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KELOMPOK KERJA 
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 

BADAN PERADILAN UMUM 

NOMOR 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 
TENTANG 

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (TSP] 
PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI 

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM, 

Me nimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat pencari keadilan guna 
mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, 
transparan, terukur, dan terjangkau perlu 
dilaksanakan perubahan sistem pelayanan; 

b. bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut 
adalah pclayanan yang dilaksanakan secara 
terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai 
dari tahap awal sampai dengan tahap 
penyelesaian produk pelayanan pengadilan tinggi 
dan pengadilan negeri melalui satu pintu; 

c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas 
pelayanan tersebut diperlukan Pedoman Standar 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sesuai 
dengan tugas fungsi pengadilan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu 
menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal 
Badan Perad.ilan Umum tentang Pedoman Standar 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

5. Keoutusan . .. 
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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. Pidana yang dimaksud dalam keputusan ini adalah pidana umum 
dan pidana khusus. 

6. Perdata yang dimaksud dalam keputusan ini adalah perdata umum 
dan perdata khusus. 

BAB II 
TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

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. 

Pasal 3 

PTSP dilaksanakan dengan prinsip: 
a. Keterpaduan; 
b. Efektif, Efisien, Ekonomis; 
c, Koordinasi; 
d. Akuntabilitas; dan 
e. Aksesibilitas. 

Pasal 4 

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang 

menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 
sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
026/KMA/SK/11/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. 

Pasal 5 

Penyelenggaraan PTSP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
dilaksanakan oleh: 
a. Kepaniteraan Muda Hukum dan Bagian Umum dan Keuangan 

untuk pelayanan Administrasi pada Pengadilan Tinggi. 

b. Kepaniteraan ......•.• 
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b. Kepaniteraan Muda Perdata/kekhususan, Kepaniteraan 
Pidana/kekhususan, Kepaniteraan Muda Hukum, dan Sub 
Umum dan Keuangan untuk pelayanan administrasi 
Pengadilan Negeri. 

BAB III 
STRUKTUR, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB PTSP 

Pasal 6 

Struktur PTSP: 

Muda 
Bagian 

pada 

I. Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
adalah Ketua Pengadilan Tinggi untuk PTSP pada Pcngadilan Tinggi 
dan Ketua Pengadilan Negeri untuk PTSP pada Pengadilan Negeri. 

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

3. Penanggungjawab pelaksanaan pada setiap Pclayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) adalah masing-masing Panitera Muda dan seluruh 
Kepala Bagian/Sub Bagian pada Kesekretariatan. 

4. Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pegawai 
atau staf Kepaniteraan Muda Perdata/Pidana yang bertugas pada 
mcja l, staf Kepaniteraan Muda Hukum dan staf pada Bagian/Sub 
Bagian Umum dan Kcuangan. 

Pasal T 

Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Atasan Pejabat Pengelola PTSP: 

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

2. Mengangkat Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan petugas 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

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

4. Memberikan pengarahan kepada Pejabat 
Penanggungjawab, dan petugas Pelayanan Terpadu 
(PTSP) 

Pengelola, 
Satu Pintu 

5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Te.rpadu Satu 
Pintu (PTSP). 
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Pasal 11 

Togas dan Tanggungjawab Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Negeri: 

1. Petugas Kepaniteraan Muda Pidana / Kekhususan bertugas 
melayani: 
a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, Tipikor, 

perikanan, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut 
Umum/Penyidik. 

b. Menerirna pendaft.aran 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 sud.ah 
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 bag 
Terdakwa yang telah ditandata.ngani Ketua Pengadilan. 

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

2. Petugas Kepaniteraan Muda Perdata/Kekhususan 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 ............• 
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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 memon banding, kasasi dan 

peninjauan kembali. 
l. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru 

dalam permohonan peninjauan kembali. 
m. Menerima permohonan pendafta.ran Perjanjian Bersama. 
n. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya 

perkara. 
o. Menerima Pennohonan dan pengambilan turunan putusan. 
p. Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi. 
q. Mcnerima Pendaftaran permohonan konsinyasi. 
r. Menerima Pennobonan 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 pendaftaran penclirian CV. 
b. Permohonan waarmaking surat-surat. 
c. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara 

pidana dan perdata. 
d. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua 

Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset. 
e. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan 

perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. 
f. Permohonan pendaftaran surat kuasa. 
g. Permohonan legalisasi surat. 
h. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144. 
i. Permohonan informasi kepad.a pimpin.an atau pegawai tertentu 

apabila dipcrlukan untuk menyediakan informasi yang diminta 
pemohon. 

j. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak 
yang berkepentingan. 

k. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI. 
I. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan 

jasa hukum. 
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4. Petugas Kesckretariatan (Sub Bagian Umum dan Keuangan) 
bertugas: 
Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan 
dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri. 

5. Petugas pada 
bertanggungjawab 
Satu Pintu (PTSP) 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP 
kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu 

Pasal 12 

Kualifikasi yang harus dimiliki oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP)]: 

I. Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi 
maupun prosedur beracara di pengadilan untuk setiap jenis perkara 
yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri. 

2. Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan 
persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan 
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum. 

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. 
4. Meriliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan 

ramah, serta berpenampilan rapi. 

BAB IV 
PROSEDUR, JAM LAYANAN DAN PENGATURAN 

MEJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PT8P 
Pasal 13 

Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah scbagai berikut : 

l. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan. 
2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan 

untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan 
dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan. 

3. 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 d.iajukan ke meja PTSP. 

Pasal 14 

Jam layanan sesuai dengan jam kerja yang berJaku di pengadilan. 

Pasal 15 
Pengaturan Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah 
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agar disesuaikan dengan kondisi ruang Pengadilan, yang dilengkapi 
kursi-kursi untuk pemohon 

Pintu (PTSP 
penyandang 

Satu 
bagi 

2. Bentuk dan ukuran meja Pelayanan Terpadu 
hams memudahkan pemberian layanan 
disabilitas. 

3. Di atas meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus tersedia 
komputer, buku tamu, fonnulir pengaduan, dan brosur yang berisi 

tentang layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. 

4. Tulisan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP dipasang di dinding 
belakang/backdrop Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

5. Ukuran meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah: 
a. Tinggi meja maksimal 75 cm; 
b. Lebar meja per bagian pelayanan maksimal 60 cm; 
c. Panjang meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP 

disesuaikan dengan jumlah layanan Kepaniteraan dan 
Bagian/Sub Bagian Umum yang ada di pengadilan; 

d. Setiap ruangan layanan agar disediakan kursi untuk 
pengunjung/pencari informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) yang mengantre atau menunggu. 

BAB V 
KENTENTUAN LAIN DAN PENUTUP 

Pasal 16 
Ketentuan lain : 

1. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TSP dapat 
dilaksanakan oleh Pegawai Tidak Tetap (honorer) apabila jumlah 
staf/Pegawai Negeri Sipil di pengadilan tersebut tidak mencukupi. 

2. 

Lampiran Keputusan merupakan bagian 

yang 

tidak terpisahkan 

dari Surat Keputusan ini. 

Pasal 17 

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan 
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 26 Februari 2018 

DIREKTUR JENDERAL 
' 

ma@an Pr»an umum. 
.. , /� 

' .,?,' • ' - --- ·--- 
• # 



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
BADAN PERADILAN UMUM 
NOMOR 77/D.JU/SK/HM02.3/2/2018 
TANGGAL 26 FEBRUARI 2018 

LAMPIRAN DALAM GAMBAR 

Keterangan Gambar 

I. Dibuat dari bahan Multipleks; 
2. Dibentuk lurus agar tidak terkesan kaku dan terlihat lebih modern; 
3. Finishing dilapisi dengan HPL warna coklat untuk memberikan aksen 

kayu, dan Granite untuk memberikan aksen mewah dan kokoh, untuk 
memberikan kesan modern; 

4. Officer Area cukup untuk menempatkan komputer dan berkas-berkas 
lainnya; 

5. Tinggi meja informasi dirancang untuk mendukung penyandang 
disabilitas agar dapat bertatap muka dengan petugas inforrnasi tanpa 
petugas tersebut harus berdiri; 

6. Di bawah meja terdapat ruang penyimpanan (laci) untuk penyimpanan 
alat tulis kantor. 

DIREKTUR JENDERAL . 
Badan, Peradilan Umum, 

! \ 3e . �/�} j 
77j/ 

HERRI SWANTORO ,,;,, 

, 



Pertama..

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH
NOMOR: 53/SK/KPN-BNAA/II/2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN DILINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS I A

Menimbang: a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan
Peradilan khususnya Pengadilan Negeri Banda Aceh maka perlu
dilakukan upaya untuk meningkatkan kwalitas terhadap Pelayanan Publik
sesuai dengan amanat UUD 1945, UU Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya.
Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang

b.Pelayanan   Publik,   maka   tiap-tiap  Lembaga  Negara   yang
menyelengarakan pelayanan Publik wajib menyusun Standar pelayanan
Publik.
Bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan

c.kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang
diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya
berdasarkan   Peraturan   Perundang-undangan  dan   prinsip-prinsip
pelayanan publik.
Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka

d.Pengadilan Negeri Banda Aceh perlu menyusun Standar Pelayanan Publik
yang dapat dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan
pelayanan publik bagi pencari keadilan.
Bahwa sesuai dengan  pertimbangan tersebut  diatas maka pertu
ditetapkan Standar Pelayanan Peradilan di Pengadilan Negeri Banda

e.Aceh Kelas I A.
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik.
Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Indonesia.

Mengingat:       1.    Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang PelayananPublik.
2.Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi pada Mahkamah Agung Rl
3.(buku II).
4.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 11-144 tahun 2011

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
5.Surat Keputusan Ketua mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/ 2009

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan
6.Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/ KMA/ SK/ ll/
7.2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Keputusan  Direktur   Jenderal  badan  Peradilan  Umum Nomor
1587/DJU/SK/PS.01/2015  tentang  Pedoman  Standar   Pelayanan

8.Pemberian Informasi Publik Untuk masyarakat pendari keadilan dan
Standar Meja Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan   :   STANDAR PELAYANAN PERADILAN Dl LINGKUNGAN PENGADILAN
NEGERI BANDA ACEH KELAS IA



Pertama:   Standar Pelayanan Peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh
kelas IA meliputi pelayanan:

PELAYANAN PERSIDANGAN
1.  Pelayanan Persdiangan Perkara

1)Sidang Pengadilan dimulai jam 09.00 WIB, dalam hal persidangan
tertunda  pelaksanaannya  maka  Pengadilan  akan  memberikan
informasi mengenai alasan penundaan kepada pencari keadilan
maupun masyarakat umum.

2)Pemanggilan para pihak dapat dilakukan dengan cara pemanggilan
oleh petugas Pengadilan agar masuk ke dalam ruang sidang untuk
pemeriksaan perkara berdasarkan sistem anterian atau pemangilan
para pihak oleh Petugas Pengadilan.

3)Pengadilan wajib mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat
pada papan pengumuman, situs resmi Pengadilan (web) dan media
resmi lainnya yang mudah dilihat masyrakat.

4)Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penterjemah untuk
membantu pencari keadilan yang tidak memahami Bahasa Indonesia
atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan,
untuk mendapatkan layanan tersebut masyarakat dapat mengajukan
permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim secara lisan.

5)Pengadilan wajib memutuskan dan termasuk melakukan pemberkasan
(minutasi) perkara dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk perkara
pidana dan 5 (lima) bulan untuk perkara perdata.

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.

2.   Biaya Perkara
1)Masyarakat   tidak  dikenai  biaya  untuk  mendapatkan  layanan

Pengadilan pada perkara pidana.
2)Besamya panjar biaya perkara pada tiap-tiap Pengadilan ditetapkan

melalui Surat Keputusan 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, besamya
panjar biaya perkara ditetapkan dengan Surat Kuasa 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 pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak
tempuh ke tempat para pihak dipanggil serta biaya administrasi yang
dipertangungjawabkan dalam putusan.

5)Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank,
kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank, Pegawai Pengadilan tidak
dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari
pihak berperkara (SEMA No. 4 tahun 2008).

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

7)Pengadilan wajib memberitahukan dan mengembalikan kelebihan
biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, bilamana
biaya tersebut tidak diambil dalam kurun 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).

8)Pengadilan menetapkan biaya pendataran upaya hukum banding
dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan banding, biaya banding
yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, biaya pengiriman uang
melalui  Bank/   Kantor   Pos,  ongkos  kirim berkas  dan  biaya
pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak.

9)Penyelenggaraan  layanan  Pengadilan  akan  menetapkan biaya
pendaftaran upaya hukum kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri
dari biaya pencatatan Pemyataan Kasasi, biaya Kasasi yang yang
ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya pengirirman uang melalui
Bank ke rekening MA, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan
kepada para pihak.

10. Biaya Persidangan....



10)Biaya permohonan Kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh
pemegang kas melalui Bank yang ditunjuk Mahkamah Agung dan bukti
pengiriman dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

11) Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum
Peninjauan Kembali ditentukan dalam SKUM yang terdiri dari biaya
Peninjauan Kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung,
biaya pengiriman uang melalui Bank, ongkos kirim berkas, biaya
pemberitahuan.

3.Pelayanan perkara perdata sebagaimana termuat dalam Standar Operating
Prosedur (SOP).

4.Pelayanan perkara upaya hukum perdata sebagaimana termuat dalam
Standar Operating Prosedur (SOP).

5.Pelayanan eksekusi perkara perdata sebagaimana termuat dalam Standar
Operating Prosedur (SOP).

6.Pelayanan perkara pidana Biasa/Singkat/Anak/Cepat sebagaimana termuat
dalam Standar Operating Prosedur (SOP).

7.Pelayanan  perkara    upaya  hukum pidana  Biasa/Singkat/Anak/Cepat
sebagaimana termuat dalam Standar Operating Prosedur (SOP).

8.Pelayan Perkara Tipikor sebagaimana termuat dalam Standar Operating
Prosedur (SOP).

9.Pelayanan perkara upaya hukum Tipikor sebagaimana termuat dalam
Standar Operating Prosedur (SOP).

10.Pelayanan perkara Pengadila Hubungan Industrial sebagaimana termuat
dalam Standar Operating Prosedur (SOP).

11.Pelayanan  perkara    upaya  hukum Pengadilan  Hubungan  Industrial
sebagaimana termuat dalam Standar Operating Prosedur (SOP).

12.Pelayanan Sub Kepaniteraan Hukum sebagaimana termuat dalam Standar
Operating Prosedur (SOP)

A. PELAYANAN BANTUAN HUKUM
1.Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia di

Pengadilan Negeri Banda Aceh.
2.Pengadilan  Negeri  Banda Aceh  menyediakan  Pos  bantuan  Hukum

(POSBAKUM) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.
3.Pengadilan menyediakan advokad piket yang bertugas pada Posbakum dan

memberikan layanan hukum sebagai berikut.
a.Bantuan pengsian formulir permohonan bantuan hukum.
b.Bantaun pembuatan dokumen hukum.
c.Advis konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam

perkara pidana maupun dalam perkara perdata.
d.Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan bantuan

jasa advokad sesuai syarat yang beriaku.
4.Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada

pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua
Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim.

5.Penggugat beitiak 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, materai, alat tulis kantor (ATK), biaya penggandaan
(fotocopy) dan biaya pemberkasan.

6.Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan
berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada
Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan:
a.Surat  Ketrerangan 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
Bantuan Langsung (BLT).

c.Surt Pemyataan 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 mengahadap
Ketua Pengadilan Negeri.

8.Prosedur permohonan berperkara secara prodeo
a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan

Negeri dengan dilampiri dokumen pendukung.

b. Dalam tenggang



b.Dalam tenggang waktu 14 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 dimuka hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang
ketidakmampuan Pemohon.

c.Dalam Tenggang waktu 7 hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Negeri
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.

d.Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan
izin berperkara secara prodeo, izin beracara secara prodeo diberikan
pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu
saja.

e.Jika temyata pemohon orang yang mampui maka diberikan penetapan
tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar
biaya seperti layaknya berperkara secara umum.

9. Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya biaya prodeo dengan
memperiihatkan anggaran yang tersedia, ketersediaan anggaran tersebut
diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan Pengumuman
Pengadilan atau media lain yang mudah diakses.

B.LAYANAN PENGADUAN
1.Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari

masyarakat atau  pencari  keadilan tentang mengenai penyelenggaran
peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan,
meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi suatu
putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau
peristiwa yang terjadi lebih dari 2 tahun sebelum pengaduan diterima, khusus
untuk  pengaduan  tentang  pelayanan  pengadilan  harus  disampaikan
selamnbat-lambatnya 30 hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.

2.Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui meja pengaduan, situs
Badan Pengawasan Mahkamah Agung, atau melalui Pos dengan mengisi
formulir  pengadulan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti   yang
diperiukan.

3.Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor
pengaduan yang bisa digunakan pelapor untuk mendapatkan
informasi mengenai status pengaduan, 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 hari  kerja sejak
pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi
mengenai perkembangan status pengaduan dalam hal pengaduan dilakukan
melalui pos maka jangka waktu  10 hari kerja beriakusejak tanggal
pemberitahuan telah dterimanya surat Pengaduan.

5.Pengadilan wajib memeriksa dan meberitahukan status pengaduan kepada
pelapor selambat-lambatnta dalam waktu 90 hari kerja sejak pengaduan
didaftarkan di agenda pengaduan Badan Pengawsan 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.

C.PELAYANINFORMASI
1.Pengadilan menyediakan informasi antara lain mengenai:

a.Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan antara lain.hak
mendapatkan bantuan hukum, hak atas perkara secara cuma-cuma serta
hak-hak pokok dalam proses persidangan.

b.Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim
dan Pegawai.

c.Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan pegawai.
d.ata cara memperoleh pelayanan infomiasi.
e.Informasi lain yang berdasarkan Surat Keputusan 1-144 tahun 2011

merupakan informasi public.
2.Peradilan 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 meja
informasi.

4. Pengadilan Memberikan...



Banda Aceh
27 Juli 2020

Ket

Ditetapkan di
Pada tanggal

4.Pengadilan memberikan jawaban  dapat   ditindaklanjuti   atau  tidaknya
permohona informasi selambat-lambatnya 6 hari kerja.

5.Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta selambat lambatnya
dalm jangka waktu 13 hari kerja sejak permohonan informasi diberikan.

6.Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses
pengajuan informasi yang diajukan sulit ditemukan atau memiliki volume
besar sehingga memerlukan waktu untuk penggandaannya.

7.Pemohon dapat mengajukan keberatan jika pengadilan menolak permohonan
informasi yang diajukan paling lambat 5 hari melaui meja informasi.

8.Pengadilan akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang
wajar sesuai standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya.

: Surat Keputusan ini mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Kedua
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