
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYARAT PENDAFTARAN GUGATAN PHI 

1. Untuk perkara dengan nilai gugatan dibawah 

Rp. 150.000.000 ( seratus lima puluh juta 

rupiah) tidak dipungut biaya pekara. 

2. Surat gugatan dibuat dalam bentuk tertulis 

dengan dibubuhi materai yang ditujukan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh 

Kelas IA minimal dibuat 5 (lima) rangkap untuk 

satu orang tergugat dan apabila pihak 

Tergugatg lebih dari satu maka jumlah gugatan 

ditambah sesuai dengan jumlah penambahan 

pihak Tergugat; 

3. Menyerahkan Soft Copy gugatan dalam bentuk 

Compact Disk atau Flash Disk; 

4. Bagi penggugat yang tidak dapat membaca 

dan menulis dapat mendatangi advokat piket 

pada pos bantuan hukum (posbakum) 

Pengadilan yang akan membantu Penggugat 

untuk menyusun surat gugatan; 

5. Surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di 

Kepaniteraan Hukum dari penggugat bila 

penggugat menguasakan kepada kuasa 

hukum, sebanyak 8 (delapan) rangkap; 

6. Foto copy kartu Advokat dari kuasa hukum 

penggugat; 

7. Berita acara sumpah dari kuasa penggugat; 

8. Bila tidak dikuasai oleh kuasa hukum maka 

harus dilampirkan foto copy KTP penggugat 

yang dibuat rangkap 8 delapan); 

9. Apabila diwakili oleh kuasa dari serikat pekerja/ 

serikat buruh maka harus melampirkan kartu 

angggota kepengurusan serikat pekerja/serikat 

buruh dan pencatatan dai disnaker; 

10. Melampirkan surat anjuran dari disnaker yang 

dibuat rangkap 8 (delapan); 

 

SYARAT PENDAFTARAN PERJANJIAN 

BERSAMA (PB) ANTARA BURUH/PEKERJA 

DENGAN PERUSAHAAN: 

1. Foto copy perjanjian bersama yang telah 

dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan 

dibubuhi materai cukup; 

2. Foto copy akta pendirian perusahaan yang 

telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan 

dibubuhi materai cukup; 

3. Surat kuasa pendaftaran (apabila diwakili) 

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 

buruh/pekrja yang telah dilegalisir sesuai 

dengan aslinya dengan dibubuhi materai 

cukup; 

 

SYARAT PENDAFTARAN PERJANJIAN 

BERSAMA (PB) ANTARA SERIKAT BURUH / 

SERIKAT PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN: 

1. Foto copy perjanjian bersama yang telah 

dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan 

dibubuhi materai cukup; 

2. Foto copy akta pendirian perusahaan yang 

telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan 

dibubuhi materai cukup; 

3. Surat kuasa pendaftaran (apabila diwakili); 

4. Foto copy surat keputusan pengurus serikat 

yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya 

dengan dibubuhi materai cukup; 

5. Foto copy anggaran dasar serikat buruh/serikat 

pekerja yang telah dilegalisir sesuai dengan 

aslinya dengan dibubuhi materai cukup; 

6. Foto copy pencatatan disnaker yang telah 

dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan 

dibubuhi materai cukup; 

7. Foto copy daftar pekerja/buruh yang 

diwakili/kartu anggota pekerja yang telah 

dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan 

dibubuhi materai cukup; 

 

UPAYA HUKUM KASASI 

1. Untuk perkara dengan nilai gugatan dibawah 

Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta 

rupiah) tidak dipungut biaya pekara kasasi; 

2. Upaya hukum kasasi dapat diajukan 

kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh 

kelas IA dalam tenggang waktu 14 (empat 

belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 

putusan dibacakan atau bagi yang tidak hadir 



terhitung sejak diterimanya relass 

pemberitahuan putusan; 

3. Pemohon kasasi dapat tetap menggunakan 

kuasa khusus pada tingkat pertama sepanjang 

kuasa khusus tersebut memang 

mencantumkan ketentuan dapat dipergunakan 

untuk mengajukan upaya hukum kasasi dan 

belum dicabut oleh pemberi kuasa; 

4. Memori kasasi wajib diserahkan dalam 

tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender 

setelah ditanda tanganinya akta kasasi; 

5. Penyerahan memori kasasi dibuat rangkap 5 

(lima) untuk satu orang termohon dan apabila 

pihak termohon lebih dari satu maka jumlah 

memori kasasi ditambah sesuai dengan jumlah 

penambahan pihak termohon; 

6. Penyerahan memori kasasi disertai dengan soft 

copy memori kasasi dalam bentuk compact 

disk (CD) atau flash disk; 

7. Memori kasasi yang telah lewat waktu tidak 

dapat diterima dan mengakibatkan pernyataan 

kasasi pemohon gugur dan berkas kasasi tidak 

dikirim ke Mahkamah Agung RI; 

8. Kontra memori kasasi dapat diajukan dalam 

tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender 

setelah termohon menerima relas memori 

kasasi; 

9. Penyerahan Kontra memori kasasi dibuat 

rangkap 5 (lima) untuk satu lawan satu dan 

apabila lebih maka jumlah kontra memori 

kasasi ditambah sesuai dengan jumlah 

penambahan pihak; 

10. Penyerahan kontra memori kasasi disertai 

dengan soft copy kontra memori kasasi dalam 

bentuk Compact Disk (CD) atau flasd disk; 

11. Pencabutan permohonan kasasi diajukan 

kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui 

Ketua Pengadilan Negeri yang ditanda tangani 

oleh pemohon kasasi, apabila oencabutan 

permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya 

maka harus diketahui oleh principal; 

12. Pencabutan permohonan kasasi harus segera 

dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung RI 

disertai akta pencabutan permohonan kasasi 

yang ditanda tangani oleh Panitera; 

 

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI 

1. Untuk perkara dengan nilai gugatan dibawah 

Rp. 150.000.000 ( seratus lima puluh juta 

rupiah) tidak dipungut biaya pekara Peninjauan 

Kembali; 

2. Upaya hukum peninjauan kembali dapat 

diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Banda Aceh Kelas IA dalam tenggang waktu 

180 (seratus delapan puluh) hari kalender 

terhitung keesokan harinya setelah putusan 

Pengadilan Mahkamah Agung diberitahukan 

kepada pihak berperkara.apabila hari ke 180 

jatuh pada hari sabtu, minggu pada hari kerja 

berikutnya atau sejak ditemukannya bukti baru 

(novum); 

3. Melampirkan foto copy relas pemberitahuan 

putusan Mahkamah Agung RI; 

4. Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di 

Kepaniteraan Hukum dari pemohon Peninjauan 

Kembali menguasakan kepada Kuasa Hukum; 

5. Memori peninjauan Kembali wajib diserahkan 

bersamaan dengan diajukan pernyataan 

Peninjauan Kembali; 

6. Penyerahan Memori Peninjauan Kembali dibuat 

rangkap 5(lima) untuk satu orang termohon dan 

apabila pihak termohon lebih dari satu maka 

jumlah Memori Peninjauan Kembali ditambah 

sesuai dengan jumlah penambahan pihak 

termohon; 

7. Penyerahan Memori Peninjauan Kembali 

disertai dengan soft copy Memori Peninjauan 

Kembali dalam bentuk Compact Disk (CD) atau 

Flash Disk; 

8. Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat 

diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) 

hari kalender setelah Termohon menerima 

relass Memori Peninjauan Kembali ; 

9. Penyerahan Kontra Memori Peninjauan 

Kembali dibuat rangkap 5(lima) untuk satu 

lawan satu dan apabila lebih maka jumlah 

Kontra Memori Peninjauan Kembali ditambah 

sesuai dengan jumlah penambahan pihak ; 

10. Penyerahan Kontra Memori Peninjauan 

Kembali disertai dengan soft copy Kontra 

Memori Peninjauan Kembali dalam bentuk 

Compact Disk (CD) atau Flash Disk ; 

11. Pencabutan permohonan Peninjauan Kembali 

diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI 

melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditanda 

tangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali, 

apabila pencabutan permohonan peninjauan 

kembali diajukan oleh Kuasanya maka harus 

diketahui oleh prinsipal ;  

Melayani dengan 

PRIMA 

(Profesional, Ramah, 

Informatif, Melayani, 

Akuntabel) 


