, 
gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat 
kediaman penggugat. 

 
3. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan 

perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman 
penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan 
tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia 
setempat. 

 
4. Gugatan perceraian karena alasan tersebut diajukan kepada 

Pengadilan ditempat kediaman penggugat. 
 

5. Gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun 
terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. 

 
6. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau 

menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman 
bersama. 

 



7. Gugatan perceraian karena alasan tersebut, diajukan kepada 
Pengadilan di tempat kediaman tergugat. 

 
8. Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi 

Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran 
itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang 
dekat dengan suami-isteri itu. 

 
9. Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri 

mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 
lebih berat maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai 
bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan 
yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan 
bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

 
10. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan 

penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya 
yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-
isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. 

 
11. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan 

penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat : 
 

a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami 
 

b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan 
dan pendidikan anak ; 

 
c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya 

barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau 
barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang 
yang menjadi hak isteri. 

 
12. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal 

sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan 
perceraian itu. 

 
13. Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan 

perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka 
akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. 

 
14. Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi 

Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang 
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. 

 
15. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. 

Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan 
disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu. 

 
16. Panggilan dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah 

diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka 
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. 

 
17. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat 

gugatan. 
 

18. Apabila tergugat berada dalam keadaan yaitu tempat kediaman 
tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai 
tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara 
menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan 
dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar 
atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. 

 
19. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau 

mass media tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan 
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tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan 
kedua. 

 
20. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan 

ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 
 

21. Dalam hal sudah dilakukan panggilan dan tergugat atau kuasanya 
tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, 
kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. 

 
22. Apabila tergugat berada dalam keadaan yaitu tempat kediaman 

tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai 
tempat kediaman yang tetap panggilan disampaikan melalui 
Perwakilan Republik Indonesia setempat. 

 
23. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim 

selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya 
berkas/surat gugatanperceraian. 

 
24. Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan 

gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu 
pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat 
maupun tergugat atau kuasa mereka. 

 
25. Apabila tergugat berada dalam keadaan yaitu tempat kediaman 

tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai 
tempat kediaman yang tetap, sidang pemeriksaan gugatan 
perceraian ditetapkan sekurangkurangnya 6 (enam) bulan 
terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada 
Kepaniteraan Pengadilan. 

 
26. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri 

datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. 
 

27. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha 
mendamaikan kedua pihak. 

 
28. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat 

dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. 
 

29. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan 
perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada 
sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada 
waktu dicapainya perdamaian. 

 
30. Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan 

perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. 
 

31. Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang 
terbuka. 

 
32. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-

akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar 
pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali 
bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya 
putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap. 

 
33. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk 

berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah 
dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat 
perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan 
perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. 
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34. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda 
dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan 
dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa 
bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat 
perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut 
dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan 
bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu 
disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. 

 
35. Kelalaian mengirimkan salinan putusan menjadi tanggungjawab 

Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu 
mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau 
keduanya. 

 
36. Pembatalan Perkawinan berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 : 

 
1. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh 

Pengadilan. 
 

2. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh 
pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan 
yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya 
perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami 
atau isteri. 

 
3. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan 

dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan 
perceraian. 

 
4. Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan 

perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan 
tatacara tersebut dalam Peraturan Pemerintah. 

 
37. Waktu Tunggu 

 
1. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut : 

 
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu 

ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari 
 

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu 
bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci 
dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan 
bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan 
puluh) hari ; 

 
c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam 

keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 
 

2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan 
karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas 
suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. 

 
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang 

waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi 
perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu 
tunggu dihitung sejak kematian suami. 

 
38. Beristri Lebih Dari Seorang 

 
1. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari 

seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Pengadilan. 
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2. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai : 
 

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang 
suami kawin lagi, ialah : 

 
- bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai isteri; 
 

- bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang 
tidak dapat disembuhkan; 

 
- bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

 
b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan 

lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan 
persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan 
sidang pengadilan. 

 
c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin 

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan 
memperlihatkan : 

 
1. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang 

ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau 
 

2. surat keterangan pajak penghasilan; atau 
 

3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh 
Pengadilan; 

 
d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku 

adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan 
pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk 
yang ditetapkan untuk itu. 

 
3. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 

40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan, 

 
4. Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang 

bersangkutan. 
 

5. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim 
selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, 
surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. 

 
6. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi 

pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan 
memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih 
dari seorang. 

 
7. Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan 

perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari 
seorang sebelum adanya izin Pengadilan. 

 
39. Ketentuan Pidana 

 
1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka : 
 

a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-
tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah); 

 
b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur 

dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan 
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini dihukum dengan 
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau 
denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus 
rupiah). 

 
2. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas 

merupakan pelanggaran. 
 

7. Gugatan Perlindungan 

Konsumen Dasar Hukum : 
 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
 

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 
konsumen 

 
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan. 

 
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukanatau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi. 

 
4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah 

lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah 
yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. 

 
5. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang 

bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku 
usaha dan konsumen. 

 
6. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha 

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 
konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di 
lingkungan peradilan umum. 

 
7. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan 

atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 
bersengketa. 

 
8. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan 

tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undangundang. 
 

9. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau 
oleh para pihak yang bersengketa. 

 
10. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: 

 
a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang 

bersangkutan; 
 

b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 
 

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang 
memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, 
yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa 
tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk  
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kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; 

 
d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa 

yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian 
materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. 

 
11. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah 
diajukan kepada peradilan umum. 

 
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau 

korban yang tidak sedikit diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

13. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada 
ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. 

 
14. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan 

dalam waktu paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak diterimanya 
keberatan. 

 
15. Terhadap putusan Pengadilan Negeri, para pihak dalam waktu paling 

lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah 
Agung Republik Indonesia. 

 
16. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan 

dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima 
permohonan kasasi. 

 
8. Pelayanan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

Dasar Hukum : 
 

PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan 
Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

 
A. Keberatan Terhadap Bentuk Dan/Atau Besarnya Ganti Kerugian 

Berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian 
 

1. Pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan 
menyelesaikan Keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti 
kerugian yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Penetapan 
Ganti Kerugian 

 
2. Keberatan sebagaimana dimaksud diajukan dalam bentuk 

permohonan. 
 

3. Keberatan dapat diajukan oleh: 
 

a. Pihak yang berhak atau kuasanya yang hadir tetapi menolak hasil 
Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian; dan/atau 

 
b. Pihak yang berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa 

yang menolak hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian 
 

4. Keberatan sebagaimana dimaksud diajukan paling lama 14 (empat 
belas) Hari setelah hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian 

 
5. Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh 

Pemohon Keberatan atau kuasanya yang memuat : 
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a. Identitas Pemohon Keberatan; 
 

1) Dalam hal Pemohon Keberatan orang perseorangan, 
memuat nama, umur, tempat tinggal, dan pekerjaan 
Pemohon Keberatan dan/atau kuasanya; 

 
2) Dalam hal Pemohon Keberatan badan hukum perdata, 

memuat nama badan hukum perdata, tempat kedudukan, 
identitas orang yang berwenang untuk mewakili badan hukum 
perdata tersebut di Pengadilan, dan/atau identitas kuasanya 
apabila diwakili kuasa; 

 
3) Dalam hal Pemohon Keberatan instansi pemerintah, memuat 

nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, pimpinan 
instansi yang bertindak untuk dan atas nama instansi 
pemerintah tersebut; 

 
4) Dalam hal Pemohon Keberatan masyarakat hukum adat, 

memuat nama masyarakat hukum adat yang masih hidup, 
alamat masyarakat hukum adat, dan fungsionaris masyarakat 
hukum adat tersebut; 

 
b. Identitas termohon keberatan, memuat: 

 
1) Nama dan tempat kedudukan Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi atau Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota; dan 

 
2) Nama dan tempat kedudukan Instansi yang memerlukan tanah; 

 
c. Penyebutan secara lengkap dan jelas penetapan lokasi 

pembangunan; 
 

d. Penyebutan waktu dan tempat pelaksanaan serta berita acara 
hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, dalam hal 
Pemohon Keberatan mempunyai dokumen berita acara hasil 
Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian; 

 
e. Uraian yang menjadi dasar Keberatan: 

 
1. Kedudukan hukum Pemohon Keberatan sebagai pihak yang 

berhak; 
 

2. Penjelasan pengajuan Keberatan masih dalam tenggang waktu  
14 (empat belas) hari setelah hasil Musyawarah Penetapan 
Ganti Kerugian dalam hal Pemohon Keberatan mempunyai 
dokumen berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti 
Kerugian; 

 
3. Alasan-alasan Keberatan menyebutkan secara jelas hal-hal 

yang pada pokoknya menerangkan bahwa bentuk dan/atau 
besarnya Ganti Kerugian merugikan Pemohon Keberatan; 

 
6. Hal pokok yang dimohonkan dalam permohonan: 

 
a. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan; 

 
b. Menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian sesuai 

tuntutan Pemohon Keberatan; 
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c. Menghukum Termohon Keberatan untuk melaksanakan 
pemberian Ganti Kerugian sesuai tuntutan Pemohon Keberatan; 

 
d. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya 

perkara. 
 
 

7. Keberatan sebagaimana dimaksud, selain diajukan dalam bentuk 
tertulis dan dapat juga disertai dalam format digital yang disimpan 
secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat 
atau serupa dengan itu. (diharmonisasi). 

 
8. Keberatan sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Pemohon 

Keberatan atau kuasanya dengan dilampiri alat bukti pendahuluan 
berupa: 

 
a. Bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon Keberatan: 

 
1. Dalam hal Keberatan diajukan oleh orang perseorangan, 

berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu 
identitas lainnya yang sah; 

 
2. Dalam hal Keberatan diajukan oleh badan hukum perdata yang 

telah berbadan hukum, berupa fotocopy surat keputusan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan 
badan hukum atau akta pendirian bagi perserikatan perdata 
lainya, fotocopy keputusan pengangkatan orang yang mewakili 
badan hukum atau perserikatan perdata lainnya serta fotocopy 
KTP atau kartu identitas lainnya yang sah; 

 
3. Dalam hal Keberatan diajukan oleh instansi pemerintah, 

berupa fotocopy surat keputusan pengangkatan atau surat 
penunjukan atau surat tugas dari pimpinan instansi pemerintah 
tersebut; 

 
4. Dalam hal Keberatan diajukan oleh masyarakat hukum adat 

yang masih hidup, berupa fotocopy kartu identitas fungsionaris 
masyarakat hukum adat tersebut. 

 
b. Fotocopy alat bukti surat untuk membuktikan Pemohon sebagai 

pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah. 
 

9. Keberatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya 
meliputi lokasi objek Pengadaan Tanah. 

 
10. Panitera wajib melakukan penelitian administrasi Keberatan dan 

memeriksa alat bukti pendahuluan 
 

11. Dalam hal berkas Keberatan telah lengkap, panitera memberikan 
tanda terima setelah Pemohon Keberatan membayar panjar biaya 
perkara melalui Bank Tabungan Negara dengan Nomor rekening : 
0110701300000042. 

 
B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan 

 
1. Para Pihak dapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan 

Pengadilan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
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2. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari 
sejak putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan terbuka 
untuk umum yang dihadiri oleh para pihak. 

 
3. Dalam hal pihak yang mengajukan kasasi tidak hadir pada sidang 

pengucapan putusan Pengadilan tenggang waktu pengajuan kasasi 
dihitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan 

 
4. Memori kasasi diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak pernyataan 

kasasi. 
 

5. Pemberitahuan memori kasasi kepada Termohon kasasi oleh 
panitera dikirim paling lama 1 (satu) hari setelah memori kasasi 
tersebut diterima oleh kepaniteraan Pengadilan. 

 
6. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi paling 

lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan dan penyerahan memori 
kasasi melalui Pengadilan. 

 
7. Pengiriman berkas kasasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima 

memori/ kontra memori kasasi. 
 

8. Pengiriman berkas (hardcopy) didahului dengan pengiriman 
dokumen elektronik (softcopy). 

 
9. Pengiriman berkas (hardcopy) ditujukan ke Mahkamah Agung 

Republik Indonesia melalui pos surat tercatat dengan kelengkapan 
berkas sebagaimana mestinya. 

 
10. Panjar biaya perkara ditaksir oleh panitera dan ditetapkan oleh 

Ketua Pengadilan dengan surat keputusan. 
 

11. Pemohon melakukan pembayaran permohonan kasasi secara 
virtual eccaount melalui Bank Negara Indonesia atau Bank Negara 
Indonesia Syariah 

 
12. Putusan kasasi merupakan putusan akhir yang bersifat final dan 

mengikat yang tidak tersedia upaya hukum peninjauan kembali. 
 

C. Persyaratan Penitipan Ganti Kerugian 
 

1. Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan 
Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi 
satu atau lebih keadaan berikut ini: 

 
a. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti 

Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti 
Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan; 

 
b. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti 

Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; 

 
c. pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya; 

 
d. objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 

 
1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 

 
2. masih dipersengketakan kepemilikannya; 

 
 

Halaman 40 Lampiran SK KPN Nomor : W12-U27/66/KP.07.01/4/2019 



3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; 
 

4. menjadi jaminan di bank. 
 

2. Bentuk Ganti Kerugian yang dapat dititipkan di Pengadilan berupa 
uang dalam mata uang rupiah. 

 
3. Permohonan Penitipan Ganti Kerugian diajukan secara tertulis 

dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya yang paling 
sedikit memuat 

 
a. identitas Pemohon 

 
b. identitas Termohon 

 
c. uraian yang menjadi dasar permohonan Penitipan Ganti Kerugian 

yang sekurang-kurangnya meliputi: 
 

1. hubungan hukum Pemohon dengan objek pengadaan tanah; 
 

2. hubungan hukum Termohon dengan objek pengadaan tanah 
sebagai pihak yang berhak; 

 
3. penyebutan secara lengkap dan jelas surat keputusan 

gubernur, bupati, atau walikota tentang penetapan lokasi 
pembangunan; 

 
4. penyebutan besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan 

penilaian penilai atau penilai publik; 
 

5. penyebutan waktu dan tempat pelaksanaan serta berita acara 
hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian; 

 
6. penyebutan putusan Pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, dalam hal terdapat putusan tersebut; 
 

7. penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar ganti 
kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian 
atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap; 

 
8. besaran nilai Ganti Kerugian yang akan dibayarkan oleh 

Pemohon kepada Termohon secara jelas, lengkap dan rinci; 
dan 

 
9. waktu, tempat, dan cara pembayaran Ganti Kerugian. 

 
d. Hal yang dimohonkan untuk ditetapkan: 

 
1. mengabulkan permohonan Pemohon; 

 
2. menyatakan sah dan berharga Penitipan Ganti Kerugian 

dengan menyebutkan jumlah besarnya ganti kerugian, data 
fisik dan data yuridis bidang tanah dan/atau bangunan serta 
pihak yang berhak menerima; dan 

 
3. pembebanan biaya perkara. 

 
4. Permohonan Penitipan Ganti Kerugian ditandatangani oleh 

Pemohon atau kuasanya dengan dilampiri dokumen pendukung 
sekurang-kurangnya berupa : 
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a. bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon: 
 

b. fotocopy surat keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang 
penetapan lokasi pembangunan yang menunjukkan Pemohon 
sebagai Instansi yang memerlukan tanah; 

 
c. fotocopy dokumen untuk membuktikan Termohon sebagai pihak 

yang berhak atas objek pengadaan tanah; 
 

d. fotocopy surat dari penilai atau penilai publik perihal nilai Ganti 
Kerugian; 

 
e. fotocopy berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti 

Kerugian; 
 
 

f. fotocopy salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, dalam hal sudah terdapat putusan; 

 
g. fotocopy surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar 

Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti 
Kerugian atau putusan 

 
h. Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika 

telah ada; 
 

i. fotocopy dokumen surat gugatan atau keterangan dari panitera 
pengadilan yang bersangkutan dalam hal objek pengadaan tanah 
yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi objek 
perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan 
kepemilikannya; 

 
j. fotocopy surat keputusan peletakan sita atau surat keterangan 

pejabat yang meletakkan sita dalam hal objek pengadaan tanah 
yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh pejabat 
yang berwenang; 

 
k. fotocopy surat keterangan bank dan Sertifikat Hak Tanggungan 

dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti 
Kerugian menjadi jaminan di bank. 

 
5. Dalam hal berkas permohonan penitipan Ganti Kerugian dinilai 

lengkap, Panitera memberikan Tanda Terima Berkas setelah 
Pemohon membayar panjar biaya melalui bank. 

 
E. Registrasi Permohonan 

 
1. Permohonan penitipan Ganti Kerugian yang sudah lengkap dan 

memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Register Konsinyasi dan 
diberi nomor 

 
2. Dalam hal Pemohon mencabut permohonan yang telah dicatat 

dalam Buku Register Konsinyasi tetapi berkas permohonan belum 
disampaikan kepada Ketua Pengadilan, Panitera menerbitkan akta 
pencabutan permohonan dan diberitahukan kepada Pemohon 
disertai dengan pengembalian berkas permohonan. 

 
F. Penawaran Pembayaran 

 
1. Panitera   menyampaikan   berkas   permohonan   yang   sudah  

diregistrasi kepada Ketua Pengadilan.  
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2. Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan yang memerintahkan 
Juru Sita Pengadilan dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi untuk 
melakukan penawaran pembayaran kepada Termohon di tempat 
tinggal Termohon. 

 
3. Juru Sita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan perintah 

Ketua Pengadilan tersebut dengan mendatangi Termohon di tempat 
tinggal Termohon. 

 
4. Juru Sita menyampaikan langsung kepada Termohon atau 

kuasanya kehendak untuk menawarkan pembayaran uang sejumlah 
nilai Ganti Kerugian yang diajukan Pemohon kepada Termohon 
berikut segala akibat dari penolakan penawaran pembayaran 
tersebut. 

 
5. Juru Sita membuat berita acara tentang pernyataan kesediaan untuk 

menerima atau menolak uang Ganti Kerugian yang ditawarkan 
tersebut dengan ditandatangani oleh Juru Sita, saksi-saksi dan 
Termohon. 

 
6. Tidak ditandatanganinya berita acara tidak mempengaruhi 

keabsahan berita acara. 
 

7. Salinan berita acara disampaikan pula kepada Termohon. 
 

8. Juru Sita melaporkan pelaksanaan penawaran pembayaran Ganti 
Kerugian kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera dengan 
melampirkan berita acara pernyataan kesediaan untuk menerima 
atau menolak uang Ganti Kerugian. 

 
G. Penetapan dan Penyimpanan Uang Ganti Kerugian 

 
1. Dalam hal Termohon menolak untuk menerima uang sejumlah nilai 

Ganti Kerugian yang ditawarkan untuk dibayar, Ketua Pengadilan 
menetapkan hari sidang untuk memeriksa permohonan penitipan 
Ganti Kerugian dan memerintahkan Juru Sita untuk memanggil 
Pemohon dan Termohon yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal 
dan jam dengan membuat berita acara tentang pemberitahuan akan 
dilakukan penyimpanan terhadap uang Ganti Kerugian di kas 
Kepaniteraan Pengadilan. 

 
2. Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan dengan amar: 

 
a. mengabulkan permohonan Pemohon; 

 
b. menyatakan sah dan menerima Penitipan Ganti Kerugian dengan 

menyebutkan jumlah besaran ganti kerugian, data fisik dan data 
yuridis bidang tanah dan/atau bangunan serta pihak yang berhak 
menerima; 

 
c. memerintahkan panitera untuk melakukan penyimpanan uang 

Ganti Kerugian dan memberitahukannya kepada Termohon; 
 

d. membebankan biaya perkara kepada Pemohon. 
 

3. Panitera membuat berita acara penyimpanan penitipan uang Ganti 
Kerugian yang ditandatangani oleh Panitera, Pemohon dan 2 (dua) 
orang saksi dengan menyebutkan jumlah dan rinciannya untuk 
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disimpan dalam kas Kepaniteraan Pengadilan sebagai uang 
penitipan Ganti Kerugian. 

 
4. Salinan berita acara disampaikan pula kepada Pemohon dan 

Termohon. 
 

5. Ketidakhadiran Termohon dalam penyerahan uang Ganti Kerugian 
tidak menghalangi dilakukannya penyimpanan uang Ganti Kerugian. 

 
H. Pengambilan Uang Penitipan Ganti Kerugian 

 
1. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya 

Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti 
Kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri 
atau menolak Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Ganti Kerugian dapat 
diambil di kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang dikehendaki 
oleh pihak yang berhak disertai dengan surat pengantar dari Ketua 
Pelaksana Pengadaan Tanah 

 
2. Dalam hal pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian tidak 

diketahui keberadaannya, Pelaksana Pengadaan Tanah 
menyampaikan pemberitahuan mengenai ketidakberadaaan pihak 
yang berhak secara tertulis kepada camat dan lurah/kepala desa 
atau nama lainnya. 

 
3. Dalam hal pihak yang berhak telah diketahui keberadaannya, pihak 

yang berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk 
mengambil Ganti Kerugian disertai dengan surat pengantar dari 
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah 

 
4. Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di 

pengadilan atau masih dipersengketakan, Ganti Kerugian diambil 
oleh pihak yang berhak di kepaniteraan Pengadilan setelah terdapat 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta 
perdamaian, disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana 
Pengadaan Tanah. 

 
5. Dalam hal objek pengadaan tanah diletakkan sita oleh pejabat yang 

berwenang, Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di 
kepaniteraan Pengadilan setelah adanya putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap atau sita telah diangkat, disertai 
dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah 

 
6. Dalam hal objek pengadaan tanah menjadi jaminan di bank, Ganti 

Kerugian dapat diambil di kepaniteraan Pengadilan setelah adanya 
persetujuan dari pihak bank, disertai dengan surat pengantar dari 
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah 

 
7. Dalam setiap pengambilan Ganti Kerugian ke kepaniteraan 

Pengadilan, panitera membuat berita acara pengambilan uang 
penitipan ganti kerugian yang ditandatangani oleh pihak yang 
berhak dan 2 (dua) orang saksi. 

 
8. Apabila Tim Pelaksana Pengadaan Tanah telah berakhir masa 

tugasnya, maka surat pengantar diterbitkan oleh Kepala Kantor 
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Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi/Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. 

 

9. ARBITRASE 

Dasar Hukum : 
 

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa 

 
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen 

 
a. Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase 

 
1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di 

luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase 
yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 

 
2. Syarat untuk dapat diangkat atau ditunjuk sebagai arbiter adalah : 

 
a. Cakap melakukan tindakan hukum 

 
b. Berumur paling rendah 35 tahun 

 
c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda 

sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak 
bersengketa. 

 
d. Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain 

atas putusan arbitrase. 
 

e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di 
bidangnya paling sedikit 15 tahun. 

 
3. Hakim, Jaksa dan Panitera dan Pejabat peradilan lainnya tidak 

dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter, kecuali dalam hal 
para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai 
pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai 
pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter 
atau majelis arbitrase. 

 
4. Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan 

Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 
 

5. Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase 
dilakukan secara tertutup. 

 
6. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan 

menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional 
berdasarkan kesepakatan para pihak. 

 
7. Pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang 

sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing dan dapat 
diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus. 

 
8. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum 

tetap dan mengikat para pihak. 
 

9. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase 
secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah 
Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang 
bersengketa. Perintah tersebut diberikan dalam waktu paling lama 
30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan 
kepada Panitera Pengadilan Negeri. 
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10. Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah 
pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan 
arbitrase memenuhi ketentuan serta tidak bertentangan dengan 
kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal putusan arbitrase 
tidak memenuhi ketentuan Ketua Pengadilan Negeri menolak 
permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua 
Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. 

 
11. Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau 

pertimbangan dari putusan atbitrase. 
 

12. Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan 
salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. 

 
13. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua 

Pengadilan Negeri, dilaksankaan sesuai ketentuan pelaksanaan 
putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 
b. Keberatan terhadap Putusan Badan Arbitrase Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) 
 

1. Keberatan dalam hal ini hanya dapat diajukan terhadap putusan 
arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. 

 
2. Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh 

Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di 
tempat kedudukan hukum konsumen tersebut. Apabila konsumen 
tidak memiliki tempat kedudukan hukum di Indonesia harus 
mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri dalam wilayah 
hukum BPSK yang mengeluarkan putusan. 

 
3. Keberatan atas putusan BPSK diperiksa dan diputus oleh Majelis 

Hakim. 
 

c. Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan 
Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

 
1. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak 

Pelaku Usaha dan/atau Konsumen menerima pemberitahuan 
putusan BPSK. 

 
2. Keberatan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata. Keberatan 
tersebut diajukan dalam 6 rangkap untuk dikirimkan oleh panitera 
kepada pihak yang berkepentingan termasuk BPSK. Dalam hal 
keberatan diajukan oleh konsumen dan pelaku usaha terhadap 
putusan BPSK yang sama, maka perkara tersebut harus di daftar 
dengan nomor yang sama. 

 
3. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim sedapat 

mungkin terdiri dari hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan 
yang cukup di bidang perlindungan konsumen. 

 
4. Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan 

apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase 
sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa, yaitu : 

 
a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, 

setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. 
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b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen 
yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak 
lawan. 

 
c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh 

salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. 
 

5. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar ketentuan tersebut, 
Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK. 
Apabila keberatan diajukan atas dasar alasan lain, Majelis Hakim 
dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan. 

 
6. Dalam hal mengadili sendiri, Majelis Hakim wajin memperhatikan 

ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

 
7. Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 hari 

sejak sidang pertama dilakukan. 
 

8. Konsumen yang mengajukan permohonan eksekusi atas putusan 
BPSK yang diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri di 
tempat kedudukan hukum konsumen yang bersangkutan atau 
dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan. 

 
9. Permohonan eksekusi atas putusan BPSK yang telah diperiksa 

melalui prosedur keberatan, ditetapkan oleh Pengadilan Negeri 
yang memutus perkara keberatan bersangkutan. 

 
10. Perlawanan Pihak Ke Tiga (Derden Verzet) 

Dasar Hukum : 
 

1. Pasal 165 ayat 6 HIR 
 

2. Pasal 199 ayat 2 HIR 
 

a. Derden Verzet atau perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak 
dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan upaya hukum 
atas penyitaan milik pihak ketiga. 

 
b. Syarat Mengajukan Derden Verzet : 

 
1. Pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya memiliki kepentingan 

saja tetapi hak perdatanya benar-benar telah dirugikan oleh 
putusan tersebut, dengan melakukan perlawanan ini pihak ketiga 
dapat mencegah untuk menangguhkan pelaksanaan putusan 
(eksekusi). 

 
2. Derden verzet atas sita jaminan (CB) dapat diajukan pemilik 

selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang 
berkekuatan hukum tetap. 

 
3. Derden verzet yang diajukan atas CB yang diletakkan di 

Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata dapat disahkan 
selama putusan yang dilawan tidak mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap serta CB belum diajukan. 

 
4. Perlawanan pihak ketiga terhadao sita eksekutorial diatur dalam 

Pasal 208 jo Pasal 207 HIR / Pasal 227 RBg. 
 

c. Perlawan pihak / partij verzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya 
dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi 
kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan 
dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang 
disita, vide Pasal 197 HIR. 
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d. Perlawanan pihak ketiga / derden verzet, berdasarkan Pasal 195 
ayat (6) jo. Pasal 208 HIR, hanya dapat 7 diajukan karena alasan 
―kepemilikan‖ (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai tanah). 

 
e. Bagi Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu mengajukan derden 

verzet/perlawanan karena obyek Hak Tanggungan tidak dapat 
diletakkan Sita Eksekusi kecuali Sita Persamaan, oleh karena itu 
tidak mungkin dilakukan lelang eksekusi. 

 

11. Pengikutsertaan Pihak Ke Tiga Dalam Proses Perkara 

Perdata. Dasar Hukum : 
 

1. Pasal 279 Rv dan Pasal 70 Rv 
 

2. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan 
Perdata Umum dan Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Balitbang 
Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007. 

 
a. Masuknya pihak ketiga dalam proses berperkara perdata, antara 

lain: 
 

1. voeging (ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada 
penggugat atau tergugat), 

 
2. intervensi/tussenkomst (ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut 

dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang 
terganggu), dan 

 
3. vrijwaring (penarikan pihak ketiga untuk bertanggungjawab), 

merupakan salah satu teknis peradilan yang juga dapat 
menyederhanakan, mempercepat proses beracara perdata dan 
juga mengurangi perkara perdata yang masuk ke dalam 
Pengadilan. Keikut sertaan pihak ketiga dalam satu perkara 
gugatan perdata yang secara langsung mempunyai koneksitas 
maka ini mencegah pihak ketiga untuk mengajukan gugatan baru 
karena perkara perdata tersebut. 

 
b. Berdasarkan Pasal 279 Rv ‖setiap orang yang berkepentingan di 

dalam suatu perkara perdata yang terjadi diantara kedua belah 
pihak yang lain, dapat menuntut supaya ia diperbolehkan ikut serta 
atau mencampuri‖. 

 
c. Intervensi diajukan karena pihak ketiga yang merasa bahwa barang 

miliknya disengketakan/diperebutkan oleh Penggugat dan Tergugat. 
 

d. Pengajuan gugatan insidentil dalam bentuk tussenkomst disyaratkan 
adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang 
berlangsung dan kepentingan pihak ketiga tersebut haruslah ada 
hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang disengketakan 
antara penggugat dan tergugat. 

 
e. Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka hakim 

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri akan memeriksa 
gugatan yang telah diajukan tersebut. 

 
f. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan Putusan 

Sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua 
perkara yang diperiksa bersama-sama yaitugugatan asal dan 
gugatan intervensi. 
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12. ROGATORI 

Dasar Hukum : 

1. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2590/PAN/HK/01/9/2017 
tanggal 28 September 2017 

 
2. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1747/PAN/HK/01/8/2018 

tanggal 8 Agustus 2018 
 

3. Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 
dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penanganan 
Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata. 

 
a. Penanganan Surat Rogatori dalam Masalah Perdata dan 

Permintaan Penyampaian Dokumen Peradilan Masalah Perdata 
 

1. Pengadilan di Indonesia melalui Mahkamah Agung menyampaikan 
surat rogatori dalam masalah perdata kepada Negara tujuan. Surat 
Rogatori yang dimaksud harus memenuhi ketentuan yang 
dipersyaratkan oleh Negara tujuan. 

 
2. Surat tersebut dari Mahkamah Agung melalui Kementerian Luar 

Negeri menyampaikan surat rogatori yang telah memenuhi 
ketentuan kepada Pengadilan Asing. Kemudian Kementerian Luar 
Negeri melalui Perwakilan RI di Luar Negeri meneruskan surat 
rogatori kepada otoritas berwenang di Negara tujuan (hal tersebut 
diatur dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar 
Negeri dan Mahkamah Agung). 

 
3. Pengadilan di Indonesia melalui Mahkamah Agung mengajukan 

permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah 
perdata kepada Negara tujuan. 

 
4. Mahkamah Agung meneruskan permintaan penyampaian dokumen 

peradilan dalam masalah perdata yang telah memenuhi ketentuan 
kepada Negara tujuan melalui Kementerian Luar Negeri yang 
ditangani oleh : 

 
a. Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat 

Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, dalam hal 
dokumen peradilan ditujukan kepada WNA atau BHA. 

 
b. Direktorat Konsuler / Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, 

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, dalam hal dokumen 
peradilan ditujukan kepada WNI yang berdomisili di luar negeri. 

 
5. Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Luar Negeri 

meneruskan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam 
masalah perdata kepada otoritas berwenang atau pihak lainnya 
sesuai dengan ketentuan hukum Negara tujuan (hal tersebut diatur 
dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar 
Negeri dan Mahkamah Agung). 

 
b. Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah 

Perdata dari Pengadilan Asing 
 

1. Surat rogatori dalam masalah perdata dari Negara Asing harus 
ditujukan kepada Mahkamah Agung dan disampaikan melalui 
perwakilan diplomatiknya di Indonesia atau yang wilayah 
rangkapannya meliputi Indonesia. 

 
2. Surat rogatori dalam masalah perdata harus dilengkapi dengan : 

 
a. Nama dan alamat jelas dari otoritas Negara Asing yang 

mengajukan permohonan. 
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b. Nama dan alamat pihak-pihak berperkara (penggugat dan 
tergugat) atau wakilnya. 

 
c. Ringkasan singkat perkara mengenai alasan dan tuntutan 

perkara (fundamentum dan petitum). 
 

d. Jenis bantuan teknis hukum yang diminta. 
 

e. Nama dan alamat para saksi yang akan dihadirkan untuk 
diperiksa. 

 
f. Pertanyaan yang perlu disampaikan kepada para saksi atau 

persoalan yang harus mereka jelaskan. 
 

g. Dokumen atau barang yang perlu ditelaah. 
 

h. Pemberitahuan kepada institusi yang tercantum nama, tanggal 
dan tempat pelaksanaan permohonan, serta nama dan alamat 
institusi atau pejabat yang akan melaksanakannya. 

 
i. Pajak dan biaya yang layak untuk dikembalikan. 

 
j. Tanggal permohonan. 

 
k. Tanda tangan dan stempel resmi otoritas berwenang di Negara 

Asing. 
 

3. Surat rogatori beserta dokumen terkait lainnya harus disertai 
terjemahan dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain 
berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah 
perdata dengan Negara Asing tersebut. 

 
4. Mahkamah Agung menindaklanjuti penanganan surat rogatori 

dengan meneruskannya kepada Pengadilan yang berwenang di 
Indonesia. 

 
5. Mahkamah Agung menyampaikan kepada Kementerian Luar 

Negeri hasil tindak lanjut penanganan surat rogatori dalam bentuk 
BAP untuk diteruskan kepada perwakilan diplmatik dari Negara 
Asing tersebut. 

 
c. Prosedur Baru Penyampaian Surat Rogatori dan Surat Bantuan 

Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata bagi 
Pihak Berperkara di Luar Negeri 

 
Prosedur baru pengiriman surat rogatori dan dokumen pengadilan 
dalam masalah perdata bagi pihak berperkara yang berada di luar 
negeri, adalah sebagai berikut : 

 
1. Surat pengantar permintaan penyampaian dokumen peradilan 

dalam masalah perdata kepada negara tujuan disampaikan oleh 
Pengadilan melalui Panitera Mahkamah Agung; 

 
2. Surat permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah 

perdata harus menggunakan standar dokumen yang telah 
disepakati; 

 
3. Permintaan penyampaian dokumen tersebut harus memenuhi 

ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan, diantaranya 
dokumen pengadilan yang akan disampaikan harus diterjemahkan 
ke dalam bahasa Inggris atau bahasa negara setempat; 

 
4. Biaya penyampaian/pengiriman dokumen dibebankan kepada 

pihak berperkara dan disetorkan oleh pengadilan ke rekening 
penampung atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung. 
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d. Pembiayaan 
 

1. Pembiayaan penanganan surat rogatori dan penyampaian 
dokumen peradilan dalam masalah perdata menerapkan prinsip 
hukum acara perdata. Prinsip hukum acara perdata yang dimaksud 
adalah biaya berperkara dalam masalah perdata dibebankan 
kepada pihak yang berperkara. 

 
2. Para pihak menyusun dan menyepakati mekanisme pembiayaan 

penanganan surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan 
dalam masalah perdata. 

 
e. Prosedur Pengiriman Biaya 

 
1. Pengiriman biaya penyampaian dokumen agar disetorkan ke 

rekening penampung pada Kepaniteraan Mahkamah Agung 
menggunakan rekening virtual yang diproduksi oleh aplikasi 
Direktori Putusan Mahkamah Agung. Akses ke aplikasi Direktori 
Putusan menggunakan username dan password yang sama untuk 
publikasi putusan. Untuk pembuatan rekening virtual tersebut telah 
kami sediakan menu ―VA Rogatori‖; 

 
2. Bukti pengiriman biaya penyampaian dokumen tersebut harus 

dikirimkan bersamaan dengan penyampaian surat pengantar yang 
ditujukan kepada Panitera MA. 

 
13. Pelayanan Mediasi 

Dasar Hukum: 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
 

1. Mediasi dalam Persidangan 
 

a. Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam 
persidangan dan tidak dipungut biaya. 

 
b. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator 

yang disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 
5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan 
atau pengalaman para mediator. 

 
c. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim. Dalam hal 

demikian maka biaya mediator menjadi beban para pihak. 
 

d. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan 
segera menunjuk hakim (bukan pemeriksa pokok perkara) yang 
bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi 
mediator. 

 
e. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat 

tertutup dengan tidak dipungut biaya. 
 

2. Mediasi di Luar Persidangan(di Luar Pengadilan) 
 

a. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka 
melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan. 

 
b. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat 

mengajukan Gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk 
memperoleh Akta Perdamaian 
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c. Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak 
mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan 
hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator. 

 

14. Pelayanan Administrasi 

Eksekusi Dasar Hukum : 
 

1. Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR / Pasal 206 sampai dengan 
Pasal 258 RBg yang mengatur cara menjalankan putusan pengadilan 
atau disebut eksekusi. 

 
2. Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBg mengatur tentang pelaksanaan putusan 

serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), yakni putusan yang dapat 
dijalankan terlebih dahulu walaupun putusan yang bersangkutan belum 
mempunyai kekuatan hukum tetap, dan putusan provisi. 

 
3. RV (Reglement of de Rechtsvordering) Pasal 1033 mengenai eksekusi 

riil. 
 

4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH.Perdata). 
 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. 
 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 
 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 
 

9. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 
 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 
Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang 
Berada di Bawahnya. 

 
11. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 tahun 2012 jo Perpres Nomor 

40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PerPres Nomor 71 Tahun 
2012 jo. Perpres Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua 
atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 jo. Perpres Nomor 30 Tahun 2015 
tentang Perubahan Ketiga atas PerPres Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum. 

 
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Cara 

Pelaksanaan Sita Atas Barang-Barang Yang Tidak Bergerak; 
 

13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang 
Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil. 

 
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang 

Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan 
Provisionil. 

 
15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 Tentang 

Permintaan Bantuan Eksekusi. 
 

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang 
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1. Pengertian : 
 

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata / inkracht van 
gewijsde) yang bersifat penghukuman (condemnatoir), yang 
dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum. 

 
2. Obyek Eksekusi 

 
1. Eksekusi putusan Perdata 

 
a. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (res judicata / 

inkracht van gewijsde). 
 

b. Putusan provisi (terbatas mengenai tindakan sementara tidak 
mengenai materi pokok perkara). 

 
c. Putusan serta merta / yang dapat dijalankan lebih dahulu 

(uitvoerbaar bij voorraad disingkat UbV), Pasal 180 ayat (1) 
HIR / Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 
dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. 

 
2. Eksekusi Putusan Perdamaian (acte van dading) Pasal 130 ayat 

(2) HIR / Pasal 154 ayat (2) RBg 
 

3. Eksekusi grosse akta notarial (Pasal 224 HIR/258 RBg). Eksekusi 
jaminan (objek gadai, hak tanggungan, fidusia, sewa beli, 
leasing). 

 
4. Eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan 

sengketa atau disebut dengan Quasi Pengadilan yaitu : 
 

a. Putusan Arbitrase Nasional (Pasal 59 dan Pasal 61 UU Nomor 
30 Tahun 1999) 

 
b. Putusan Arbitrase Internasional atau Arbitrase asing (Pasal 65, 

Pasal 66 huruf (d), Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 69 UU Nomor 
30 Tahun 1999). 

 
c. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

Pasal 54-57 UU Nomor 8 Tahun 1999) 
 

d. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pasal 
46 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) Nomor 3 Tahun 2005), 

 
e. Putusan Komisi Informasi (Pasal 46 UU Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik). 
 

5. Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) 
 

a. Perjanjian Bersama (Pasal 7 ayat (5) Jo. Pasal 13 ayat (3) 
huruf b. Jo. Pasal 23 ayat (3) huruf b) UU Nomor 2 Tahun 
2004). 

 
b. Akta Perdamaian (Pasal 44 ayat 4 huruf b Nomor 2 Tahun 

2004). 
 

c. Putusan Arbitrase (Pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 2004). 
 

d. Putusan Perselisihan hak dan perselisihan pemutusan 
hubungan kerja (Pasal 110 UU Nomor 2 Tahun 2004). 

 
3. Jenis Eksekusi : 

 
1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk 

melakukan pembayaran sejumlah uang ( Pasal 196 HIR / Pasal 
208 RBg). Putusan untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak 
dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan dengan cara 
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melelang barang milik yang dikalahkan, yang sebelumnya harus 
disita (Pasal 200 HIR / Pasal 215 RBg). 

 
2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan 

suatu perbuatan dalam pasal 225HIR/259 Rbg mengatur bahwa 
jika Termohon eksekusi setelah 8 (delapan) hari diberikan 
aanmaning tetap tidak bersedia melaksanakan perbuatan yang 
telah diputuskan maka atas permohonan dari Pemohon Eksekusi 
baik secara tertulis maupun lisan Ketua Pengadilan Negeri dapat 
mengubah diktum putusan mengenai perbuatan tertentu tersebut 
diganti dengan sejumlah uang. Perubahan tersebut dilakukan 
oleh Ketua Pengadilan dalam suatu persidangan insidentil yang 
dihadiri kedua belah pihak pemohon dan termohon eksekusi 
dengan dibuat Berita Acara dan Penetapan, serta besarnya nilai 
uang pengganti suatu perbuatan tersebut harus diberitahukan 
kepada Termohon Eksekusi, selanjutnya eksekusi dijalankan 
sesuai eksekusi pembayaran sejumlah uang. 

 
3. Eksekusi putusan terhadap perkara perdata lingkungan hidup 

yang berisi penghukuman melakukan pemulihan lingkungan, 
pemohon harus mengajukan permohonan penunjukan auditor 
lingkungan guna melakukan perhitungan kerugian dan biaya 
pemulihan yang akan digunakan oleh komite yang ditunjuk untuk 
melakukan pemulihan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). 

 
4. Eksekusi Riil diatur dalam Pasal 1033 RV, Pasal 200 ayat (11) 

HIR / Pasal 218 ayat (2) RBg. 
 

a. Eksekusi Riil (Eksekusi Nyata) didasarkan pada pasal 1033 
Reglement op de Rechtsvordering (RV) adalah pelaksanaan 
putusan yang bersifat Condemnatoir yang amarnya terdapat 
pernyataan ―penghukuman‖ atau ―perintah‖ terhadap 
Tergugat untuk melakukan sesuatu antara lain : 

 
1. Menyerahkan suatu barang; 

 
2. Mengosongkan sebidang tanah atau rumah; 

 
3. Melakukan perbuatan tertentu; 

 
4. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan; 

 
b. Eksekusi pembayaran uang meliputi akta yang 

disamakan dengan putusan PN 
 

a. Proses akta hak tanggungan. 

b. Proses akta hipotik. 
 

c. Proses akta pengakuan hutang. 

d. Proses akta jaminan fidusia. 

4. Pengadilan yang berwenang menjalankan eksekusi 
 

Pedoman untuk menentukan kewenangan Pengadilan Negeri mana 
yang berwenang menjalankan eksekusi perkara, didasarkan atas 
faktor: 

 
1. Di Pengadilan Negeri dimana perkara (gugatan) diajukan, dan 

diperiksa serta diputus pada tingkat pertama (Pasal 195 ayat (1) 
HIR / Pasal 206 ayat (1) RBg). 

 
2. Pengadilan Negeri di atas ini melimpahkan delegasi eksekusi 

kepada Pengadilan Negeri lain, apabila objek yang hendak 
dieksekusi terletak di luar wilayah hukumnya (Pasal 195 ayat (2),  

Halaman 54 Lampiran SK KPN Nomor : W12-U27/66/KP.07.01/4/2019 



(3), (4), (5) HIR / Pasal 206 ayat (3), (4), (5), RBg), kecuali 
Undang-undang menentukan lain. 

 
Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam menjalankan Eksekusi 

 
a. Ketua Pengadilan Negeri memimpin jalannya eksekusi yang 

dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusuta/Jurusita Pengganti; 
 

b. Perintah eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 
dalam bentuk ―Penetapan‖; 

 
c. Yang diperintahkan menjalankan eksekusi adalah ―panitera‖ 

atau ―jurusita‖ pengadilan. 
 

5. Tahapan Pelaksanaan Eksekusi 

1. Permohohonan Eksekusi; 
 

2. Telaah terhadap permohonan eksekusi dilaksanakan oleh 
Panitera Muda atau Tim yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri dan dituangkan dalam resume telaah eksekusi; 

 
3. Apabila hasil resume telaah eksekusi permohonan tersebut dapat 

dilaksanakan, maka dilakukan penghitungan panjar biaya 
eksekusi dan pemohon eksekusi dipersilahkan untuk melakukan 
pembayaran. 

 
4. Peringatan Eksekusi (Aanmaning). 

 
a. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan peringatan 

eksekusi/Aanmaning setelah lebih dahulu ada permintaan 
eksekusi dari Pemohon Eksekusi (Penggugat/Pihak yang 
menang perkara), dengan mendasarkan pada Pasal 196 HIR 
atau Pasal 207 RBg. Penetapan peringatan eksekusi berisi 
perintah kepada Panitera/Juru sita/Juru sita Pengganti untuk 
memanggil pihak termohon eksekusi (Tergugat/Pihak yang 
kalah) untuk diperingatkan agar supaya memenuhi atau 
menjalankan putusan. 

 
b. Apabila termohon eksekusi (Tergugat/Pihak yang kalah) tidak 

hadir tanpa alasan setelah dipanggil secara sah dan patut, 
maka proses eksekusi dapat langsung diperintahkan oleh 
Ketua Pengadilan Negeri tanpa sidang insidentil untuk 
memberi peringatan, kecuali Ketua Pengadilan menganggap 
perlu untuk dipanggil sekali lagi. 

 
c. Peringatan eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri 

harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil, dibantu 
oleh Panitera, dengan dihadiri pihak termohon eksekusi 
(Tergugat/pihak yang kalah), serta apabila dipandang perlu 
dapat menghadirkan pemohon eksekusi (penggugat/pihak 
yang menang perkara). Sebelum ketua pengadilan melakukan 
peringatan eksekusi perlu terlebih dahulu memeriksa identitas 
dari termohon eksekusi (tergugat/pihak yang kalah) ataupun 
kuasanya dan pemohon eksekusi. 

 
d. Peringatan eksekusi dalam sidang insidentil tersebut dicatat 

dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua 
Pengadilan Negeri dan Panitera. 

 
e. Dalam peringatan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri 

memperingatkan termohon eksekusi (tergugat/pihak yang 
kalah) agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling 
lama 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peringatan. 
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f. Dalam hal aanmaning pembayaran sejumlah uang, atau 
eksekusi lelang, Ketua Pengadilan Negeri dapat memanggil 
pemohon eksekusi/Kreditor dan termohon eksekusi/ debitor 
untuk mencari jalan keluar guna meringankan debitor, misalnya 
debitor diberi waktu 2 bulan untuk mencari pembeli yang mau 
membeli barang/tanah tersebut, apabila hal itu terjadi 
pembayaran harus dilakukan di depan Ketua Pengadilan 
Negeri. Setelah itu pembeli, kreditor, debitor menghadap 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akte jual 
beli dan selanjutnya melakukan balik atas nama pembeli. 
Apabila setelah waktu 2 bulan lampau, debitor tidak berhasil 
mendapatkan pembeli, maka eksekusi dilanjutkan dengan 
terlebih dahulu menunjuk penilai publik (appraiser) untuk 
menentukan harga limit tanah yang akan dilelang (perhatikan  
Peraturan Menteri Kementerian Keuangan Nomor 
56/PMK.01/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 101/Pmk.01/2014 Tentang Penilai Publik); 

 
5. Penentuan harga limit tanah yang dilelang ditetapkan oleh Ketua 

Pengadilan Negeri berdasarkan hasil Apraisal dari Penilai Publik; 
 

6. Sidang pemberian peringatan dicatat dalam Berita Acara (BA), 
dan BA ini menjadi landasan keabsahan penetapan eksekusi 
selanjutnya; 

 
7. Ketua Pengadilan memperingatkan supaya termohon eksekusi 

melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari (Pasal 196 
HIR/207 RBg). 

 
8. Apabila tenggang waktu terlampaui, dan tidak ada keterangan 

atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan 
putusan, maka sejak saat itu pemohon dapat memohon kepada 
Ketua Pengadilan Negeri untuk menindak lanjuti permohonan 
eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak 
yang menang (Pasal 197 ayat 1 HIR/Pasal 208 ayat 1 RBg). 

 
9. Tatacara aanmaning terhadap semua objek eksekusi (point 3 ) di 

atas relatif sama. 
 

10. Apabila perkara sudah dilakukan sita jaminan (conservatoir 
beslaag), maka tidak perlu diperintahkan lagi sita eksekusi 
(executorial beslaag). Dan apabila dalam perkara tersebut tidak 
dilakukan sita jaminan sebelumnya, maka Ketua Pengadilan 
Negeri dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Dalam hal 
eksekusi pengosongan tidak selalu diletakkan sita eksekusi, 
dapat langsung dilaksanakan pengosongan tanpa penyitaan. 

 
11. Dalam hal melaksanakan putusan yang memerintahkan untuk 

melakukan pengosongan (eksekusi riil), maka hari dan tanggal 
pelaksanaan pengosongan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri, setelah dilakukan rapat koordinasi dengan aparat 
keamanan. 

 
12. Apabila termohon eksekusi merupakan unsur TNI (yang masih 

aktif atau yang telah purnawirawan), maka harus melibatkan 
pengamanan Polisi Militer (PM). 

 
13. Sebelum melakukan eksekusi pengosongan, terlebih dahulu 

dilakukan peninjauan lokasi tanah atau bangunan yang akan 
dikosongkan dengan melakukan pencocokan (konstatering) 
guna memastikan batas-batas dan luas tanah yang 
bersangkutan sesuai dengan penetapan sita atau yang tertuang 
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dalam amar putusan dengan dihadiri oleh panitera, 
jurusita/jurusita pengganti, pihak berkepentingan, aparat 
setempat dan jika diperlukan menghadirkan petugas Badan 
Pertanahan Nasional, serta dituangkan dalam Berita Acara. 

 
14. Dalam hal melakukan pemberitahuan eksekusi pengosongan 

dilakukan melalui surat (Surat Pemberitahuan) kepada pihak 
termohon eksekusi, harus dengan memperhatikan jangka waktu 
yang memadai dari tanggal pemberitahuan sampai pelaksanaan 
pengosongan. 

 
15. Pengosongan dilaksanakan dan dilakukan dengan 

memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, dengan cara 
yang persuasif dan tidak arogan. Misalnya dengan 
memerintahkan pemohon eksekusi menyiapkan gudang 
penampungan guna menyimpan barang milik termohon eksekusi 
dalam waktu yang ditentukan, atas biaya pemohon. 

 
16. Setelah pengosongan selesai dilaksanakan, tanah atau 

bangunan yang dikosongkan, maka pada hari itu juga segera 
diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya yang 
dituangkan dalam berita acara penyerahan, dengan dihadiri oleh 
aparat. 

 
6. Menjalankan Putusan Provisi 

 
Dalam putusan provisi melekat langsung putusan serta merta atau 
uitvoorbaar bij voorraad, dengan demikian putusan provisi tersebut 
dapat dilaksanakan serta merta, meskipun pokok perkara belum 
diperiksa atau diputus, akan tetapi Pengadilan Negeri harus 
melaksanakan secara sungguh-sungguh petunjuk SEMA Nomor 3 
Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dengan acuan 
penerapan: 

 
a. Ketua Pengadilan Negeri meminta persetujuan terlebih dahulu 

kepada Pengadilan Tinggi; 
 

b. Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan atau menolak 
memberi persetujuan dengan penetapan; 

 
c. Apabila perkara di tingkat kasasi, maka persetujuan eksekusi 

diminta dari Ketua Mahkamah Agung; 
 

d. Ketua Mahkamah Agung dapat mengabulkan atau menolak 
memberi persetujuan dengan penetapan. 

 
7. Eksekusi Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu 

 
Dasar hukum pelaksanaan Eksekusi Putusan yang dapat dijalankan 
lebih dahulu adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 
4 Tahun 2001. 

 
Setiap putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu yang sifatnya 
eksepsional, baru dapat dieksekusi oleh Pengadilan melalui 
mekanisme : 

 
1. Apabila perkaranya masih di tingkat Pengadilan Negeri atau pada 

tingkat banding, Ketua Pengadilan harus minta persetujuan 
terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Tinggi apabila putusan 
itu hendak dieksekusi; 

 
2. Apabila perkaranya sudah dilimpahkan ke Mahkamah Agung, 

permintaan persetujuan diajukan kepada Ketua Mahkamah 
Agung; 
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3. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 
putusan diucapkan, Pengadilan Negeri harus mengirimkan 
Salinan putusan tersebut dan pernyataan kesanggupan 
menyediakan jaminan senilai harga sesuai hasil penilaian 
appraisal kepada Pengadilan Tinggi dan tembusannya kepada 
Ketua Mahkamah Agung. 

 
4. Memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai 

barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian 
pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan 
putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. 

 
5. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 

menerima permohonan, Pengadilan Tinggi memberikan 
penetapan. 

 
6. Apabila jaminan tersebut berupa uang harus disimpan di bank 

Pemerintah (Pasal 54 Rv). 
 

7. Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri seperti daftar 
benda-benda sitaan dalam perkara perdata; 

 
8. Pelaksanaan putusan serta merta suatu gugatan, yang 

didasarkan adanya putusan hakim perdata lain yang berkekuatan 
hukum tetap tidak memerlukan jaminan. 

 
9. Pengadilan Tinggi tidak memberikan persetujuan (sesuai SEMA 

Nomor 3 Tahun 2000) pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri 
yang bersifat serta merta jika putusan tersebut tidak memenuhi 
syarat yang tercantum dalam pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat  
(1) RBg. 

 
8. Tahapan Eksekusi Pengosongan Langkah-langkah 

melaksanakan eksekusi pengosongan: 
 

1. Apabila dalam tenggang waktu paling lama 8 (delapan) hari 
setelah aanmaning termohon eksekusi tidak memenuhi secara 
sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri berwenang melakukan 
eksekusi Pengosongan. 

 
2. Pemohon eksekusi dapat langsung memohon pelaksanaan 

eksekusi pengosongan apabila telah terdapat penyitaan jaminan 
sebelumnya dalam amar putusan, kecuali dalam amar putusan 
tidak terdapat amar penyitaan jaminan, maka pemohon eksekusi 
mengajukan permohonan sita eksekusi terlebih dahulu. 

 
3. Sebelum menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi 

pengosongan, Pengadilan Negeri dan pemohon eksekusi 
melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak keamanan 
terkait setempat mengenai biaya dan rencana waktu pelaksanaan 
eksekusi. 

 
4. Panitera menerima pemberitahuan kesediaan pihak keamanan 

mengenai waktu pelaksanaan eksekusi. 
 

5. Panitera memimpin rapat koordinasi teknis pelaksanaan eksekusi 
di kantor Pengadilan Negeri sebelum pelaksanaan eksekusi. 

 
6. Panitera melalui Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan 

pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan 
eksekusi. 

 
7. PelaksanaaneksekusidilakukanolehPaniteraatau  

Jurusita/Jurusita Pengganti, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi, 
dengan pengawalan oleh Petugas Keamanan.  
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9. Eksekusi Pemulihan 
 

Langkah-langkah melaksanakan pemulihan eksekusi: 
 

1. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tatacara eksekusi riil. 
 

2. Eksekusi pemulihan dijalankan tanpa syarat. 
 

3. Dapat dilakukan secara sukarela oleh penggugat/semula 
pemohon eksekusi 

 
4. Dieksekusi dengan paksa, dan jika perlu dengan bantuan 

kekuatan umum apabila penggugat/semula pemohon eksekusi 
ingkar melakukan pemulihan secara sukarela. 

 
5. Apabila barang sudah berpindah ke pihak ketiga, maka 

tergugat/semula termohon eksekusi harus menempuh upaya 
hukum melalui gugatan ganti rugi senilai obyek miliknya yang 
telah dieksekusi tersebut dengan eksekusi serta merta. 

 
6. Apabila barang yang sudah hancur, maka diganti dengan barang 

sejenis, atau ganti rugi dengan uang, dan apabila tergugat/semula 
termohon eksekusi menuntut pemulihan secara fisik persis seperti 
barang semula, maka permintaan pemulihan eksekusi harus 
dinyatakan tidak dapat dijalankan, dengan penilaian oleh penilai 
publik (appraiser). 

 
10. Eksekusi Terhadap Termohon Instansi Pemerintah / BUMN / 

BUMD. 
 

a. Dalam hal eksekusi terhadap termohon eksekusi yang 
merupakan instansi Pemerintah/BUMN/BUMD tahapan-tahapan 
eksekusi sama dengan di atas. 

 
b. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara, dilarang melakukan penyitaan atas 
uang dan barang-barang milik negara atau daerah. 

 
c. Ketua Pengadilan Negeri tetap melakukan peringatan atau 

aanmaning kepada termohon eksekusi dalam jangka waktu 8 
(delapan) hari untuk melaksanakan secara sukarela. 

 
d. Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan 

eksekusi membebankan pemenuhan isi putusan kepada 
termohon eksekusi untuk memasukkan pada penganggaran 
DIPA pada instansi Pemerintah, BUMN/BUMD dalam APBN 
atau APBD tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran 
berikutnya. 

 
e. Apabila suatu BUMN telah go public atau menjadi perseroan Tbk 

(terbuka) pada dirinya dan pada uang atau barang yang 
dimilikinya tidak melekat lagi unsur milik negara, tetapi sudah 
menjadi milik publik atau milik umum yang tunduk pada 
ketentuan hukum perdata dan tidak lagi tunduk pada hukum 
publik. Oleh karena itu, seluruh harta kekayaan maupun barang-
barang yang ada pada penguasaannya tunduk pada ketentuan 
hukum perdata. Dengan demikian penyitaannya pun tunduk 
pada ketentuan hukum acara perdata dengan jalan 
mengesampingkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 
1 Tahun 2004. 

 
f. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat dilakukan penyitaan 

apabila sengketa berdasarkan sengketa milik atau utang piutang 
maupun sita eksekusi dalam rangka pemenuhan pembayaran 
utang atau ganti rugi. 
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11. Eksekusi Putusan Hubungan Industrial (PHI) 
 

1. Perjanjian bersama, tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, 
maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan 
eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 
Negeri di wilayah Perjanjian Bersama (PB) didaftar untuk 
mendapat penetapan eksekusi (Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 
2004). 

 
2. Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah hukum 

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat 
pendaftaran Perjanjian Bersama, maka pemohon eksekusi dapat 
melakukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri di 
wilayah domisili pemohon eksekusi, untuk diteruskan ke 
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang 
berkompeten melakukan eksekusi. 

 
3. Akta Perdamaian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, 

maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan 
eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri di wilayah Akta Perdamaian didaftar untuk 
mendapat penetapan eksekusi (Pasal 44 UU Nomor 2 Tahun 
2004). 

 
4. Putusan Arbitrase PHI, tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, 

maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan fiat 
eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 
Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan 
pihak terhadap siapa putusan ini harus dilaksanakan, agar 
putusan diperintahkan untuk dijalankan dalam waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan 
didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri setempat, dengan 
tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan 
arbitrase (Pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 2004). 

 
5. Putusan perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan 

kerja yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 110 
UU Nomor 2 Tahun 2004). 

 
12. Eksekusi Terhadap Grose Akta 

 
1. Menjalankan eksekusi terhadap grosse akta hipotik (pesawat 

terbang dan kapal laut) serta grosse akta pengakuan hutang 
(Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBG) 

 
2. Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBG memperkenalkan eksekusi 

terhadap perjanjian asal dalam bentuk grosse akta yang 
dilaksanakan dengan putusan yang BHT dan melekat kekuatan 
eksekutorial jika debitur tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian 
secara sukarela maka kreditur dapat mengajukan permintaan ke 
Ketua Pengadilan Negeri 

 
3. Grosse adalah salinan pertama dan akta otentik salinan pertama 

diberikan kepada kreditur. 
 

4. Syarat grosse akta pengakuan hutang yang dapat dimohonkan 
eksekusi kepada KPN : 

 
a. Dibuat notaris yang berkepala demi keadilan berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa (titel excecutiorial) 
 

b. Jumlah hutangnya pasti (fixed) dan tanpa persyaratan-
persyaratan lainnya 
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c. Jumlah hutangnya diakui debitur dan ia berjanji 
mengembalikan dalam waktu tertentu (misal 6 bulan disertai 
bunga 2% sebulan). 

 
13. Eksekusi Hak Tanggungan 

 
1. Dasar hukum eksekusi Hak Tanggungan adalah Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 
 

2. Dalam pasal 20 ayat 1 huruf a dan b serta ayat 2 UU Nomor 4 
Tahun 1996, ada 3 cara eksekusi yang dapat ditempuh oleh 
kreditor (pemegang hak tanggungan) bila debitur (pemberi hak 
tanggungan) wanprestasi : 

 
a. Parate eksekusi/eksekusi langsung pada hak tanggungan 

(pasal 6 UUHT) manakala debitur (pemberi hak tanggungan) 
wanprestasi, maka kreditur sebagai pemegang hak 
tanggungan pertama atas kuasanya sendiri dapat melakukan 
penjualan obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum 
serta mengambil pelunasannya dari hasil penjualan tersebut 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 
/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

 
b. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam 

sertifikat hak tanggungan (pasal 14 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 
1996) dimohonkan ke KPN Pasal 200 ayat (11) HIR/ Pasal 218 
ayat (2) RBG tentang pengosongan dan Pasal 200 ayat 
(1) HIR / Pasal 215 (RBG) tentang pelaksanaanya ; 

 
c. Eksekusi melalui penjualan obyek hak tanggungan secara 

dibawah tangan atas kesepakatan antara debitur/pemberi HT 
dan kreditur/pemegang hak tanggungan (Pasal 20 (2) UU 
Nomor 4 Tahun 1996). 

 
d. Masalahnya bagaimana jika pelelangan hak tanggungan oleh 

kreditur sendiri melalui kantor lelang (parate eksekusi) apabila 
terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang apakah 
pemenang lelang dapat mengajukan eksekusi pengosongan 
secara langsung kepada ketua pengadilan negeri atau harus 
melalui gugatan? ; 

 
e. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, Tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 
Mahkamah Agung Tahun 2016, sebagai Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap pelelangan 
hak tanggungan oleh Kreditur sendiri melalui kantor lelang, 
apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, 
eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada 
Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan. 

 
f. Setelah berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak  

Tanggungan, dalam pasal 6 ada klausul ―janji untuk menjual 
atas kekuasaan sendiri‖ pada prinsipnya berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 
KUH Perdata) disebut Azas Kebebasan Berkontrak dan 
dikenal pula sebagai asas pacta suntservanda (setiap yang 
diperjanjikan wajib dilaksanakan) sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan pasal 1339 KUH Perdata. 

 
g. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 
Mahkamah Agung Tahun 2016, sebagai Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, proses eksekusi atau  

Halaman 61 Lampiran SK KPN Nomor : W12-U27/66/KP.07.01/4/2019 



lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika obyek 
eksekusi atau obyek lelang telah diserahkan kepada 
pemohon eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan 
terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk 
gugatan bukan perlawanan 

 
14. Pencabutan Penetapan Eksekusi Apabila Ternyata Ada 

Kesalahan Atau Kekeliruan 
 

Suatu penetapan baik tentang perintah pelaksanaan maupun 
penangguhan pelaksanaan putusan bukanlah merupakan 
perbuatan mengadili. 

 
Jika terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang terdahulu 
menyatakan putusan tidak dapat dilaksanakan dan barang jaminan 
dibebaskan dari tanggungan, apabila dikemudian hari ditemukan 
ada kesalahan atau kekeliruan, penetapan Ketua Pengadilan 
Negeri dapat dicabut kembali dengan ada atau tidak adanya 
permohonan pencabutan (lihat: Tanya Jawab Teknis Yustisial MA. 
RI tahun 1996). 

 
15. Penangguhan Eksekusi. 

 
1. Eksekusi hanya bisa ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan 

Negeri, yang memimpin eksekusi. Dalam hal sangat mendesak 
dan Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri dapat memerintahkan agar eksekusi 
ditangguhkan, misalnya terjadi serangan fisik terhadap petugas 
eksekusi. 

 
2. Penangguhan eksekusi bersifat kasuistis dan eksepsional. 

 
3. Penangguhan atas alasan perikemanusiaan 

 
a. Penangguhan eksekusi bersifat sementara terbatas untuk 

jangka waktu tertentu atau persyaratan tertentu, misalnya 
penangguhan dengan alasan adanya perlawanan pihak atau 
pihak ketiga, maka jangka waktunya sampai perkara 
perlawanan diputus di tingkat pertama. Jika perkara 
perlawanan ditolak, maka eksekusi dilanjutkan, namun 
apabila perlawanan dikabulkan, maka harus menunggu 
sampai keputusan berkekuatan hukum tetap. 

 
b. Apabila jangka waktu penangguhan yang ditentukan 

dilampaui, maka eksekusi harus dilaksanakan tanpa 
diperlukan aanmaning lagi. 

 
4. Penangguhan eksekusi dituangkan dalam penetapan Ketua 

Pengadilan Negeri. Pelaksanaan eksekusi yang ditangguhkan 
berdasakan permohonan untuk melanjutkan. 

 
16. Alasan-Alasan Penangguhan Eksekusi. 

 
1. Penangguhan eksekusi terkait dengan verzet terhadap putusan 

verstek: 
 

a. Pelaksanaan eksekusi ditangguhkan dalam hal putusan yang 
dimohonkan eksekusi adalah putusan verstek yang 
pemberitahuannya diberitahukan langsung kepada tergugat 
dan tergugat mengajukan verzet (Pasal 129 HIR / Pasal 153 
RBg). 

 
b. Jika putusan tidak langsung diberitahukan kepada tergugat 

sendiri, dan pada waktu aanmaning tergugat hadir, maka, 
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tenggang waktunya sampai pada hari ke 8 (delapan) setelah 
aanmaning. (Pasal 129 ayat (2) HIR / Pasal 153 RBg). 

 
c. Jika termohon eksekusi tidak hadir pada waktu aanmaning, 

maka tenggang waktunya adalah hari ke 8 (delapan) setelah 
sita eksekusi dilaksanakan (Pasal 129 ayat (2) HIR / Pasal  
153 RBg). 

 
d. Adanya Perlawanan Termohon eksekusi baik setelah 

pendaftaran eksekusi, maupun setelah aanmaning (dalam 
putusan verstek). 

 
e. Perlawanan dari termohon eksekusi kecuali perlawanan 

berupa verzet terhadap putusan verstek, pada azasnya tidak 
menunda eksekusi 

 
2. Perlawanan Pihak yang kalah atau Termohon eksekusi (verzet) 

dengan alasan: 
 

a. Putusan Pengadilan tersebut telah dipenuhi; 
 

b. Syarat penyitaan tidak sesuai atau bertentangan dengan 
undang-undang; 

 
c. Penyitaan bertentangan dengan ketentuan PasaL 197 ayat 

(8) HIR / Pasal 211 RBg, yaitu terhadap hewan dan barang 
bergerak untuk menjalankan usahanya sehari-hari (mata 
pencaharian). 

 
3. Adanya Perlawanan Pihak ketiga (derden verzet) sebagai 

pemegang HM, HGU, HGB, Hak Pakai, 
 

4. Perlawanan pihak ketiga sebagai pemegang Hak Tanggungan 
dan hak sewa. 

 
5. Adanya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang telah 

diajukan sebelum atau setelah permohonan eksekusi diajukan. 
 

Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung. Permohonan PK tidak 
menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan 
pengadilan. Hanya permohonan PK yang sangat mendasar yang 
dapat dijadikan alasan menunda/menghentikan eksekusi yaitu : 

 
a. Permohonan PK benar-benar sesuai dengan salah satu 

alasan PK Pasal 67 UUMA. 
 

b. Alasan yang ditemukan didukung oleh fakta atau bukti yang 
jelas dan sempurna 

 
c. Dapat diperkirakan majelis hakim yang akan memeriksa PK 

besar kemungkinan akan mengabulkannya. 
 

6. Obyek eksekusi tidak sama dengan keadaan yang ada di 
lapangan. 

 
7. Obyek eksekusi masih dalam proses perkara lain. 

 
8. Penangguhan eksekusi atas alasan perdamaian. 

 
9. Putusan perkara perdata bertentangan dengan putusan perkara 

pidana. 
 

10. Terhadap eksekusi pemeliharaan anak, sampai adanya 
pendekatan untuk membujuk anak yang tidak berkenan 
diserahkan. 
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Terhadap penangguhan eksekusi karena ada perlawanan majelis 
hakim yang menangani perkara perlawanan tersebut harus selalu 
berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri. 

 
17. Permintaan Bantuan Eksekusi (Delegasi Eksekusi) 

 
Pelaksanaan permintaan bantuan eksekusi (delegasi eksekusi) 
dilaksanakan sesuai SEMA No.01 Tahun 2010. 

 
1. Apabila barang tereksekusi berada di wilayah hukum pengadilan 

negeri lain, maka Ketua Pengadilan Negeri meminta bantuan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum obyek 
eksekusi terletak. 

 
2. Dalam hal eksekusi suatu putusan pengadilan negeri yang 

semula menangani perkaranya dimintakan bantuan kepada 
pengadilan negeri lain di luar wilayah hukumnya, di mana obyek 
sengketa terletak, maka permintaan tersebut, dituangkan dalam 
suatu penetapan, oleh Ketua Pengadilan Negeri yang meminta 
bantuan dan selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri yang 
diminta bantuan dengan suatu penetapan yang berisi perintah 
kepada Panitera atau Jurusita/jurusita pengganti agar eksekusi 
tersebut dijalankan, atas perintah dan di bawah perintah Ketua 
Pengadilan Negeri yang diminta bantuan tersebut. 

 
3. Dalam hal eksekusi tersebut di atas diajukan perlawanan baik 

dari pelawan tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan 
tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh pengadilan 
negeri yang diminta bantuannya, sebagaimana Pasal 195 ayat  
(6) HIR / Pasal 206 ayat (6) RBg. 

 
4. Dalam hal pelawan dalam perlawanannya meminta agar 

eksekusi tersebut ditangguhkan, maka yang berwenang 
menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi tersebut 
adalah Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya, 
sebagai pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan 
bahwa dalam jangka waktu 2 x 24 jam melaporkan secara 
tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan 
tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya, termasuk 
adanya penangguhan eksekusi tersebut, sebagaimana Pasal 
195 ayat (5) dan ayat (7) HIR / Pasal 206 ayat (5) dan ayat (7) 
RBg 

 
5. Yang dimaksud dengan eksekusi dapat ditangguhkan oleh 

Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi pada 
halaman 102 dan 103 angka 8 dan 1 Buku II edisi revisi 2007 
terbitan 2009 adalah Ketua Pengadilan Negeri yang diminta 
bantuannya, Pasal 195 ayat (3) dan ayat (4) HIR / Pasal 206 
ayat (4) dan ayat (6) RBg menunjukkan bahwa Ketua 
Pengadilan negeri yang diminta bantuan bertindak memimpin 
eksekusi, dan yang melakukan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan eksekusi tersebut. Ketua Pengadilan 
Negeri yang meminta bantuan, cukup mendapatkan laporan 
tentang jalannya eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri yang 
dimintakan bantuan. 

 
18. Eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata Lingkungan 

Hidup 
 

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara perdata 
lingkungan hidup dilaksanakan sesuai UU nomor 32 tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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Untuk eksekusi putusan perkara perdata lingkungan hidup berisi 
amar ―perintah pemulihan‖ atau ganti rugi pemulihan lingkungan 
hidup perlu ditunjuk ―auditor‖ atau penilai publik (appraiser) 
khusus dibidang lingkungan hidup yang independen, melalui 
penetapan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pemohon 
eksekusi guna melakukan penilaian atau penghitungan kerugian 
lingkungan hidup, dan sebelum melaksanakan tugas, wajib 
disumpah terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

 
19. Putusan Non Eksekutabel 

 
Putusan yang non eksekutabel, antara lain: 

 
1. Putusan bersifat declaratoir (pernyataan) dan constitutif. 

 
2. Harta kekayaan termohon eksekusi tidak ada. 

 
3. Barang yang menjadi obyek eksekusi berada di tangan pihak 

ketiga. 
 

4. Eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap penyewa. 
 

5. Obyek yang akan dieksekusi tidak jelas batas-batasnya. 
 

6. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang 
disebut dalam amar putusan. 

 
7. Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan karena 

obyek yang akan dieksekusi musnah. 
 

8. Tanah yang hendak dieksekusi berubah statusnya menjadi 
tanah negara. 

 
9. Barang yang menjadi objek eksekusi berada di luar negeri. 

 
10. Adanya putusan-putusan yang bertentangan satu dengan yang 

lain tentang obyek yang sama, dengan catatan harus dipelajari 
sejauh mana pertentangan putusan tersebut. 

 
11. Amar putusan yang menyangkut identitas tidak sama dengan 

kenyataan di lapangan. 
 

20. Pendaftaran Permohonan Eksekusi 
 

1. Permohonan diajukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) Kepaniteraan Perdata, Niaga, dan atau PHI. 

 
2. Petugas PTSP memeriksa persyaratan formil pengajuan 

permohonan Aanmaning/eksekusi dari pihak Pemohon Eksekusi 
atau kuasanya, selanjutnya memasukkan ke dalam map khusus 
yang telah dilengkapi daftar atau list isi map. 

 
3. Dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Pengadilan 

Negeri tentang panjar biaya perkara, Petugas PTSP atau 
Pemohon dapat menghitung biaya panjar Aanmaning, 
selanjutnya perhitungan panjar biaya perkara tersebut 
dituangkan dalam slip setoran kepada bank. 

 
4. Kasir menerima bukti penyetoran biaya panjar permohonan 

Aanmaning Eksekusi, yang telah disetor kepada bank oleh 
Pemohon Eksekusi, dan mencatat transaksi penyetoran biaya 
panjar perkara ke dalam jurnal keuangan perkara yang 
bersangkutan. 

 
5. Petugas PTSP menyerahkan berkas permohonan 

Aanmaning/eksekusi kepada Meja 1 (Panitera Muda 
Perdata/Niaga/PHI) dan selanjutnya Panitera Muda yang terkait 
memerintahkan petugas pendaftaran pada Meja III untuk 
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menginput kedalam SIPP dan dicatatkan didalam Register 
Perkara Eksekusi, 

 
6. Petugas Meja III setelah mendaftarkan permohonan Aanmaning/ 

eksekusi dan menginput dalam SIPP, kemudian menyerahkan 
berkas permohonan kepada Panitera Muda terkait 

 
7. Setelah menerima berkas permohonan dari Meja III, Panitera 

Muda terkait memerintahkan melakukan peminjaman berkas 
Bundel A kepada Panitera Muda Hukum untuk disatukan dengan 
berkas permohonan. 

 
8. Panitera Muda terkait membuat resume berdasarkan 

permohonan eksekusi dan berkas perkara (Bundel A), 
selanjutnya Panitera memberikan pendapat terhadap resume 
dan kemudian meneruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri. 

 
9. Dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 

setelah menerima resume eksekusi, apabila menurut penilaian 
Ketua Pengadilan Negeri permohonan tersebut memenuhi 
syarat untuk ditindaklanjuti, selanjutnya Ketua Pengadilan 
Negeri membuat disposisi kepada Panitera berupa perintah 
untuk membuat penetapan Aanmaning, dan aanmaning 
dilakukan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu selama 30 
(tiga puluh) hari kerja. Sedangkan apabila tidak memenuhi 
syarat, Ketua Pengadilan Negeri membuat disposisi kepada 
Panitera berupa perintah untuk membuat penetapan non 
eksekutabel, serta perintah untuk pengembalian sisa biaya 
panjar perkara. 

 
10. Setelah Ketua Pengadilan Negeri menandatangani penetapan 

aanmaning, Panitera menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti 
guna memanggil Termohon Eksekusi, untuk menghadiri dalam 
sidang insidenstil aanmaning sesuai jadwal yang telah 
ditentukan. 

 
11. Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan panggilan kepada 

Termohon, dan apabila dipandang perlu juga Pemohon, 
dengan relaas panggilan selambat-lambatnya dalam tenggang 
waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan aanmaning. 

 
12. Pelaksanaan aanmaning dilakukan paling lambat 30 hari kerja 

sejak pendaftaran, cukup dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, 
kecuali apabila Ketua Pengadilan Negeri memandang perlu 
untuk dilakukan pemanggilan 1 (satu) kali lagi. 

 
13. Sidang insidentil aanmaning dilangsungkan dalam suatu ruang 

khusus yang ditetapkan untuk itu dengan dihadiri oleh Ketua 
Pengadilan Negeri, Panitera, dan pihak-pihak yang dipanggil 
oleh Jurusita/Jurusita Pengganti atas perintah Ketua 
Pengadilan Negeri. 

 
14. Sidang insidentil aanmaning pada pokoknya berupa peringatan 

dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Termohon Eksekusi 
untuk bersedia memenuhi putusan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap secara sukarela dalam tenggang waktu 
selambat-lambatnya selama 8 (delapan) hari setelah 
pelaksanaan aanmaning. 

 
15. Para pihak yang hadir dalam sidang insidentil aanmaning 

menandatangani absensi kehadiran. 
 
 
 

Halaman 66 Lampiran SK KPN Nomor : W12-U27/66/KP.07.01/4/2019 



16. Berita Acara sidang insidentil aanmaning cukup ditandatangani 
oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera. 

 
17. Setelah dilakukan aanmaning ternyata termohon eksekusi telah 

memenuhi putusan secara sukarela, maka dibuatkan Berita 
Acara pelaksanaan putusan secara sukarela dan Berita Acara 
Serah Terima, selanjutnya Panitera melalui Panitera Muda 
terkait menyerahkan berkas permohonan dan Bundel A kepada 
Panitera Muda Hukum untuk dicatat dan diarsipkan. Di 
samping itu, Panitera Muda terkait wajib memerintahkan 
kepada Petugas Meja III untuk mencatat Berita Acara 
pelaksanaan putusan secara sukarela dan Berita Acara serah 
terima dalam register perkara eksekusi, serta menginput dalam 
SIPP. yang bersangkutan sedangkan Kasir wajib menutup 
Jurnal Keuangan eksekusi perkara. 

 
18. Dalam hal termohon eksekusi tidak menghiraukan perintah 

untuk memenuhi putusan secara sukarela sesuai tenggang 
waktu yang telah ditentukan dalam sidang insidentil 
aanmaning, dan pemohon eksekusi tidak menindaklanjuti 
permohonan eksekusi sampai dengan paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja, meskipun telah diberitahukan oleh 
Pengadilan mengenai hak haknya, maka atas perintah Ketua 
Pengadilan Negeri, Panitera melalui Panitera Muda terkait 
memerintahkan kepada Petugas Meja III untuk mencatat dan 
kasir (Meja I) menutup jurnal keuangan eksekusi, selanjutnya 
berkas permohonan dan bundel A oleh petugas meja III 
diserahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan. 

 
19. Dalam hal setelah jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari 

Pemohon mengajukan permohonan eksekusi kembali, maka 
permohonan tersebut didaftar dengan nomor baru. Akan tetapi 
untuk mengetahui bahwa permohonan eksekusi tersebut 
merupakan kelanjutan dari permohonan yang sebelumnya, 
maka di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara(SIPP) 
maupun didalam Register Eksekusi dan Jurnal Keuangan 
Eksekusi nomor baru tersebut di-juncto-kan dengan nomor 
yang lama. 

 
20. Untuk tertib administrasi, selama proses pelaksanaan eksekusi 

belum selesai, maka berkas permohonan eksekusi berikut 
Bundel A tetap tersimpan dengan rapih dalam almari khusus 
Panitera Muda terkait di bawah pengawasan langsung 
Panitera. 

 
21. Syarat Permohonan Teguran (Aanmaning)/ Eksekusi 

 
1. Syarat   Permohonan   Teguran   (Aanmaning)/   Eksekusi  

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan 
Tinggi/Mahkamah Agung 

 
Syarat permohonan Teguran (aanmaning)/eksekusi terhadap 
putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah 
Agung, dengan dictum/amar untuk membayar sejumlah uang, 
melakukan suatu perbuatan, dan mengosongkan barang tidak 
bergerak (eksekusi riil), meliputi: 

 
1. Permohonan Teguran (aanmaning)/eksekusi diajukan secara 

tertulis yang ditanda tangani oleh Pemohon Eksekusi atau 
kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus yang 
telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum. 
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2. Surat permohonan aanmaning/eksekusi berisi: 
 

a. Identitas Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi 
(sesuai Identitas diri/KTP); 

 
b. Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan; 

 
c. Obyek perkara; 

 
d. Amar putusan Pengadilan tingkat pertama sampai dengan 

terakhir; 
 

e. Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan kepada pihak 
Pemohon; 

 
3. Surat Permohonan dilampiri dengan: 

 
a. Fotocopy salinan putusan yang telah berkekuatan hukum 

tetap sesuai dengan fotocopy (cap stempel basah PN); 
 

b. Surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan oleh kuasa; 
 

c. Relaas pemberitahuan putusan kepada pihak Pemohon; 
 

d. Surat pernyataan dari pemohon bahwa obyek eksekusi 
tidak terkait dengan perkara lain‖ (misalnya Perkara TUN, 
Pidana, Tipikor); 

 
e. Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada) 

 
2. Syarat Permohonan Teguran (Aanmaning)/Eksekusi 

terhadap Akta Perdamaian (Acta van dading). 
 

1. Permohonan aanmaning/eksekusi ditanda tangani oleh 
prinsipal pemohon atau kuasanya dengan melampirkan 
surat kuasa khusus. 

 
2. Surat Permohonan aanmaning/eksekusi berisi: 

 
a. Identitas pemohon dan termohon (sesuai dengan 

Identitas diri/KTP); 
 

b. Uraian singkat akte perdamaian dan alasan permohonan; 
 

c. Obyek perdamaian; 
 

3. Surat Permohonan dilampiri dengan : 
 

a. Fotocopy Akta Perdamaian (acta van dading) sesuai 
dengan aslinya (stempel basah PN); 

 
b. Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada); 

 
3. Syarat Eksekusi Putusan Serta Merta 

 
1. Permohonan pelaksanaan putusan serta merta diajukan 

secara tertulis yang ditanda tangani oleh pemohon atau 
kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus. 

 
2. Surat permohonan aanmaning/eksekusi putusan serta merta 

berisi: 
 

a. Identitas pemohon dan termohon (sesuai Identitas 
diri/KTP); 

 
b. Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan; 

 
c. Obyek perkara; 

 
d. Amar putusan serta merta; 

 
e. Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan; 
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f. Kesanggupan membayar jaminan; 
 

3. Surat permohonan dilampiri dengan: 
 

a. Fotocopy salinan putusan serta merta; 
 

b. Fotocopy akta otentik; 
 

c. Jaminan/uang yang disimpan di Bank apabila ada (SEMA 
Nomor 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001); 

 
d. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa obyek eksekusi 

tidak terkait dengan perkara lain; 
 

e. Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada) 
 

4. Syarat Permohonan Eksekusi Putusan Provisi 
 

1. Permohonan eksekusi putusan provisi diajukan secara tertulis 
yang ditanda tangani oleh Pemohon atau Kuasanya dengan 
melampirkan surat kuasa khusus. 

 
2. Surat permohonan putusan provisi berisi: 

 
a. Identitas Pemohon dan Termohon (sesuai Identitas 

diri/KTP); 
 

b. Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan 
eksekusi putusan provisi; 

 
c. Obyek perkara; 

 
d. Amar putusan provisi; 

 
e. Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan provisi; 

 
3. Surat Permohonan dilampiri dengan: 

 
a. Fotocopy Salinan putusan provisi; 

 
b. Fotocopy akta otentik; 

 
c. Jaminan pelaksanaan putusan Provisi; 

 
d. Surat-surat lain (apabila ada) 

 
5. Syarat Permohonan Eksekusi Pemulihan 

 
1. Permohonan eksekusi pemulihan diajukan secara tertulis 

yang ditanda tangani oleh pemohon semula termohon 
eksekusi atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa 
khusus. 

 
2. Surat Permohonan eksekusi pemulihan berisi: 

 
a. Identitas pemohon semula termohon eksekusi dan 

termohon semula pemohon eksekusi; 
 

b. Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan; 
 

c. Obyek perkara masih dikuasai termohon (dahulu pemohon 
eksekusi); 

 
d. Amar putusan-putusan Pengadilan tingkat pertama sampai 

dengan terakhir; 
 

e. Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan Peninjauan 
Kembali (PK); 

 
3. Surat Permohonan dilampiri dengan : 

 
a. Fotocopy salinan putusan Peninjauan Kembali (PK); 

 
b. Berita Acara eksekusi sebelumnya; 
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c. Surat pemberitahuan putusan PK kepada para pihak; 

d. Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada) 

6. Syarat Permohonan Eksekusi Lanjutan (Penuntasan  
Eksekusi Yang Tertinggal) 

 
1. Permohonan Eksekusi Lanjutan diajukan secara tertulis yang 

ditanda tangani oleh principal Pemohon atau Kuasanya 
dengan melampirkan surat kuasa khusus. 

 
2. Surat Permohonan Eksekusi Lanjutan berisi: 

 
a. Identitas diri Pemohon dan Termohon; 

 
b. Uraian singkat dan alasan permohonan; 

 
c. Obyek perkara; 

 
d. Amar putusan Pengadilan tingkat pertama sampai dengan 

terakhir; 
 

e. Tanggal pelaksanaan eksekusi sebelumnya; 
 

3. Surat Permohonan dilampiri dengan : 
 

a. Fotocopy Salinan Berita Acara Eksekusi Pertama atau 
terdahulu, 

 
b. Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada) 

 
7. Syarat Permohonan Teguran (Aanmaning) terhadap 

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) 
 

1. Permohonan Teguran (aanmaning) diajukan secara tertulis 
dengan surat yang ditanda tangani oleh prinsipal pemohon 
atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus; 

 
2. Surat permohonan aanmaning/eksekusi berisi: 

 
a. Identitas Pemohon dan Termohon sesuai KTP/Akta 

pendirian badan hukum /usaha; 
 

b. Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan; 
 

c. Obyek perkara; 
 

d. Amar putusan Pengadilan Tingkat pertama sampai dengan 
terakhir;  

e. Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan kepada para 
pihak; 

 
3. Surat Permohonan dilampiri dengan : 

 
a. Fotocopy salinan putusan yang telah berkekuatan hukum 

tetap sesuai dengan fotocopy (cap stempel basah PHI); 
 

b. Surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan oleh kuasa; 
 

c. Relaas pemberitahuan putusan kepada para pihak; 
 

d. Surat-surat lain terkait (apabila ada); 
 

4. Sebagai pedoman pembebanan biaya aanmaning/eksekusi 
dalam perkara Hubungan Industrial mengacu kepada nilai 
gugatan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebesar 
Rp. 150.000.000,-( seratus lima puluh juta rupiah), meskipun 
di dalam putusan yang dikabulkan di bawah nilai tersebut. 

 
5. Pelaksanaanaanmaning/eksekusi    perkara    Hubungan  

Industrial atas amar putusan berupa ―untuk mempekerjakan 
kembali‖ cukup dilakukan dengan cara jurusita/jurusita  
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pengganti datang ke perusahaan yang bersangkutan, dan 
dibuatkan Berita Acara tentang perintah kepada perusahaan 
untuk mempekerjakan kembali karyawan perusahaan yang 
bersangkutan. 

 
6. Pelaksanaan aanmaning/eksekusi perkara Hubungan 

Industrial dilakukan oleh Ketua Pengadilan Hubungan 
Industrial, dan tidak harus dilakukan delegasi kepada 
Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi 
tempat tinggal termohon aanmaning/eksekusi. 

 
8. Syarat Permohonan Aanmaning/Eksekusi terhadap  

Perjanjian Bersama (antara Karyawan/buruh dan Pelaku 
Usaha/Majikan). 

 
1. Permohonan aanmaning/eksekusi diajukan secara tertulis 

yang ditanda tangani oleh Prinsipal Pemohon eksekusi atau 
Kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus. 

 
2. Surat Permohonan eksekusi berisi: 

 
a. Identitas Pemohon dan Termohon (sesuai dengan 

KTP)/Akta Pendirian 
 

b. Badan Usaha; 
 

c. Uraian singkat Perjanjian Bersama (PB) dan alasan 
permohonan; 

 
d. Obyek Perjanjian Bersama; 

 
3. Surat Permohonan dilampiri dengan : 

 
a. Fotocopy Perjanjian Bersama (PB); 

 
b. Bukti pendaftaran PB pada Kepaniteraan PHI; 

 
c. Surat-surat lain (apabila ada). 

 
9. Syarat Permohonan Aanmaning/Eksekusi terhadap Putusan 

Quasi Pengadilan (KPPU, BPSK, PPID) . 
 

1. Permohonan aanmaning/eksekusi diajukan secara tertulis 
yang ditanda tangani oleh Prinsipal Pemohon atau Kuasanya 
dengan melampirkan surat kuasa khusus. 

 
2. Surat Permohonan Aanmaning/eksekusi berisi: 

 
a. Identitas Pemohon dan Termohon (sesuai KTP/Akta 

pendirian 
 

b. Perusahaan); 
 

c. Amar putusan Qoasi pengadilan; 
 

d. Akta pendeponiran/pendaftaran putusan pada 
kepaniteraan perdata; 

 
e. Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan; 

 
f. Obyek perkara; 

 
g. Amar putusan keberatan dari Pengadilan (apabila ada); 

 
h. Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan qoasi 

Pengadilan 
 

i. Tanggal pemberitahuan putusan pemberitahuan putusan 
keberatan (apabila ada); 
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3. Surat Permohonan dilampiri: 
 

a. Fotocopy Akta Pendaftaran (akta deponir) putusan quasi 
peradilan; 

 
b. Salinan putusan qoasi pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap; 
 

c. Surat pemberitahuan putusan kuasi pengadilan tersebut; 
 

d. Putusan pengadilan Negeri atas keberatan terhadap 
Putusan Quasi Pengadilan (apabila ada); 

 
e. Surat surat lain yang dipandang perlu (apabila ada); 

 
10. Permohonan Aanmaning Putusan (Award) 

Arbitrase Nasional. 
 

1. Putusan Arbitrase Nasional dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, Salinan putusan 
diserahkan dan didaftarkan (deponir) oleh Arbiter atau 
kuasanya kepada Pengadilan Negeri sesuai domisili para 
pihak (Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999); 

 
2. Permohonan aanmaning/eksekusi diajukan ke Ketua 

Pengadilan Negeri secara tertulis yang ditanda tangani oleh 
prinsipal pemohon atau kuasanya dengan melampirkan 
surat kuasa khusus,apabila para pihak tidak melaksanakan 
putusan secara sukarela (Pasal 61 Undang-undang Nomor 
30 Tahun 1999); 

 
3. Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran melaksanakan 

putusan dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) hari setelah 
permohonan eksekusi didaftarkan di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri (Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 
30 Tahun 1999); 

 
4. Ketua Pengadilan Negeri sebelum melakukan eksekusi 

memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase 
memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak 
bertentangan dengan Kesusilaan dan ketertiban umum. 

 
5. Surat Permohonan Aanmaning/eksekusi berisi: 

 
a. Identitas Pemohon dan Termohon (sesuai KTP/Akta 

pendirian Perusahaan); 
 

b. Amar putusan Arbitrase Nasional ; 
 

c. Akta pendeponiran/pendaftaran putusan pada 
kepaniteraan perdata; 

 
d. Uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan; 

 
e. Obyek perkara; 

 
f. Tanggal deponir putusan arbitrase pada Pengadilan; 

 
g. Amar putusan keberatan dari Pengadilan (apabila ada); 

 
h. Tanggal pemberitahuan putusan pemberitahuan putusan 

keberatan (apabila ada); 
 

6. Surat Permohonan dilampiri: 
 

a. Fotocopy Akta Pendaftaran (akta deponir) putusan 
arbitrase Nasional; 
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b. Salinan putusan qoasi pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap; 

 
c. Surat pemberitahuan putusan arbitrase nasional ; 

 
d. Putusan pengadilan atas keberatan putusan Arbitrase 

(apabila aa); 

 

e. Dan surat surat lain yang dipandang perlu (apabila ada); 
 

7. Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase 
 

Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak melakukan 
eksekusi putusan arbitrase bila tidak terpenuhi salah satu 
syarat sebagai berikut : 

 
a. Para pihak menyetujui bahwa sengketa diantara mereka 

akan diselesaikan melalui arbitrase. 
 

b. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui 
arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang 
ditandatangani oleh para pihak. 

 
c. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya 

sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang 
menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. 

 
d. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase 

adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan 
ketertiban umum. 

 
11. Permohonan Arbitrase Internasional 

 
1. Permohonan aanmaning/eksekusi putusan Arbitrase 

Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan 
dan didaftarkan (dideponir) oleh arbiter atau kuasanya 
kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan 
demikian suatu putusan Arbitrase Asing hanya dapat 
dieksekusi/dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat jika putusan Arbitrase tersebut telah pernah didaftar 
(dideponir) di Kepaniteraan terlebih dahulu. 

 
2. Akta Pendaftaran yang ditanda tangani oleh Panitera di atas 

meterai tempel dan oleh Penghadap/Pemohon, dengan 
Persyaratan : 

 
a. Lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase 

Internasional sesuai dengan ketentuan perihal otentifikasi 
dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam 
bahasa Indonesia. 

 
b. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi 

dasar putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan 
otentikasi dokumen asing dan naskah perjanjian, 
terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia. 

 
c. Keterangan dari Perwakilan diplomatik Republik Indonesia 

di negara tempat putusan Arbitrase Internasional 
diputuskan, yang menyatakan negara pemohon terikat 
pada perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral 
dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan 
dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional 
(Konvensi New York Tahun 1958).  

d. Kartu Identitas Arbiter atau Surat Kuasa Khusus dan 
Fotocopy Kartu Advokat selaku kuasa. 
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3. Surat permohonan eksekusi yang didaftarkan di 
Kepaniteraan dengan lampiran dokumen yang sama dengan 
dokumen pendaftaran putusan Arbitrase sebelumnya, yakni: 

 
a. Salinan otentik putusan Arbitrase Internasional sesuai 

ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing dan naskah 
terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia. 

 
b. Salinan otentik kontrak yang menjadi dasar putusan 

Arbitrase Internasional sesuai dengan ketentuan perihal 
otentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resmi 
dalam bahasa Indonesia. 

 
c. Keterangan dari Perwakilan Diplomatik Republik 

Indonesia di Negara tempat Putusan Arbitrase 
Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan 
bahwa Negara pemohon terikat pada perjanjian baik 
secara bilateral maupun multilateral dengan Negara RI 
perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase 
Internasional. 

 

1. Salinan Konvensi New York 10 Juni 1958 (convention 
on the The Recognition and Enforcement of foreign 
Arbitral Awards) dan Terjemahan resminya dalam 
Bahasa Indonesia. 

 
2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang 

ratifikasi Konvensi New York 10 Juni 1958. 
 

d. Surat Kuasa dari Pemohon jika permohonan dikuasakan. 
 

4. Terhadap putusan Arbitrase Internasional harus terlebih 
dahulu dimohonkan eksekuatur ke Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat dan bila Pemerintah Indonesia sebagai salah 
satu pihak dalam sengketa, maka hanya dapat dilaksanakan 
setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung RI . 

 
Adapun hal-hal yang perlu diteliti dalam mengabulkan 
Eksekuatur : 

 
a. Apakah putusan Arbitrase Internasional/asing tersebut 

bertentangan atau tidak dengan ketertiban umum, sesuai 
ketentuan pasal 66 huruf (c) Undang-undang Nomor 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. 

 
b. Apakah putusan Arbitrase Nasional tersebut dalam waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
putusan diucapkan telah diserahkan dan didaftarkan oleh 
Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan. 
Ketentuan ini diberlakukan terhadap Putusan Arbitrase 
Internasional. Ketentuan pasal 59 Undang-undang Nomor  
30 Tahun 1999 ini diberlakukan terhadap putusan 
Arbitrase Internasional.  

c. Apakah Negara Pemohon terikat pada perjanjian baik 
secara bilateral maupun multilateral dengan Negara RI 
perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase 
Internasional. 

 
5. Putusan Arbitrase Internasional yang diakui dan dapat 

dilaksanakan di Indonesia jika memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 

 
 

Halaman 74 Lampiran SK KPN Nomor : W12-U27/66/KP.07.01/4/2019 



a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter 
atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan 
negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara 
bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan 
pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. 

 
b. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut 
ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang 
lingkup hukum perdagangan, yaitu : 

 
1. Perniagaan; 

 
2. Perbankan; 

 
3. Keuangan; 

 
4. Penanaman modal; 

 
5. Industry; 

 
6. Hak kekayaan intelektual 

 
c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia 
terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum. 

 
d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di 

Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan 

 
e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik 
Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, 
hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh 
eksekuatur dari Mahkamah Agung RI yang selanjutnya 
dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

 
6. Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase : 

 
Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak melakukan 
eksekusi putusan arbitrase bila tidak terpenuhi salah satu 
syarat sebagai berikut : 

 
a. Para pihak menyetujui bahwa sengketa diantara mereka 

akan diselesaikan melalui arbitrase 
 

b. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui 
arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang 
ditandatangani oleh para pihak. 

 
c. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya 

sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang 
menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. 

 
d. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase 

adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan 
ketertiban umum. 

 
12. Syarat Permohonan Aanmaning/eksekusi 

Pengosongan atas pembelian barang hasil lelang. 
 

1. Permohonan aanmaning/eksekusi diajukan secara tertulis 
yang ditanda tangani oleh principal Pemohon atau 
Kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus. 

 
2. Surat Permohonan berisi: 
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a. Identitas Pemohon dan Termohon; 
 

b. Domisili para pihak; 
 

c. Petikan risalah lelang; 
 

d. Uraian singkat duduk permasalahan dan alasan 
permohonan; 

 

e. Obyek permohonan; 
 

3. Surat Permohonan dilampiri dengan : 
 

a. Petikan risalah lelang; 
 

b. Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun atau hak 
atas tanah yang dilelang, jika tidak surat keterangan dari 
Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak 
diserahkannya sertifikat tersebut; 

 
c. Bukti Identitas pembeli lelang; 

 
d. Bukti pelunasan harga pembelian; 

 
e. Putusan-putusan perlawanan atau Surat-surat lain 

(apabila ada). 
 

13. Syarat Permohonan Aanmaning/Eksekusi Lelang 
 

Syarat Permohonan aanmaning/eksekusi Lelang, terhadap 
permohonan : 

 
- Grosse Akta; 

 
- Hak Tanggungan; 

 
- Jaminan Fidusia; 

 
- Perjanjian pembayaran utang dengan Aset Yang Diambil Alih 

oleh Kreditur (AYDA ). 
 

Maka terhadap permohonan aanmaning/eksekusi lelang 
tersebut diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh 
Pemohon Eksekusi atau Kuasanya dengan melampirkan surat 
kuasa khusus. 

 
1. Surat Permohonan eksekusi berisi: 

 
a. Identitas Pemohon (Pemegang Hak Tanggungan atau 

Fidusia) dan Termohon (Pemberi Hak Tanggungan atau 
Fidusia); 

 
b. Domisili pihak-pihak; 

 
c. Penunjukan secara jelas utang yang dijamin; 

 
d. Nilai Tanggungan; 

 
e. Uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan atau 

Fidusia; 
 

2. Surat Permohonan dilampiri: 
 

a. Asli surat kuasa dari Kreditur yang bersangkutan bila 
yang mengajukan permohonan adalah kuasa kreditur 

 
b. Fotocopy dari Perjanjian Kredit dan/atau Akta Pengakuan 

Utang beserta perpanjangannya dan/atau perubahan 
perjanjian kredit tersebut 

 
c. Fotocopy sertifikat hak atas tanah berikut dokumen 

kelengkapannya (misalnya IMB apabila ada) 
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d. Fotocopy sertifikat hak tanggungan berikut dengan Akta 
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 

 
e. Fotocopy surat kuasa untuk membebankan hak 

tanggungan (SKMHT) apabila ada; 
 

f. Fotocopy surat peringatan/teguran kepada debitur; 
 

g. Fotocopy catatan /pembukuan bank yang membuktikan 
besarnya jumlah utang debitur (outstanding); 

 
h. Permohonan penunjukan apraisal atau penilai publik atas 

asset. 
 

i. Surat-surat lain dan putusan-putusan perlawanan (apabila 
ada) 

 
14. Permohonan Pengosongan Tanah Oleh Instansi Pengguna 

Tanah Untuk Kepentingan Umum 
 

Permohonan pengosongan tanah setelah adanya Penetapan 
Konsinyasi dari Pengadilan, yang dimohonkan oleh Instansi 
pengguna tanah untuk kepentingan umum berdasarkan pada 
Perpres Nomor 71 Tahun 2012 jo. Perpres Nomor 40 Tahun 
2014 jo. Perpres Nomor 99 Tahun 2014 jo. Perpres Nomor 30 
Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 71 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

 
Pasal 95 Perpres tersebut di atas menyatakan : Dalam hal 
uang ganti rugi telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan pihak 
yang merasa berhak masih menguasai obyekl pengadaan 
tanah, instansi yang memerlukan tanah mengajukan 
permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan 
Negeri di wilayah lokasi pengadaan tanah. 

 
1. Permohonan pengosongan diajukan secara tertulis yang 

ditandatangani oleh kepala Instansi atau kuasanya, dengan 
melampirkan Surat Kuasa. 

 
2. Surat Permohonan berisi: 

 
a. Identitas instansi pemohon dan termohon; 

 
b. Uraian singkat alasan permohonan pengosongan; 

 
c. Data obyek eksekusi; 

 
3. Surat permohonan dilampiri dengan: 

 
a. Penetapan konsinyasi; 

 
b. Berita acara konsinyasi; 

 
c. Surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa; 

 
d. Dokumen obyek eksekusi; 

 
e. Surat keterangan pelepasan hak dari BPN (Badan 

Pertanahan Nasional) / ATR (Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang); 

 
f. Surat-surat lain yang dipandang perlu. 

 
15. Tahapan Eksekusi Riil 

 
1. Penggugat mengajukan permohonan eksekusi. 

 
2. Penaksiran dan komponen biaya eksekusi riil: 

 
a. Biaya meterai;  
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b. Biaya redaksi penetapan; 
 

c. Biaya pencatatan penetapan perintah 

eksekusi; d. Biaya koordinasi keamanan; e. Biaya 

upah juru sita; 
 

f. Biaya saksi-saksi 2 (dua) orang; 
 

g. Biaya pelaksanaan eksekusi; 
 

h. Biaya transportasi; 
 

i. Biaya pemberitahuan dan pencatatan eksekusi kepada 
kantor 

 
3. Pembuatan Tambahan Resume oleh Panitera Muda yang 

dikoreksi dan ditandatangani oleh Panitera guna 
memperoleh gambaran agar Ketua Pengadilan Negeri 
dapat mengambil keputusan permohonan eksekusi. Setelah 
mendapat disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan disetujui 
dilakukan eksekusi, maka segera dibuatkan Penetapan 
Eksekusi. 

 
4. Pemberitahuan Eksekusi kepada termohon eksekusi, 

pemohon eksekusi dan lurah/kepala desa melalui 
surat (Surat Pemberitahuan). 

 
5. Penetapan Perintah Eksekusi. 

 
Penetapan memuat hal-hal sebagai berikut : 

 
a. Dasar dikeluarkannya penetapan eksekusi oleh Ketua 

Pengadilan Negeri (Konsiderans). 
 

b. Memerintahkan Panitera atau Jurusita/Jurusita Pengganti 
untuk menjalankan eksekusi. 

 
c. Obyek eksekusi yang akan dilaksanakan. 

 
6. Kewajiban Panitera dan atau Jurusita/Jurusita Pengganti 

dalam melaksanakan eksekusi, sesuai amar putusan, 
melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan aparat terkait, 
memberitahukan tentang hari dan tanggal pelaksanaan 
eksekusi, menyerahkan Berita Acara eksekusi kepada 
pemohon eksekusi maupun kepada termohon eksekusi dan 
aparat terkait, memberitahukan hasil pelaksanaan eksekusi 
kepada instansi yang berwenang. 

 
7. Persiapan pelaksanaan eksekusi 

 
a. Panitera memimpin rapat koordinasi dengan aparat 

keamanan dan pihak-pihak terkait setempat untuk 
membicarakan segala persiapan pelaksanaan eksekusi, 
guna memastikan kelancaran pelaksanaan eksekusi agar 
tidak sampai mengalami kegagalan. 

 
b. Ketua dapat mengeluarkan penetapan perintah kepada 

Panitera dan atau Jurusita/Jurusita Pengganti untuk 
melakukan konstatering (pencocokan) mengenai batas-
batas dan luas tanah yang akan dikosongkan, karena ada 
kemungkinan bahwa luas tanah yang dikuasai oleh 
Termohon Eksekusi lebih luas atau kurang, atau 
mengalami perubahan dari luas tanah yang digugat oleh 
Pemohon Eksekusi. 
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c. Pelaksanaan Pencocokan (konstatering) ini dapat dibantu 
oleh petugas ukur, dari Badan Pertanahan Nasional atau 
dari Konsultan Jasa tukang ukur lahan, dengan 
pengawalan pihak kepolisian. 

 
d. Melakukan pemberitahuan rencana pelaksanaan eksekusi 

kepada pihak Termohon dan instansi terkait paling lambat 
3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan. 

 
8. Pelaksanaan Eksekusi oleh Panitera dan atau 

Jurusita/Jurusita Pengganti. 
 

a. Melakukan tindakan eksekusi berupa pengosongan, 
penyerahan barang, dan tindakan lain sesuai dengan 
amar putusan Pengadilan dengan cara persuasif dan 
tidak arogan. 

 

b. Membuat Berita Acara eksekusi sejumlah minimal 5 (lima) 
eksemplar atau lebih, sesuai dengan kebutuhan, yang 
ditandatangani oleh jurusita dan 2 (dua) orang saksi serta 
disaksikan oleh aparat. 

 
c. Mengumumkan pelaksanaan eksekusi kepada instansi 

terkait guna diketahui masyarakat umum. 
 

d. Mendaftarkan Berita Acara eksekusi kepada kantor Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) / Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang (ATR) setempat atau instansi lain yang 
berwenang melakukan pencatatan atas perubahan status 
hukum dan keadaan obyek yang disengketakan. 

 
e. Tugas Panitera dan atau Jurusita/Jurusita Pengganti 

selesai dilaksanakan setelah pengosongan dan 
penyerahan dilakukan, akan tetapi apabila dianggap perlu 
pihak Pemohon Eksekusi dapat meminta bantuan aparat 
(kepolisian) untuk melakukan penjagaan sementara 

 

11. Pelayanan Upaya Hukum Perkara Perdata 

1. Pelayanan Administrasi Banding 

Dasar Hukum : 
 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan 
Ulangan Di Jawa dan Madura 

 
2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang 

Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 
4 (empat) Lingkungan Peradilan. 

 
a. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum 

banding melalui Meja PTSP di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 
(empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak 
putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak 
hadir. 

 
b. Dalam hal jangka waktu permohonan banding tersebut terlampaui 

maka permohonan banding tetap dapat diterima dan dicatat 
dengan membuat Surat Keterangan Panitera bahwa permintaan 
banding telah lewat tenggang waktu dan dilampirkan dalam 
berkas perkara ( Buku II edisi Tahun 2007 Tentang Pedoman 
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Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat 
Lingkungan Peradilan hal. 4 ). 

 
c. Pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonan 

banding yang dituangkan dalam SKUM. Panitera Muda Perdata 
pada Meja Pertama mencatat dalam buku register dan 
memberikan Akta Pernyataan Banding kepada pemohon banding 
melalui meja PTSP apabila panjar biaya banding telah dibayar 
lunas. 

 
d. Pembayaran biaya banding melalui Bank Tabungan Negara atas 

nama Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor rekening : 
032501000296306 

 
e. Pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada 

pihak terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu 
menunggu diterimanya memori banding. 

 
f. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi harus 

diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk 
mempelajari / memeriksa bekas perkara (inzage) dan dituangkan 
dalam relaas. 

 
g. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding 

diajukan, berkas banding berupa bendel A dan B harus sudah 
dikirim ke Pengadilan Tinggi 

 
h. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan 

banding dengan mengajukannya kepada Ketua Pengadilan 
Negeri yang ditanda tangani oleh pembanding dengan 
menyertakan akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh 
Panitera. 

 
i. Pengadilan Tinggi wajib melakukan pemeriksaan perkara banding 

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan termasuk proses minutasi 
(SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di 
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan 
Peradilan ). 

 
j. Dalam hal perkara telah diputus oleh Pengadilan Tingkat 

Banding, salinan putusan segera dikirimkan kepada Pengadilan 
Tingkat Pertama untuk segera diberitahukan kepada para pihak 
sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju dalam waktu 14 
(empat belas) hari. 

 
2. Pelayanan Administrasi 

Kasasi Dasar Hukum : 
 

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
Republik Indonesia 

 
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung 

Republik Indonesia 
 

3. SK KMA No. 214/KMA/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan 
Perkara Pada Mahkamah Agung 
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a. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi 
melalui Meja PTSP di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat 
belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan 
diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir. 

 
b. Pemohon atau Termohon dalam perkara permohonan dapat 

mengajukan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah 
penetapan diberitahukan kepadanya. 

 
c. Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tidak 

dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke 
Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan ( Buku  
II edisi Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan 
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan hal. 
7 ) 

 
d. Pemohon Kasasi dapat melakukan pencabutan permohonan 

banding dengan mengajukannya kepada Ketua Pengadilan 
Negeri yang ditanda tangani oleh pembanding dengan 
menyertakan akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh 
Panitera. 

 
e. Pemohon kasasi harus membayar panjar permohonan kasasi 

yang dituangkan dalam SKUM. Pengadilan mencatat dalam buku 
register dan memberikan Akta Pernyataan Kasasi kepada 
pemohon kasasi apabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas. 

 
f. Pembayaran biaya Kasasi secara virtual accaount melalui Bank 

Negara Indonesia atau Bank Negara Indonesia Syariah 
 

g. Pemohon Kasasi wajib menyampaikan memori kasasi selambat-
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah 
pernyataan kasasi diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri. 
Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori 
kasasi. 

 
h. Pemohon Kasasi dapat melakukan pencabutan permohonan 

kasasi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 
ditanda tangani oleh pemohon kasasi dengan menyertakan Akta 
Pencabutan Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera. 

 
i. Perkara yang telah dinyatakan lengkap maka harus disertai 

dengan dokumen elektronik dan diberi barkot kemudian 
dikirimkan ke Mahkamah Agung (SEMA Nomor 1 Tahun 2014) 

 
j. Mahkamah Agung wajib melakukan pemeriksaan perkara kasasi 

dalam jangka waktu 250 (dua ratus lima puluh) hari termasuk 
proses minutasi (SK KMA No. 214/KMA/XII/2014 tentang Jangka 
Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung). 

 
k. Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, 

pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan kepada 
Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para 
pihak dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima oleh pengadilan 
pengaju. 

 
 

Halaman 81 Lampiran SK KPN Nomor : W12-U27/66/KP.07.01/4/2019 



3. Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali 

Dasar Hukum : 
 

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
Republik Indonesia 

 
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung 

Republik Indonesia 
 

3. SK KMA No. 214/KMA/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan 
Perkara Pada Mahkamah Agung 

 
a. Para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali 

terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai 
dengan ketentuan undang-undang. 

 
b. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum 

Peninjauan Kembali kepada Panitera Muda Perdata melalui Meja 
PTSP di pengadilan Negeri 

 
c. Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara 

yang dituangkan dalam SKUM. Pernyataan Peninjauan Kembali 
dapat diterima bila panjar dalam SKUM telah dibayar lunas. 

 
d. Pembayaran biaya Permohonan Peninjauan Kembali secara 

virtual accaount melalui Bank Negara Indonesia atau Bank 
Negara Indonesia Syariah 

 
e. Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada 

Ketua Mahkamah Agung dan ditandatangani oleh pemohon 
peninjauan kembali. 

 
f. Mahkamah Agung wajib melakukan pemeriksaan perkara 

peninjauan kembali dalam jangka waktu 250 (dua ratus lima 
puluh) hari termasuk proses minutasi (SK KMA No. 
214/KMA/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara 
Pada Mahkamah Agung). 

 
h. Perkara yang telah dinyatakan lengkap maka harus disertai 

dengan dokumen elektronik dan diberi barkot kemudian 
dikirimkan ke Mahkamah Agung (SEMA Nomor 1 Tahun 2014) 

 
i. Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan Mahkamah 

Agung, dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, 
kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada 
para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan 
diterima oleh pengadilan pengaju. 

 

C. Perkara Pidana 
 

1. Pelayanan Persidangan 
 

a. Pengadilan menyediakan ruang tunggu khusus yang terpisah di pengadilan 
bagi terdakwa/korban/saksi-saksi jika diperlukan serta jaminan keamanan 
yang memadai. Jika hal ini tidak dimungkinkan, maka Pengadilan akan 
mengatur tempat terpisah disesuaikan dengan kondisi di Pengadilan 
setempat. 
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b. Saksi atau korban dapat mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim 
untuk mendapatkan pemeriksaan terpisah tanpa kehadiran salah satu 
pihak apabila yang bersangkutan merasa tertekan atau terintimidasi secara 
psikologis. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut 
dengan memperhatikan kondisi psikologis pemohon. 

 
c. Pengadilan wajib menyelesaikan perkara pidana dengan memperhatikan 

jangka waktu penahanan. Terdakwa wajib dilepaskan dari tahanan jika 
jangka batas waktu penahanan terlampaui. Secara khusus jangka waktu 
penyelesaian perkara pada perkara pidana adalah sebagai berikut: 

 
1. Perkara pidana umum harus diputus dan diselesaikan paling lama 6 

bulan sejak perkara didaftarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal 
terdakwa tidak ditahan) 

 
2. Perkara pidana yang terdakwanya ditahan akan diputus dan 

diselesaikan oleh Pengadilan paling lama 10 hari sebelum masa 
tahanan berakhir. 

 
3. Jangka waktu penyelesaian perkara pidana khusus dilakukan sesuai 

ketentuan Undangundang. 
 

4. Pengadilan wajib mengirimkan putusan pada tingkat banding kepada 
Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 17 (tujuh belas) hari sebelum 
masa tahanan berakhir. 

 
5. Pengadilan wajib mengirimkan putusan pidana pada tingkat kasasi 

kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 7 (tujuh) hari sebelum 
masa tahanan habis. 

 
6. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu 

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan 
kepada Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan 
Negara, Penyidik dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya. 

 
7. Pengadilan wajib menyampaikan petikan putusan pidana kepada 

Terdakwa dan JPU segera setelah putusan diucapkan. Apabila putusan 
diucapkan pada sore hari maka penyampaian petikan putusan dilakukan 
pada hari kerja berikutnya. 

 
2. Pelayanan Sidang bagi Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum Dasar Hukum: 
 

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Undang-
undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

 
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. 

Undang-undang N0. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. 
Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. 

 
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak 

 
1. Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara para pihak yang 

melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan / atau orang 
tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, 
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perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang telibat lainnya, untuk 
mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan Keadilan restoratif 
(Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2014); 

 
2. Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 

untuk menangani perkara anak yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (2) 
Perma Nomor 4 Tahun 2014); 

 
3. Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan 

salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya (Pasal 1 ayat (3) 
Perma Nomor 4 Tahun 2014) 

 
4. Kesepakatan Diversi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah 

Diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani 
oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah Diversi (Pasal 1 ayat  
(4) Perma Nomor 4 Tahun 2014) 

 
5. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan 

Keadilan Restoratif 
 

6. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan Diversi 
 

7. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi 
belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah 
kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana (Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014) 

 
8. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di 

pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi 
 

9. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: 
 

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; 

dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 
 

10. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan 
subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) 
(Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014) 

 
11. Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani 

perkara yang wajib diupayakan diversi, Hakim mengeluarkan 
Penetapan Hari Musyawarah Diversi ( Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 4 
tahun 2014) 

 
12. Penetapan Hakim memuat perintah kepada Penuntut Umum yang 

melimpahkan perkara untuk menghadirkan (Pasal 4 ayat (2) Perma 
Nomor 4 Tahun 2014) : 

 
a. Anak dan orang tua / Wali atau pendampingnya 

 
b. Korban dan / atau orang tua / walinya 

 
c. Pembimbing Kemasyarakatan 

 
d. Pekerja Sosial Profesional 

 
e. Perwakilan Masyarakat dan 
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f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan 
dalam musyawarah diversi ; 

 
13. Penatapan Hakim mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat 

dilaksanakannya Musyawarah Diversi ( Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 
4 tahun 2014) 

 
14. Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitaor Diversi ( Pasal 5 ayat  

(2) Perma Nomor 4 tahun 2014) 
 

15. Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan Dakwaan dan Pembimbing 
Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan 
sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian ( 
Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 4 tahun 2014) 

 
16. Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada : ( Pasal 5 

ayat (4) Perma Nomor 4 tahun 2014) 
 

a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan 
 

b. Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan 
perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan 

 
c. Korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberi tanggapan dan 

bentuk penyelesaian yang diharapkan 
 

17. Pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang keadaan 
social anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh 
penyelesaian ( Pasal 5 ayat (5) Perma Nomor 4 tahun 2014) 

 
18. Bila dipandang perlu, Fasilitator dapat memanggil perwakilan 

masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk 
mendukung penyelesaian ( Pasal 5 ayat (6) Perma Nomor 4 tahun 
2014) 

 
19. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan 

terpisah (KAUKUS) dengan para pihak ( Pasal 5 ayat (7) Perma Nomor 
4 tahun 2014) 

 
20. Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam 

Kesepakatan Diversi ( Pasal 5 ayat (8) Perma Nomor 4 tahun 2014) 
 

21. Dalam menyusun Kesepakatan Diversi, Fasilitator Diversi 
memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak 
bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, 
kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak 
atau memuat etikad tidak baik ( Pasal 5 ayat (9) Perma Nomor 4 tahun 
2014) 

 
22. Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan 

ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera / Panitera 
Pengganti (Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2014) 

 
23. Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan 

kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi (Pasal 6 ayat (2) 
Perma Nomor 4 Tahun 2014) 
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24. Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi 
berdasarkan kesepakatan Diversi (Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 4 
Tahun 2014) 

 
25. Ketua Pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan diversi untuk 

diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat, 
selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari (Pasal 6 ayat (4) Perma 
Nomor 4 Tahun 2014) 

 
26. Setelah menerima Penetapan dari Ketua Pengadilan, Hakim 

menerbitkan Penetapan penghentian pemeriksaan perkara (Pasal 6 
ayat (5) Perma Nomor 4 Tahun 2014) 

 
27. Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh 

para pihak berdasarkan hasil laporan dari Pembimbing  
Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan 
pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana 
anak (Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2014) 

 
28. Dalam hal menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan 

pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi (Pasal 7 ayat (2) Perma 
Nomor 4 Tahun 2014) 

 
29. Fasilitator Diversi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana 

maupun perdata atas isi kesepakatan Diversi (Pasal 8 Perma nomor 4 
Tahun 2014) 

 
30. Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa 

pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau 
nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi 
setempat, dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau 
keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan 
tokoh masyarakat. 

 
31. Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi 

 
32. Hasil kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat 

yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan 
negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 
(tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan 

 
33. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung 

sejak diterimanya kesepakatan Diversi. 
 

34. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, 
Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 
(tiga) hari sejak ditetapkan 

 
35. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang 

ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya 
kepada pejabat yang bertanggung jawab. 

 
36. Pejabat yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti laporan dalam 

waktu paling lama 7 (tujuh) hari. 
 

37. Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, 
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga 
Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat 
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atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan 
kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana 
kekeluargaan tetap terpelihara 

 
38. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan 

dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. 
 

39. Identitas meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, 
nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat 
mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. 

 
40. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau 

diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil 
keputusan untuk: 

 
a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau 

 
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan 

pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang 
menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat 
maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. 

 
41. Keputusan diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu 

paling lama 3 (tiga) hari 
 

42. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak 
dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan 
lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat 
diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan 

 
43. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan 

paling lama 24 (dua puluh empat) jam 
 

44. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan 
khusus Anak 

 
45. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat 

sebagai berikut: 
 

a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan 
 

b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 
(tujuh) tahun atau lebih. 

 
46. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di 

sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 
(sepuluh) hari. 

 
47. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan 

Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 
(lima belas) hari. 

 
48. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 

berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib 
dikeluarkan demi hukum 

 
49. Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama 

dengan hakim tunggal 
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50. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak 
dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya 

 
51. Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk 

menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima 
berkas perkara dari Penuntut Umum. 

 
52. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. 
 

53. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari 
 

54. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri 
 

55. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak. 
 

56. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang 
orang dewasa. 

 
57. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa 

 
58. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan 

tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan 
 

59. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau 
pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan 
Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak 

 
60. Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang 

tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan 
hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. 

 
61. Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sidang Anak batal 

demi hukum 
 

62. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan 
diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum 
lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. 

 
63. Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari 

sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi 
bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut 
Umum 

 
64. Pengadilan wajib menyediakan ruang tunggu dan ruang sidang khusus 

untuk persidangan Anak 
 

65. Untuk melindungi hak privasi anak dan menghindarkan anak dari 
tekanan psikologis, maka dengan menyelenggarakan sidang dalam 
ruangan tertutup. 

 
66. Hakim dalam sidang anak tidak mengenakan toga. 

 
3. Pelayanan Sidang bagi Perempuan yang Berhadapan dengan 

Hukum Dasar Hukum: 
 

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara 
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum 
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1. Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum 
berdasarkan asas: 

 
a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia: non diskriminasi: 

 
b. Kesetaraan Gender, 

 
c. persamaan di depan hukum: 

 
d. keadilan, 

 
e. kemanfaatan: dan 

 
f. kepastian hukum. 

 
2. Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan 

Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan: 
 

a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara, 
 

b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses 
keadilan: 

 
c. diskriminasi: 

 
d. dampak psikis yang dialami korban, 

 
e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban: 

 
f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya: dan 

 
g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi. 

 
3. Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak 

boleh: 
 

a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, 
menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan 
Hukum: 

 
b. membenarkan terjadinya — Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan 

menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya 
maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender: 
mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman 
atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk 
membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku, dan 

 
c. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip 

Gender 
 

4. Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: 
 

a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam 
peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis: 

 
b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum 

tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender: 
 

c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan 
yang setara dan non diskriminasi: dan 

 
d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian- perjanjian 

internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi. 
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5. Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah 
dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau 
kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang 
merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan 
pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan 
dengan Hukum. 

 
6. Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang 

kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan. 
 

7. Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk 
melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau 
permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
8. Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar: a. 

konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia, b. bebas dari 
pandangan Stereotip Gender, dan Cc. mempertimbangkan situasi dan 
kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat 
ketidaksetaraan Gender. 

 
9. Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan 

fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka: 
 

a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan 
Hukum untuk menghadirkan Pendamping, dan 

 
b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan 

Hukum untuk menghadirkan Pendamping. 
 

10. Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut 
umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan 
Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya 
melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di 
pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila: 

 
a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak 

sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian 
dokter atau psikolog: 

 
b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan 
terbuka: atau 

 
c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

(LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada 
dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut 
penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan 
keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan 
hambatan fisik dan psikis. 
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4. Pelayanan Sidang Pemilu 

: Dasar Hukum : 
 

a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara 
Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum 

 
b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hakim Khusus 

Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum. 
 

1. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa, 
mengadili dan memutus : 

 
a. Tindak pidana pemilihan yang timbul karena laporan dugaan tindak 

pidana pemilihan yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
Panwas Kabupaten/Kota kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia 
paling lama 1 x 24 jam, sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas 
Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa 
perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana 
pemilihan. 

 
b. Tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana 

pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 
Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian 
Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam, sejak Bawaslu, 
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu 
Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga 
merupakan tindak pidana pemilu. 

 
2. Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak 

pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari 
setelah pelimpahan berkas perkara. 

 
3. Hakim harus berupaya agar batasan waktu tersebut tidak terlewati, 

apabila dipandang perlu dapat bersidang pada malam hari agar batas 
waktu penyelesaian perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

 
4. Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (in absentia). 

 
5. Dalam hal putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding 

diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak 
yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak 
yang tidak hadir. 

 
6. Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding 

kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan 
banding diterima. 

 
7. Putusan pengadilan harus sudah disampaikan kepada Penuntut Umum 

paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. 
 

8. Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 
7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. 

 
9. Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat 

serta tidak dapat dilakukan upaya hokum apapun. 
 

10. Putusan pengadilan harus disampaikan kepada Penuntut Umum melalui 
Pengadilan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. 
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11. Putusan pengadilan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah 
putusan diterima oleh Jaksa. 

 
12. Putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemilihan dan tindak 

pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta 
pemilihan dan pemilu harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum 
KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil 
pemilihan dan pemilu secara nasional. 

 
13. Salinan putusan pengadilan harus diterima oleh KPU, KPU Provinsi 

dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan atau pemilu pada 
hari putusan pengadilan tersebut dibacakan. 

 
14. KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti 

putusan pengadilan tersebut. 
 

15. Salinan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi disampaikan 
secara manual dan/atau secara elektronik. 

 
16. Majelis Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak 

pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu yaitu hakim khusus yang 
merupakan hakim karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi 
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. 

 
5. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 

(KPPU) Dasar Hukum : 
 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 

tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan 
KPPU. 

 
a. Tata Cara Penanganan Perkara 

 
1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah 

terjadi pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat, melaporkan secara tertulis kepada Kommisi, dengan 
keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan 
menyertakan identitas pelapor. Identitas pelapor wajib dirahasiakan 
oleh Komisi. 

 
2. Setelah menerima laporan, komisi wajib melakukan pemeriksaan 

pendahuluan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari dan 
menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. 
Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan 
terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. 

 
3. Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan 

alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. 
Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan 
informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, 
atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. 

 
4. Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa : 

 
a. Keterangan saksi 

 
b. Keterangan ahli 

 
c. Surat dan atau dokumen 
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d. Petunjuk 
 

e. Keterangan pelaku usaha 
 

5. Sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan, komisi wajib menyelesaikan 
pemeriksaan tersebut selambat-lambatnya 60 hari dan dapat 
diperpanjang 30 hari. Setelah pemeriksaan lanjutan selesai, komisi 
wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran 
selambat-lambatnya 30 hari. 

 
6. Putusan Komisi harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan 

terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha. 

 
7. Dalam waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan 

putusan Komisi, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan dan 
menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi. 

 
8. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan 

Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima 
pemberitahuan putusan tersebut, apabila Pelaku usaha yang tidak 
mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari maka pelaku 
usaha dianggap menerima putusan komisi. 

 
9. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha dalm 

waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut. 
 

10. Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari 
sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Pihak yang 
keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri, dalam waktu 14 
(empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah 
Agung Republik Indonesia. 

 
11. Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga 

puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima. 
 

12. Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi tersebut telah 
memiliki kekuatan hukum yang tetap. Putusan Komisi yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dimintakan penetapan 
eksekusi kepada Pengadilan Negeri. 

 
b. Sanksi 

 
1. Sanksi Administrasi 

 
Tindakan administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan 
dapat berupa : 

 
a. penetapan pembatalan perjanjian 

 
b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi 

vertikal 
 

c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang 
terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan 
persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat 

 
d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 

penyalahgunaan posisi dominan 
 

e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan 
usaha dan pengambilalihan saham 

 
f. penetapan pembayaran ganti rugi 

 
g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua 
puluh lima miliar rupiah) 
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2. Pidana Pokok 
 

a. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan 
Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, 
dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 diancam 
pidana denda serendah-rendahnya 25.000.000.000,00 (dua puluh 
lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda 
selama-lamanya 6 (enam) bulan. 

 
b. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, 

Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 
Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 diancam pidana denda 
serendah-rendahnya 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar 
rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 
(lima) bulan. 

 
c. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 

5 tahun 1999 diancam pidana denda serendah-rendahnya 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp  
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan 
pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan. 

 
3. Pidana Tambahan 

 
Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat 
dijatuhkan pidana tambahan berupa : 

 
a. pencabutan izin usaha 

 
b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan 
direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan 
selama-lamanya 5 (lima) tahun 

 
c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan 

timbulnya kerugian pada pihak lain. 
 

6. LINGKUNGAN HIDUP 

Dasar Hukum : 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 
a. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan 

 
1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui 

pengadilan atau di luar pengadilan. 
 

2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka 
rela oleh para pihak yang bersengketa. 

 
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak 
berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. 

 
4. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 

perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau 
lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan 
tindakan tertentu. Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, 
pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan 
usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum  
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dan/atau kewajiban badan usaha tersebut (hal tersebut tercantum dalam 
Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009). 

 
5. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap 

hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Besarnya 
uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan. 

 
6. Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan 

mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

 
7. Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri 

atas : 
 

a. keterangan saksi; 
 

b. keterangan ahli; 
 

c. surat; 
 

d. petunjuk; 
 

e. keterangan terdakwa; dan/atau 
 

f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan 
perundangundangan. 

 
b. Ketentuan Pidana 

 
1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, 
baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah). 

 
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar 
rupiah). 

 
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

 
7. Pelayanan Pengajuan Penangguhan atau Pengalihan 

Penahanan Dasar Hukum : 
 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana 

 
a. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan 

permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan secara lisan di 
depan Majelis Hakim. atau secara tertulis dengan surat permohonan 
ditujukan kepada Majelis Hakim. Surat permohonan tersebut harus 
menyebutkan alasan diajukannya penangguhan penahanan. 
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b. Terdakwa/Penasihat Hukum/Keluarga/Wali dapat memberikan jaminan 
penangguhan atau pengalihan penahanan berupa jaminan uang dan atau 
jaminan orang. 

 
 

c. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya harus menyebutkan besarnya 
jaminan uang dalam Penetapan Penangguhan atau Pengalihan 
Penahanan. Pengadilan wajib menyimpan uang tersebut di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri dan bukti setornya diberikan pada terdakwa/tersangka 
atau keluarga atau kuasa hukumnya. 

 
d. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya wajib membuat pernyataan 

kepada hakim bahwa ia bersedia bertanggung jawab apabila terdakwa 
yang ditahan melarikan diri. Dalam penetapan pernyataan penangguhan 
penahanan tersebut harus disebutkan identitas secara jelas dan besarnya 
uang yang harus ditanggung penjamin. 

 
e. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukum hanya dapat mengambil jaminan 

uang kembali jika telah terdapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap. 

 

6. Pelayanan Sidang Tindak Pidana 

Ringan/Tilang Dasar Hukum : 
 

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan 
Jalan 

 
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas 
 

1. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah penyelesaian 
pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi 
tahapan sebelum, pada saat, dan setelah proses persidangan. 

 
2. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses 

peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara 
terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan 
teknologi. 

 
3. Keberatan adalah upaya yang dilakukan oleh orang yang tidak 

menerima adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan. 
 

4. Petugas Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang 
selanjutnya disebut petugas adalah staf pada pengadilan negeri di 
bawah tanggung jawab Panitera Muda Pidana. 

 
5. Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang selanjutnya disingkat SIPP 

adalah sistem penelusuran perkara berbasis elektronik yang dimiliki oleh 
lingkungan peradilan. 

 
6. Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh Pengadilan menurut 

Peraturan Mahkamah Agung ini adalah pelanggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk di dalamnya 
pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 
309, dan Pasal 313 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 
7. Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. 
 

8. Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang 
itu juga. 
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9. Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat 
dilakukan tanpa hadirnya pelanggar. 

 
10. Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar 

dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan 
dokumen elektronik dari Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum 
pelaksanaan persidangan. 

 
11. Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit daftar 
pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat 
penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, dan 
nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan 
pelanggaran. 

 
12. Petugas melakukan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2). 
 

13. Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir 
penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari 
sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik 
melalui SIPP. 

 
14. Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera 

Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual 
maupun elektronik melalui SIPP. 

 
15. Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas 

kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan 
denda oleh Hakim. 

 
16. Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara 

tanpa hadirnya pelanggar. 
 

17. Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang 
diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu 
setempat. 

 
18. Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan 

pengumuman Pengadilan pada hari itu juga. 
 

19. Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan 
kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga. 

 
20. Panitera Muda Pidana menugaskan Petugas mempublikasikan daftar 

nama pelanggar, sangkaan pelanggaran, penetapan denda 
pelanggaran, dan nama Hakim serta Panitera Pengganti dengan 
mengunggah pada laman resmi Pengadilan dan papan pengumuman 
pada hari itu juga. 

 
21. Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan 

oleh jaksa. 
 

22. Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening 
Kejaksaan. 

 
23. Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di 

kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda. 
 

24. Panitera Pengganti memasukkan data pelanggaran yang telah diputus 
Hakim ke dalam SIPP dan setelah itu menyerahkan berkas kepada 
Petugas Register. 

 
25. Data pelanggaran yang telah diputus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit memuat nama pelanggar, pasal pelanggaran, 
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tanggal putusan, besaran denda yang dijatuhkan, barang bukti, biaya 
perkara, catatan pelanggaran, dan status kehadiran pelanggar. 

 
26. Petugas mengunggah data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ke laman resmi Pengadilan pada hari yang sama dengan 
persidangan. 

 
27. Panitera menyerahkan berkas pelanggaran yang telah diputus kepada 

Jaksa pada hari yang sama dengan persidangan. 
 

28. Panitera menyusun laporan rekapitulasi hasil sidang secara berkala 
yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan. 

 
29. Petugas mengunggah laporan rekapitulasi hasil sidang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ke laman resmi Pengadilan. 
 

7. Pelayanan Pengajuan Upaya Hukum Perkara Pidana 
 

1. Pelayanan Administrasi Perkara 

Banding Dasar hukum : 
 

1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 
 

2. SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat 
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan 

 
a. Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan Permohonan 

banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau 
setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir 
dalam pengucapan putusan. 

 
b. Dalam hal jangka waktu permohonan banding tersebut terlampaui 

maka permohonan banding tetap dapat diterima dan dicatat dengan 
membuat Surat Keterangan Panitera bahwa permintaan banding telah 
lewat tenggang waktu dan dilampirkan dalam berkas perkara (Buku II 
edisi Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan 
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan hal. 
205). 

 
c. Terhadap Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan 

waktu yang ditetapkan, Panitera harus membuatkan akta pemyataan 
banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, 
serta diberitahukan kepada termohon banding. 

 
d. Setiap penerimaan permohonan banding yang diajukan dalam hal 

terdakwa ada dalam tahanan, Ketua Pengadilan Negeri harus 
melaporkan pada Pengadilan Tinggi tentang permohonan tersebut 
paling lambat 2 (dua) hari. 

 
e. Pengadilan tingkat pertama wajib menyampaikan permohonan 

banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, 
tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding. 

 
f. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan 

banding dengan mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri 
yang ditanda tangani oleh pembanding dengan menyertakan akta 
pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera. 

 
g. Selama  perkara  banding  belum  diputus  oleh  Pengadilan  Tinggi,  

permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal  
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sudah dicabut, pemohon tidak boleh mengajukan permohonan 
banding lagi, kecuali masih dalam tenggang waktu masa pengajuan 
banding. 

 
h. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Pemohon dan 

Termohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari 
berkas perkara selama 7 (tujuh) hari. 

 
i. Pengadilan Tinggi wajib melakukan pemeriksaan perkara banding 

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan termasuk proses minutasi (SEMA 
No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama 
dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan ). 

 
j. Dalam hal perkara telah diputus oleh pengadilan banding, salinan 

putusan dikirim kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan 
kepada terdakwa dan Penuntut Umum, yang untuk itu Panitera 
membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 2 
(dua) hari. 

 
2. Pelayanan Administrasi Perkara 

Kasasi Dasar Hukum : 
 

1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 
 

2. SK KMA No. 214/KMA/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan 
Perkara Pada Mahkamah Agung 

 
a. Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan Permohonan 

kasasi kepada Panitera selambat -lambatnya dalam waktu 14 (empat 
belas) hari sesudah putusan Pengadilan diberitahukan kepada 
terdakwa/Penuntut Umum dan selanjutnya dibuatkan akta 
permohonan kasasi oleh Panitera. 

 
b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan 

kasasi diajukan, pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi 
dan tambahan memori kasasi (jika ada). Untuk itu petugas membuat 
Akta tanda terima memori/tambahan memori. 

 
c. Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tidak 

dapat diterima, selanjutnya Panitera membuat Akta Terlambat 
Mengajukan Permohonan Kasasi yang diketahui oleh Ketua 
Pengadilan Negeri ( Buku II edisi Tahun 2007 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat 
Lingkungan Peradilan hal. 209 ) 

 
d. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami 

hukum, Pelaksana Layanan Pengadilan (Panitera) wajib menanyakan 
alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera 
mencatat alasan permohonan kasasi. 

 
e. Panitera memberitahukan dan menyerahan tembusan memori kasasi 

/ tambahan memori Ksasi kepada pihak lain, untuk itu petugas 
membuat tanda terima. 

 
f. Apabila Pemohon Kasasi tidak menyerahkan dan atau terlambat 

menyerahkan memori Kasasi, berkas perkara tidak dikirim ke 
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Mahkamah Agung, untuk itu Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan 
Surat Keterangan yang disampaikan kepada Pemohon Kasasi dan 
Mahkamah Agung (Sema Nomor 7 Tahun 2005). 

 
g. Dalam hal permohonan Kasasi diajukan sedangkan Terdakwa masih 

dalam tahanan, Pengadilan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari sejak 
diterimanya permohonan Kasasi tersebut segera melaporkan kepada 
Mahkamah Agung melalui surat atau dengan sarana – sarana 
elektronik. 

 
h. Termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi. Dalam 

hal Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi untuk itu 
Panitera memberikan Surat Tanda Terima. 

 
i. Pemohon Kasasi dapat melakukan pencabutan permohonan kasasi 

yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditanda tangani 
oleh pemohon kasasi dengan menyertakan Akta Pencabutan Kasasi 
yang ditandatangani oleh Panitera. 

 
j. Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, 

permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal 
pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus mendapat 
persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa. Atas pencabutan tersebut, 
Panitera membuat akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh 
Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan 
Negeri. Selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung. 

 
k. Perkara yang telah dinyatakan lengkap maka harus disertai dengan 

dokumen elektronik dan diberi barkot kemudian dikirimkan ke 
Mahkamah Agung (SEMA Nomor 1 Tahun 2014). 

 
l. Mahkamah Agung wajib melakukan pemeriksaan perkara kasasi 

dalam jangka waktu 250 (dua ratus lima puluh) hari termasuk proses 
minutasi (SK KMA No. 214/KMA/XII/2014 tentang Jangka Waktu 
Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung). 

 
m. Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib 

mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Negeri untuk 
diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, paling lambat 
dalam waktu 2 (dua) hari. Untuk perkara yang berdasarkan oleh 
peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga 
puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat 
prioritas. 

 
3. Pelayanan Administrasi Peninjauan 

Kembali Dasar Hukum : 
 

1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 
 

2. SK KMA No. 214/KMA/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan 
Perkara Pada Mahkamah Agung 

 
a. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap yang merupakan putusan pemidanaan, terpidana atau 
ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan Kembali  
dan dapat dikuasakan kepada Penasihat Hukumnya.  
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b. Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya 
diterima oleh Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya 
dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya 

 
c. Permohonan Peninjuan Kembali tidak dibatasi jangka waktu. 

 
d. Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan Peninjauan 

Kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan 
perkara tersebut dan memberikan tanda terima. 

 
e. Permohonan peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya 

atau Penasihat Hukumnya beserta alasan-alasannya diterima 
Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang 
ditandatangani oleh Panitera dan pemohon 

 
f. Dalam hal terpidana selaku Pemohon Peninjauan Kembali kurang 

memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan menacatat 
alasan-alasannya secara jelas dengan membuat Surat Peninjauan 
Kembali. 

 
g. Panitera akan membuatkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan 

akan memberikan tanda terima kepada Pemohon.sedangkan Panitera 
Muda Pidana akan mencatat permohonan tersebut kedalam Buku 
Register Permohonan Peninjauan Kembali. 

 
h. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan 

Kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan Peninjauan 
Kembali tersebut kepada Jaksa. 

 
h. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan 

Peninjauan Kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan 
menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula untuk 
memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan 
Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang. 

 
i. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja Majelis Hakim 

pada Pengadilan Negeri memeriksa apakah permohonan PK telah 
memenuhi persyaratan. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau 
ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa 
yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut 
Umum dan dapat menyampaikan pendapatnya. 

 
j. Dalam hal Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana 

yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan Penetapan 
yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan 
dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke 
persidangan Pengadilan Negeri. 

 
k. Panitera / Panitera Pengganti wajib membuat Berita Acara 

pemeriksaan peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Hakim, 
Jaksa. Pemohon dan Panitera / Panitera Pengganti, berdasarkan 
Berita Acara Pemeriksaan tersebut, selanjutnya dibuat Berita Acara 
Pendapat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera / 
Panitera Pengganti. 

 
l. Permohonan  Peninjauan  Kembali  tidak  menangguhkan  maupun  

menghentikan pelaksanaan putusan.  
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m. Permohonan Peninjauan Kembali yang terpidananya berada diluar 
wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama : 

 
a. Permohonan diajukan kepada pengadilan yang memutus dalam 

tingkat pertama 
 
 

b. Hakim dari pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan 
Penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan kepada Pengadilan 
Negeri tempat Pemohon Peninjauan Kembali berada. 

 
c. Berita Acara Pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta 

bantuan pemeriksaan. 
 

d. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan Negeri yang telah 
memutus pada tingkat pertama. 

 
n. Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat-surat dan 

saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan 
Pengadilan di Tingkat Pertama. 

 
o. Dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan 

persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas 
perkara tersebut ke Mahkamah Agung, tembusan surat pengantarnya 
disampaikan kepada Pemohon dan Jaksa. 

 
p. Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali adalah 

putusan Pengadilan Tingkat Banding maka tembusan surat pengantar 
tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta 
Berita Acara Pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Tingkat 
Banding yang bersangkutan. 

 
r. Fotocopy relaas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung yang 

telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung. 
 

s. Perkara yang telah dinyatakan lengkap maka harus disertai dengan 
dokumen elektronik dan diberi barkot kemudian dikirimkan ke 
Mahkamah Agung (SEMA Nomor 1 Tahun 2014). 

 
t. Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Ketua 

Mahkamah Agung dan ditandatangani oleh pemohon peninjauan 
kembali. 

 
u. Mahkamah Agung wajib melakukan pemeriksaan perkara peninjauan 

kembali dalam jangka waktu 250 (dua ratus lima puluh) hari termasuk 
proses minutasi (SK KMA No. 214/KMA/XII/2014 tentang Jangka 
Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung). 

 
v. Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung, 

dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, kepada 
Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak 
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh 
pengadilan tingkat pertama atau pengadilan pengaju. 

 
w. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali 

saja. 
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4. Pelayanan Administrasi Permohonan 

Grasi Dasar Hukum : 
 

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 
 

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap dapat diajukan Permohonan Grasi kepada Presiden secara tertulis 
oleh : 

 
c. Terpidana dan atau kuasa hukumnya. 

 
d. Keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana. 

 
e. Keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana dalam hal pidana 

yang dijatuhkan adalah pidana mati. 
 

2. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan Grasi adalah Putusan 
Pidana Mati, Pidana Seumur Hidup dan Pidana Penjara paling singkat 2 
(dua) tahun. 

 
3. Permohonan Grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu. 

 
4. Permohonan Grasi diajukan kepada Presiden melalui Ketua Pengadilan 

Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama dan atau terakhir 
untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. 

 
5. Dalam hal permohonan Grasi diajukan oleh terpidana yang sedang 

menjalani pidana, pemohonan dan salinannya disampaikan melalui 
Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk diteruskan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dan paling lambat 7 
(tujuh) hari, sejak diterimanya permohonan dan salinannya berkas 
perkara terpidana dikirim kepada Mahkamah Agung. 

 
6. Panitera wajib membuat Akta Penerimaan salinan Permohonan Grasi, 

selanjutnya berkas perkara beserta permohonan Grasi dikirim ke 
Mahkamah Agung. Apabila Permohonan Grasi tidak memenuhi 
persyaratan, Panitera membuat Akta Penolakan permohonan Grasi. 

 
7. Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja, sejak 

tanggal penerimaan salinan permohonan Grasi, Pengadilan Tingkat 
Pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara kepada 
Mahkamah Agung. 

 
8. Salinan Keputusan Presiden yang diterima oleh Pengadilan yang 

memutus perkara pada tingkat pertama, dicatat oleh petugas dalam 
Buku Register Induk dan diberitahukan oleh Panitera kepada terpidana 
dengan membuat Akta Pemberitahuan Keputusan Grasi. 

 
9. Berkas perkara yang diajukan kepada Presiden harus dilengkapi dengan 

surat-surat sebagai berikut : 
 

a. Surat pengantar. 
 

b. Daftar isi berkas perkara. 
 

c. Akta berkekuatan hukum tetap. 
 

d. Permohonan grasi dan Akta Penerimaan Permohonan Grasi. 
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e. Salinan Permohonan grasi dari Terpidana dan Akta penerimaan 
salinan permohonan grasi. 

 
f. Surat kuasa dari terpidana untuk kuasanya atau surat persetujuan 

untuk keluarga dari terpidana (jika ada). 
 

g. Berita Acara Sidang. 
 

h. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. 
 

i. Putusan Pengadilan Tingkat Banding (jika ada). 
 

j. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi (jika ada). 
 

k. Surat dakwaan. 
 

l. Eksepsi dan putusan sela (jika ada). 
 

m. Surat Tuntutan. 
 

n. Pembelaan, Replik, Duplik (jika ada). 
 

o. Surat Penetapan Penunjukan Hakim. 
 

p. Surat penetapan hari sidang. 
 

q. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan. 
 

r. Surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara. 
 

10. Dalam hal permohonan Grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan 
permohonan Peninjauan Kembali atau jangka waktu antara kedua 
permohonan tersebut tidak terlalu lama maka permohonan Peninjauan 
Kembali dikirim terlebih dahulu. 

 
11. Permohonan Grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kecuali : 

 
a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat 

waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan grasinya. 
 

b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana 
penjara seumur hidup dan telah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal 
keputusan pemberian grasi diterima. 

 
D. Hukum 

 
1. Pelayanan Bantuan 

Hukum Dasar Hukum : 
 

SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 
Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

 
1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia 

pada setiap kantor pengadilan. 
 

2. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah 
diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu. 

 
3. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga 

penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan 
layanan hukum sebagai berikut : 

 
a. bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum; 
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b. bantuan pembuatan dokumen hukum; 
 

c. advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara 
pidana maupun perkara perdata; 

 
d. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan 

pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku; 
 

e. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa 
advokat sesuai syarat yang berlaku. 

 
4. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) 

kepada pihak-pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan 
kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim. 

 
5. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-

cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen 
biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan 
isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alattulis kantor, 
biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman 
berkas. 

 
6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan 

berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-
alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan : 

 
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa 

setempat; atau 
 

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga 
Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau 
Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung 
Tunai (BLT). 

 
c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani 

pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. 
 

7. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka 
permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan 
menghadap Ketua Pengadilan. Prosedur permohonan berperkara secara 
prodeo: 

 
a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua 

Pengadilan Tingkat Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung. 
 

b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu 
dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan 
pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan 
permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk 
memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk 
dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon. 

 
c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, 

Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil 
pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan 
dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara 
yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak. 
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d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan 
ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan 
Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan 
tertentu saja. 

 
e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan 

tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar 
biaya seperti layaknya berperkara secara umum. 

 
8. Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan 

memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut 
diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan 
pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses. 

 
2. Pelayanan Pengaduan 

Dasar Hukum: 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di 
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 

 
1. Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan 

dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan 
peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. 
Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari 
putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau 
peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. 
Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan haras 
disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu 
menerima layanan pengadilan. 

 
2. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, 

situs Badan Pengawasan MA (http://bawas.mahkamahagung.go.id/web 
bawas/) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara 
tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan. 

 
3. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi 

nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan 
informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan 
melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal 
pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda. 

 
4. Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan 

kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja 
sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan 
informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, 
pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari 
kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat 
pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. 

 
5. Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan 

kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari 
kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan 
atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai 

 



dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib 
memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat. 

 
6. Dalam hal Badan Pengawasan mendelegasikan penanganan Pengaduan 

kepada Pengadilan Tingkat Pertama, surat perintah kepada Pengadilan 
Tingkat Pertama ditembuskan kepada Pengadilan Tingkat Banding 
setempat 

 
7. Pengadilan Tingkat Banding menangani Pengaduan baik atas inisiatif 

sendiri atau atas perintah Mahkamah Agung, terhadap Pengaduan yang 
terkait dengan Hakim dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama 
dibawahnya. 

 
8. Pengadilan Tingkat Pertama berwenang menangani administrasi 

Pengaduan baik yang ditujukan langsung kepada Pengadilan Tingkat 
Pertama maupun atas dasar delegasi yang berkaitan dengan hakim 
dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara 

 
9. Dalam hal suatu Pengaduan ditujukan kepada Pimpinan Mahkamah Agung 

atau Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama 
hanya berwenang untuk menerima dan mencatat Pengaduan tersebut. 
Pengadilan Tingkat Pertama wajib meneruskan Pengaduan tersebut 
kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Pengaduan diterima 

 
10. Dalam rangka pengawasan melekat tidak mengurangi kewenangan Ketua 

Pengadilan Tingkat Pertama untuk penegakan disiplin Hakim dan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara/militer sebagaimana diatur dalam 
ketentuan yang berlaku 

 
11. Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama wajib 

menyampaikan setiap perkembangan penanganan Pengaduan kepada 
Badan Pengawasan melalui aplikasi SIWAS MA-RI 

 
12. Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan; 

 
a. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan 

menunjukkan indentitas diri. 
 

b. petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam 
aplikasi SIWAS MA-RI 

 
c. petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan 

kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan. 
 

13. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat: 
 

a. identitas Pelapor; 
 

b. identitas Terlapor jelas; 
 

c. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan 
tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana 
pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan 
berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus 
dilengkapi dengan nomor perkara; 

 

 



d. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung 
Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini 
termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat 
dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan 
Pelapor; dan 

 
 

e. petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke 
dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen 
Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan 
yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila 
diperlukan. 

 
14. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat: 

 
a. identitas Pelapor; 

 
b. identitas Terlapor jelas; 

 
c. dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang 

diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka 
Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; 

 
d. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung 

Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan 
termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat 
dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan 
Pelapor. 

 
e. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, 

namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan 
dapat ditindaklanjuti. 

 
15. Setiap Pengaduan yang diterima, diberikan nomor register melalui 

aplikasi SIWAS MA-RI 
 

16. Nomor register Pelapor digunakan sebagai identitas Pelapor untuk 
melakukan komunikasi antara pihak Pelapor dengan penerima laporan. 

 
17. Petugas meja Pengaduan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan 

Pengadilan Tingkat Banding atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha Umum 
pada Badan Pengawasan yang menerima Pengaduan wajib memasukkan 
ke dalam Aplikasi SIWAS MA-RI . 

 
18. Paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima Pengaduan, petugas meja 

Pengaduan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Mahkamah 
Agung memasukkan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI. 

 
19. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Pengaduan, Kepala Badan 

Pengawasan meneruskan Pengaduan tersebut kepada Inspektur 
Wilayah/Hakim Tinggi Pengawas/Auditor yang berwenang untuk 
dilakukan penelaahan 

 
20. Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 
 

a. Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi/materi 
Pengaduan yang logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera 
dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya; 

 



b. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun 
substansi/materi Pengaduannya logis dan memadai, direkomendasikan 
untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran 
informasinya; 

 
 

c. Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi 
Pengaduan kurang jelas dapat direkomendasikan untuk di konfirmasi 
atau di klarifikasi sebelum dilakukan pemeriksaan. 

 
d. Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan Pengaduan yang 

sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, direkomendasikan untuk 
dijadikan sebagai tambahan informasi. 

 
21. Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah Pengaduan dengan 

kriteria sebagai berikut: 
 

a. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, tidak disertai data 
yang memadai dan tidak menunjang informasi yang diadukan; 

 
b. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk 

substansi secara jelas, misalnya Pengaduan penanganan perkara 
yang tidak adil (tidak fair), yang tidak disertai dengan nama pengadilan, 
tempat kejadian atau nomor perkara dimaksud; 

 
c. Pengaduan dimana Terlapor sudah tidak lagi bekerja sebagai hakim 

dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara di pengadilan, misalnya telah 
pensiun, telah pindah ke instansi lain; 

 
d. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani 

oleh pejabat yang berwenang; 
 

e. Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan 
substansi putusan pengadilan; 

 
f. Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi 

pengadilan, misalnya mengenai Advokat, Jaksa atau Polisi; 
 

g. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 
(tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya; 

 
h. Pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, oleh karena 

merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di bawah 
pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, kecuali terdapat 
perilaku yang tidak profesional (unprofessional conduct); 

 
i. Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin. 

 
22. Tim Pemeriksa dibentuk paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Pengaduan 

atau pendelegasian penanganan Pengaduan diterima 
 

23. Tim pemeriksa harus sudah mulai melaksanakan tugas paling lama 5 
(lima) hari setelah penunjukkan yang bersangkutan sebagai tim 
pemeriksa. Dalam hal tim pemeriksa belum dapat melaksanakan 
tugasnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari, maka tim pemeriksa harus 
memberikan penjelasan yang beralasan kepada pejabat yang berwenang 

 
24. Tim Pemeriksa bertugas: 

 
a. menyusun program kerja pemeriksaan; 

 



b. mengumpulkan data dan informasi untuk membuktikan benar atau 
tidaknya Pengaduan; 

 
c. membuat Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Permintaan 

Keterangan; 
 
 

d. membuat Kertas Kerja Pemeriksaan; dan 
 

e. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan dan menyampaikannya kepada 
Pimpinan. 

 
25. Setiap pemeriksaan dan hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam 

Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan 
Terlapor, Pelapor, Saksi, Ahli atau pihak terkait. 

 
26. Setiap satuan kerja yang menangani Pengaduan wajib 

mendokumentasikan surat-surat dan berkas Pengaduan 
 

27. Setiap berkas Pengaduan disusun secara kronologis dan dilengkapi 
dengan daftar isi. 

 
28. Panitera Muda Hukum atau Pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan 

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding bertanggungjawab terhadap 
pendokumentasian berkas Pengaduan pada pengadilan yang 
bersangkutan. 

 
3. Pelayanan Informasi 

Dasar Hukum: 
 

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik 

 
b. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 

Informasi Pengadilan 
 

1. Pengadilan menyediakan informasi antara lain mengenai: 
 

a. hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara 
lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, 
serta hak-hak pokok dalam proses persidangan; 

 
b. tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan 

pegawai; 
 

c. hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai; 
 

d. tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan; 
 

e. informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 
merupakan informasi publik. 

 
2. Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara 

online atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses 
pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam 
putusan. 

 
3. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas 

pada Meja Informasi. 
 
 

 



4. Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya 
permohonan informasi selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja. 

 
5. Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta selambat-

lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak 
permohonan informasi dimohonkan. 

 
6. Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses 

pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan 
atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk 
menggandakannya. 

 
7. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak 

permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui 
meja informasi. 

 
8. Pengadilan akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya 

yang wajar sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak 
memungut biaya lainnya. 

 
 

 

Ditetapkan di : Temanggung 
Pada Tanggal  :  13 Oktober 2020  

KETUA 
PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG 
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