
KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Penyusunan Profil 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu / One Gate Integrated Service Pengadilan Negeri 

Tenggarong terwujud 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasa disingkat PTSP adalah merupakan 

perwujudan dari visi misi Pengadilan Negeri Tenggarong yang di break-down dari Visi 

Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dimana Pengadilan Negeri Tenggarong 

selalu berusaha dan berupaya terus menerus memberikan pelayanan yang prima dan 

berkeadilan kepada para pihak/pencari keadilan ( Costumer focus ) 

PTSP dimaksudkan untuk menjawab tantangan kedepan, sekaligus menjawab kritik 

masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Negeri Tenggarong yang dianggap kurang 

terbuka ( tidak transparan ) dan tidak akuntabel. PTSP juga merupakan perwujudan 

komitmen Pengadilan Negeri Tenggarong beserta seluruh jajarannya, dari mulai pintu 

masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan core business maupun process 

business yang harus dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan 

dan akuntabel ,sehingga dapat memberikan kepuasan dan kepercayaan masyarakat 

pada Pengadilan Negeri Tenggarong. 

Agar pelayanan oleh petugas pelayanan satu pintu, khususnya pada Front Office dapat 

dilakukan sesuai dengan prinsip Keterbukaan, Efektif, Efisien, Ekonomis, Koordinasi , 

Elektabilitas dan Aksesibilitas terpenuhi , perlu dibuatkan petunjuk teknis yang mengacu 

pada SOP dan Buku II Pedoman Teknis administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia dalam tugas pelayanan terdiri dari 5 Area Pelayanan antara 

lain : Pengaduan, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Perdata dan e-court, 

Kepaniteraan Pidana serta Bagian Pelayanan Umum/Penerimaan Surat. 

Kami sangat menyadari Profil yang dibuat dan disajikan ini jauh dari kesempurnaan. 

Atas dasar pemikiran itu pula kami dapat menerima kritik dan saran guna 

menyempurnakan pelayanan di Pengadilan Negeri Tenggarong kedepan lebih baik lagi. 

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekerja baik Bapak/Ibu 

Hakim, Panitera,Sekretaris, para pejabat struktural baik teknis maupun non teknis, para 

pegawai dan para tenaga pramubhakti atas kerja kerasnya, yang tidak pernah berhenti 

berbuat dan berpikir guna kesempurnaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan 

Negeri Tenggarong Kelas IB. 

 

                                     Tenggarong, 2 April  2018 

                                           KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS IB 
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PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS I B 

A. Latar Belakang 

Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan 

kehakiman  mempunyai  tugas  pokok  menerima,  memeriksa,  memutus  dan  

menyelesaikan perkara  di  tingkat  pertama  bagi  masyarakat  pencari  keadilan,  

berkewajiban  untuk  selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 

Selain itu, kritik masyarakat terhadap  Pengadilan  Negeri  Tenggarong Kelas I B yang  

menganggap  selama  ini tidak  transparan  dan  akuntabel  dalam  memberikan  pelayanan  

hukum  kepada  masyarakat, serta selama ini di Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B  

masih  terjadi  interaksi  langsung  yang  kurang  transparan  antara  pencari  keadilan 

dengan aparat pengadilan yang berpotensi munculnya KKN, sehingga mengundang kritik 

dari pihak luar. 

Merespon masalah tersebut, di mana secara ideal sebuah badan peradilan haruslah 

berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagai salah satu penjabaran visi badan 

peradilan yakni terwujudnya  badan  peradilan  yang  agung,  dan  sejalan  dengan  agenda  

reformasi  birokrasi peningkatan  pelayanan  publik,  maka  tercetus  pemikiran  untuk  

melakukan  terobosan  atau inovasi dengan mengambil langkah strategis dengan 

menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) yang transparan 

dan akuntabel sebagai salah satu solusi, yang meliputi semua urusan administrasi baik 

bidang teknis maupun nonteknis. 

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) di Pengadilan 

Negeri Tenggarong Kelas I B, sama sekali tidak mengurangi ketentuan tentang Pedoman 

Pelaksanaan  Tugas  dan Administrasi  Pengadilan  yang  sudah  diatur  dalam  Buku  II,  

tetapi semata-mata  dimaksudkan  untuk  lebih  mengoptimalkan  pelayanan  serta  untuk  

mencegah munculnya KKN akibat adanya interaksi langsung masyarakat pencari keadilan 

dengan Aparat/Pejabat Pengadilan yang kurang transparan di hadapan publik, sehingga 

dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service), diharapkan 

masyarakat pencari keadilan  akan  mendapatkan  pelayanan  peradilan  yang  prima  .  

Dengan sistem  tersebut  diharapkan  pula  pelayanan  yang  diberikan  menjadi  terstruktur  

dan  terukur (direct service) dan akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap 

pelayanan publik serta tidak terjadi lagi KKN di Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B. 

Seperti layaknya suatu sistem, maka untuk berhasilnya pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (One Gate Integrated Service) ini akan sangat ditentukan oleh semua komponen baik 

dari internal Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B, pemerintah, aparat penegak hukum 

lain termasuk Advokat, maupun masyarakat pada umumnya khususnya para pencari 

keadilan. Karena itu, dibutuhkan komitmen, kerja keras, kerjasama dan dukungan dari kita 

semua, termasuk kontrol atau evaluasi dalam pelaksanaannya. 

B. Dasar Hukum 

1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ; 

2. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; 

3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ; 

4. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik ; 

5. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. 

 



6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan 

Direktur 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. 

8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B Nomor : W18-

U4/4940/KP.04.6/8/2019 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola, 

Penanggungjawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan 

Negeri Tenggarong Kelas I B.  

9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B Nomor : W18-

U4/3264/KP.04.6/8/2019 tentang Penunjukan Supervisi Petugas Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B.  

 

C. Jenis-Jenis Layanan Peradilan Yang Pelaksanannya Dilakukan Secara Terpadu 

Pada Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B jenis-jenis  pelayanan  peradilan  yang 

masuk didalam ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Door Integrated Service) 

meliputi : 

1. Kepaniteraan Perdata  

a. Pendaftaran perkara gugatan biasa; 

b. Pendaftaran perkara gugatan sederhana; 

c. Pendaftaran verset atas putusan verstek; 

d. Pendaftaran pekara perlawanan/bantahan; 

e. Pendaftaran perkara permohonan; 

f. Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali; 

g. Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali; 

h. Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara; 

i. Permohonan dan pengambilan turunan putusan;  

j. Pendaftaran permohonan eksekusi; 

k. Pendaftaran permohonan konsinyasi; 

l. Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi; 

m. Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan 

kembali dan eksekusi serta konsinyasi; 

n. Permohonan pendaftaran putusan arbitrase; 

o. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian 

perkara perdata; 

2. Kepaniteraan Pidana 

a. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu 

lintas dari Penuntut Umum/Penyidik; 

b. Pendaftaran permohonan praperadilan; 

c. Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan 

grasi;  

d. Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan 

kembali; 



e. Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan 

kembali; 

f. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeladahan; 

g. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan;  

h. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan; 

i. Penerimaan permohonan pembantaran; 

j. Penerimaan permohonan izin besuk; 

k. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian 

perkara pidana; 

3. Kepaniteraan Hukum  

a. Permohonan pendaftaran akta pendirian CV; 

b. Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris; 

c. Permohonan pendaftaran penolakan waris; 

d. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata; 

e. Permohonan melaksanakan penelitian dan riset; 

f. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah 

berkekuatan hukum tetap; 

g. Permohonan pendaftaran surat kuasa; 

h. Permohonan pendaftaran surat kuasa Insidentil; 

i. Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran; 

j. Permohonan legalisasi surat; 

k. Permohonan pendaftaran utang tak tertagih; 

l. Layanan pengaduan/SIWAS-MARI; 

m. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya; 

4. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 

a. Penerimaan surat masuk yang ditujukan dan dikeluarkan oleh Sekretariat Pengadilan 

Negeri ; 

 

D. Prinsip Tata Kerja Penyelengaraan Layanan Terpadu 

Dengan melihat jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanannya dilakukan secara 

terpadu, dapat dikatakan hampir semua jenis pelayanan administrasi baik teknis maupun 

administrasi di Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB, dilaksanakan melalui sistem 

Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (One  Door  Integrated  Service).  Untuk  memudahkan  

pelayanan,  maka pelaksanaannya dibagi ke dalam 5 (delapan) meja pelayanan, yaitu : 

1. Meja 1 pelayanan Kepaniteraan Hukum : melayani semua jenis layanan bidang hukum 

seperti pendaftaran CV, dll.; 

2. Meja 2 pelayanan Pengaduan : melayani pengaduan dari masyarakat baik dari para 

pencari keadilan atau pihak yang berperkara maupun dari customer focus lainnya; 

3. Meja 3 pelayanan Kepaniteraan Perdata : melayani semua jenis pelayanan yang 

berhubungan dan berkaitan dengan perkara perdata; 

4. Meja 4 pelayanan Kepaniteraan Pidana: melayani semua jenis pelayanan yang 

berhubungan dan berkaitan dengan perkara perkara tindak pidana; 

5. Meja 5 pelayanan Umum dan Keuangan : melayani penerimaan surat masuk, 

penerimaan berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi, dan lainlain; 

Karena itu, supaya pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu dapat berjalan optimal 

dan efektif  serta  dapat  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  pencari  keadilan  



dalam mengakses layanan pengadilan secara sederhana cepat, murah, mudah, transparan, 

akuntabel, tepat, pasti dan terukur jangka waktunya (direct service) serta efektif, efisien dan 

ekonomis, maka dalam SK Ketua Pengadilan telah ditetapkan kebijakan untuk 

mengutamakan proses yang dilakukan satu pintu secara sekaligus untuk semua urusan 

layanan peradilan dengan memperhatikan seluruh tugas dan wewenang pelayanan utama di 

bidang teknis administrasi peradilan dan bidang kesekretariatan;  

Dengan demikian, dalam waktu bersamaan akan diperoleh hasil akhir berupa 

terselesaikannya permohonan pelayanan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam 

Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur; 

Dalam hal ini penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Door Integrated 

Service) tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh semua Kepaniteraan Muda dan 

Kepala Sub Bagian yang ada di pengadilan dalam waktu dan tempat yang bersamaan (front 

office), dengan menunjuk petugas khusus untuk bertugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

secara bersamaan dan dalam menjalankan tugas, petugas tersebut akan diawasi dan 

dipimpin oleh para Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian secara bergantian;  

Segala tindakan administrasi baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat non teknis 

yang dilaksanakan di unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan cara 

sederhana dan mudah diakses oleh para pencari keadilan dan dilaksanakan secara 

keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai penyelenggara kebijakan pengadilan; 

Dalam  penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  ini,  tentu  dibutuhkan  sarana  

dan prasarana yang memadai dan untuk hal itu Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB telah  

menyediakan  tempat  yang  cukup  representatif   yakni  pada  salah  satu  ruangan  yang 

berada di area depan (loby) Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB sebagai tempat 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

E. Tata Kerja Pengajuan 

Dalam  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (One  Door  Integrated  Service),  sesuai  SK  

Ketua Pengadilan  telah  ditetapkan  persyaratan-persyaratan  layanan  peradilan  terpadu  

satu  pintu sesuai ketentuan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur dan Standar 

pelayanan Peradilan,  di  mana  Pemohon  wajib  memenuhi  semua  persyaratan  layanan  

peradilan  yang dimohonkan  dan  merupakan  dasar  untuk  pemrosesan  dan  

penyelesaikan  permohonan layanan; 

Untuk memudahkan pemohon dalam memenuhi semua yang diperlukan pemohon 

terutama syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi,  tata  cara  pemrosesan  dan  jangka  waktu  

penyelesaian pemrosesan,  maka  petugas  pelayanan  akan  memberi  informasi  tentang  

persyaratan  yang harus dipenuhi; 

Petugas pelayanan menerima, meneliti segala persyaratan layanan yang diajukan 

pemohon serta mencatat identitas pemohon dalam register dan formulir yang telah 

disediakan, kemudian setelah semua persyaratan telah dipenuhi pemohon, petugas 

pelayanan meneliti dan memilah untuk diproses lebih lanjut. Petugas pelayanan di masing-

masing bidang dapat memberi tahu jangka  waktu  penyelesaian  kepada  pemohon,  

sehingga  pemohon  dapat  melakukan  tugas-tugas  lain  dan  datang  kembali  mengambil  

hasil  sesuai  waktu  yang  telah  dijanjikan  (direct service); 

Untuk  mendukung  pelayanan  kepada  masyarakat,  masing-masing  bagian  (para  

panitera muda) telah menetapkan pekerjaaan yang terukur waktu penyelesaiannya 



(terlampir) dengan mengacu  kepada  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Pengadilan  

Negeri  Tenggarong Kelas IB; 

Selain itu, untuk tertibnya pelayanan, maka digunakan sistem antrian dengan 

menggunakan nomor antrian sesuai dengan kepentingan atau layanan yang diperlukan 

pemohon yang terdiri dari 5 (lima) jenis layanan yang telah disediakan di pintu masuk 

tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan, maka telah pula disiapkan Sarana Layanan 

Informasi Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB yakni sistem informasi bagi masyarakat 

pencari keadilan yang dapat memberikan informasi yang dapat dibuka secara mandiri, 

meliputi : 

1. Kehadiran Sidang 

Merupakan sarana informasi untuk melaporkan kedatangan para pihak baik penggugat 

atau tergugat, di mana sistem ini terhubung di layar screen ke ruang panitera pengganti 

bahwa para pihak sudah hadir.  

2. Survey Kepuasan Layanan atau Indeks Kepuasan Publik (IKM) 

Merupakan sistem informasi yang berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap 

layanan Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB, dalam sistem ini, publik yang telah 

selesai mendapatkan pelayanan  dapat  memberikan  penilaian  terhadap  pelayanan  

administrasi  baik  layanan bidang teknis maupun nonteknis (bukan penilaian terhadap 

putusan hakim).  

3. Informasi Layanan 

Dalam  sistem  informasi  ini,  publik  dapat  mengetahui  informasi  mengenai  syarat-

syarat pengajuan perkara untuk bagian Perdata, Pidana, dan Hukum. 

4. Simulasi Biaya Perkara/ e-SKUM 

Merupakan sistem informasi yang memberikan simulasi perkiraan biaya atas pengajuan 

perkara antara lain perkara Perdata Gugatan, Perdata Permohonan,  

5. Informasi Perkara 

Merupakan sistem informasi / SIPP dimana publik dapat mengetahui sejauh mana proses 

suatu perkara di Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB. 

6. Denah Ruang Sidang 

Dengan sistem ini para pencari keadilan yang akan bersidang dapat dengan mudah 

mencari lokasi ruang sidang. Supaya pelayanan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (one door integrated service) dapat memudahkan masyarakat pencari keadilan, 

maka Pengadilan Negeri  Tenggarong Kelas IB telah  melakukan  kerja  sama  dengan  

Bank  BRI,  di  mana  Bank  BRI telah menyediakan mini ATM sebagai tempat para pencari 

keadilan membayar  panjar  biaya  perkara.   

Demikian pula untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat 

pencari keadilan, maka dalam ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dipasang 

bagan prosedur alur penanganan perkara, rincian panjar biaya perkara, prosedur 

pengaduan, bahkan di meja pelayanan  telah  disiapkan  brosur  persyaratan  dari  semua  

jenis  layanan  dan  brosur-brosur pelayanan lainnya yang dapat dibaca di tempat 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan  

khusus  seperti  difabel,  disabilitas  atau keterbatasan diri, ibu hamil dan lansia, telah 

disediakan pula tempat khusus (priority seats) bagi mereka di dalam ruangan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. 

 

 



F. Tata Kerja Pemprosesan 

Supaya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Door Integrated Service) ini dapat berjalan 

terarah dan terpadu, maka diperlukan adanya tata kerja pemrosesan dengan mengacu 

kepada tata kerja pemrosesan yang ditetapkan dalam SK Ketua Pengadilan;  

Petugas  Pelayanan  Terpadu  setelah  menerima  permohonan  layanan  peradilan  yang 

persyaratannya sudah lengkap, lalu dimintakan persetujuan untuk proses kepada Panmud / 

meja satu, kemudian surat permohonanan discan dan masuk ke dalam sistem E-Persuratan, 

sedangkan  fisik  surat  yang  sudah  discan  beserta  seluruh  berkas  yang  telah  diterima  

dari pemohon layanan dikembalikan kepada masing-masing kepaniteraan / kesekretariatan 

untuk diproses lebih lanjut; 

Untuk jenis layanan yang dapat diproses langsung (direct service) di meja pelayanan seperti 

surat keterangan tidak pernah dihukum, surat keterangan tidak sedang berperkara, izin 

besuk, dan lain-lain, dapat langsung diproses di meja pelayanan dengan cara mencetak 

langsung dari template Aplikasi PTSP SIPP dan hasilnya setelah ditandatangani oleh pejabat 

yang berwenang dapat diserahkan langsung kepada pemohon layanan dalam waktu yang 

cukup singkat; 

Masing-masing kepaniteraan/kesekretariatan setelah menerima berkas permohonan 

layanan dari Petugas Pelayanan Terpadu tersebut lalu memproses permohonan layanan 

sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); 

Setelah permohonan layanan selesai diproses sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 

masing-masing   Kepaniteraan/Kesekretarian  langsung  seketika  itu  juga  menyerahkan  

hasil layanan kepada Petugas Pelayanan Peradilan Terpadu; 

Petugas  Pelayanan  Terpadu  setelah  menerima  hasil  pemrosesan  permohonan  layanan 

tersebut,  kemudian  menyerahkannya  kepada  pemohon  layanan  seketika  itu  juga  

setelah pemohon membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jika layanan yang 

dimohonkan diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Kasir 

yang ada pada Pelayanan Terpadu; 

Semua jenis layanan harus memperhatikan jangka waktu pelayanan yang realistis dengan 

berpedoman pada waktu yang telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). 

G. Alur Penyelesaian Layanan Terpadu 

1. Pelayanan Administrasi Di Kepaniteraan Perdata 

NO JENIS PELAYANAN WAKTU KETERANGAN 

1 Permohonan 
Pendaftaran Perkara 
Gugatan 
 

30 menit 
untuk 1 
gugatan 
 

Staf meneliti kelengkapan berkas, 
menginput dalam SIPP dan register 
menyiapkan formulir penetapan 
penunjukkan majelis hakim, panitera 
pengganti serta juru sita pengganti dan 
selanjutnya Panitera Muda Perdata 
meneliti kelengkapan berkas dan 
memerintahkan untuk ditindaklanjuti. 

2 Permohonan 
Pendaftaran Perkara 
Permohonan 

30 menit 
untuk 1  
 
permohonan 

Staf meneliti kelengkapan berkas, 
menginput dalam SIPP dan register 
menyiapkan formulir penetapan 
penunjukkan majelis hakim, panitera 
pengganti serta juru sita pengganti dan 
selanjutnya Panitera Muda Perdata 
meneliti kelengkapan berkas dan 
memerintahkan untuk menindaklanjuti 



3 Penerbitan Akta 
Banding, Penerimaan 
Memori Banding dan 
Kontra Memori  Banding 

30 menit 
untuk 1 akta 

 Staf memberikan nomor akta Banding 
dan mencatat dalam register, 
kemudian selanjutnya menyerahkan 
kepada pihak yang mengajukan upaya 
hukum Banding. 

 Panitera Muda Perdata setelah 
meneliti jangka waktu relaas 
Pemberitahuan selanjutnya 
memerintahkan untuk menyiapkan 
akta banding dan membubuhkan paraf 
dan mengajukan kepada Panitera untuk 
tandatangan. 

4 Penerbitan Akta Kasasi, 
Penerimaan Memori 
Kasasi dan Kontra 
Memori Kasasi 

30 Menit 
untuk  
1 akta 

 Staf memberikan nomor akta Kasasi 
dan mencatat dalam register dan 
selanjutnya menyerahkan kepada pihak 
yang mengajukan upaya hukum Kasasi.  

 Panitera Muda Perdata setelah 
meneliti relas Pemberitahuan dan 
jangka waktu  selanjutnya 
memerintahkan untuk menyiapkan 
akta kasasi dan membubuhkan paraf 
dan mengajukan kepada Panitera untuk 
tandatangan 

5 Penerbitan Akta 
Peninjauan Kembali 
(PK), Penerimaan 
Memori PK dan Kontra 
Memori PK 

30 Menit 
untuk  
1 akta 

 Staf memberikan nomor akta PK dan 
mencatat dalam register dan 
selanjutnya menyerahkan kepada pihak 
yang mengajukan upaya hukum PK. 

 Panitera Muda Perdata setelah 
meneliti relas Pemberitahuan dan 
jangka waktu selanjutnya 
memerintahkan untuk menyiapkan 
akta PK dan membubuhkan paraf dan 
mengajukan kepada Panitera untuk 
tandatangan. 

6 Penerbitan Salinan 
Putusan 

60 Menit 
untuk  
1 salinan 

 Staf membuatkan salinan putusan atas 
permintaan para pihak. 

 Panitera Muda Perdata meneliti relaas 
pemberitahuan putusan dan 
memastikan pihak yang meminta 
salinan putusan adalah pihak-pihak 
yang berperkara. 

 

2. Pelayanan Administrasi Di Kepaniteraan Pidana 

NO JENIS PELAYANAN WAKTU KETERANGAN 

1 Penerimaan pelimpahan 
berkas perkara Pidana 
Biasa, Singkat, Cepat 
dan  
Ringan / Lalu lintas dari 
Penuntut Umum / 
Penyidik 

10 Menit 
untuk 1 
berkas 
perkara 

Pelimpahan berkas perkara pidana di cek, 
kelengkapan, dan syarat pendukung 
berupa soft copy dan hard copy. 

2 Pendaftaran 
Permohonan  
Praperadilan 

30 Menit 
untuk 1 
permohonan 

Proses penerimaan perkara praperadilan 
di cek, kelengkapan, dan syarat 
pendukung berupa soft copy dan hard 
copy serta pengajuan permohonan 



praperadilan sesuai dengan wilayah 
hukum di PN Tenggarong. 

3 Penerimaan 
Permohonan  
Perlawanan, banding, 
kasasi, peninjauan 
kembali dan grasi 

40 Menit 
untuk 1 jenis 
permohonan 

Penerimaan Permohonan Perlawanan, 
banding, kasasi, peninjauan kembali dan 
grasi dapat dilakukan dalam 40 menit, 
tetapi apabila pejabat situasi dan kondisi 
tidak dapat dilakukan dalam waktu 
tersebut maka petugas memberitahukan 
kepada pemohon untuk dapat mengambil 
akte permohonann tersebut dapat waktu 
yang telah ditentukan, ; 

4 Penerimaan memori/ 
kontra memori 
perlawanan, banding, 
kasasi dan peninjauan 
kembalI 

40 Menit 
untuk 1 jenis 

Penerimaan Memori / kontra memori 
Perlawanan, banding, kasasi, peninjauan 
kembali dan grasi dapat dilakukan dalam 
40 menit, tetapi apabila pejabat situasi 
dan kondisi tidak dapat dilakukan dalam 
waktu tersebut maka petugas 
memberitahukan kepada pemohon untuk 
dapat mengambil akte permohonann 
tersebut dapat waktu yang telah 
ditentukan. 

5 Penerimaan 
permohonan  
pencabutan perlawanan, 
banding, kasasi dan 
peninjauan kembali 
 

40 Menit 
untuk 1 jenis 
permohonan 
 

Penerimaan pencabutan Perlawanan, 
banding, kasasi peninjauan kembali dan 
grasi dapat dilakukan dalam 40 menit, 
tetapi apabila pejabat situasi dan kondisi 
tidak dapat dilakukan dalam waktu 
tersebut maka petugas memberitahukan 
kepada pemohon untuk dapat mengambil 
akte permohonann tersebut  dapat waktu 
yang telah ditentukan. ; 

6 Penerimaan 
permohonan ijin / 
persetujuan 
penggeledahan 

10 menit 
untuk 1 
permohonan 

Penerimaan Permohonan ijin / 
Persetujuan Penggeledahan di cek, 
kelengkapannya. 

7 Penerimaan 
permohonan ijin/ 
persetujuan penyitaan 

30 menit 
untuk 1 
permohonan 

Penerimaan Permohonan ijin / 
Persetujuan penyitaan di cek, 
kelengkapannya. 

8 Penerimaan 
permohonan  
Perpanjangan 
penahanan 

10 menit 
untuk 1 
permohonan 

Penerimaan Permohonan Perpanjangan 
penahanan di cek, kelengkapannya. 

9 Penerimaan 
permohonan  
pembantaran 

1 hari Penerimaan permohonan Pembantaran 
berdasarkan surat yang diajukan 
Pemohon melalui Sub Bagian Umum dan 
Keuangan yang di terima sejak di 
kepaniteraan Pidana. 

10 Penerimaan 
permohonan ijin Besuk 

10 Menit Permohonan dapat dilaksanakan setelah 
di cek syarat-syarat kelengkapan untuk 
mengajukan permohonan tersebut sesuai 
dengan ketentuan dan dapat diselesaikan 
pada hari itu juga. ; 

11 Layanan-layanan lain 
yang berhubungan 
degan proses  
dan informasi 
penyelesaian perkara 
pidana 

30 Menit 
Konsultasi tentang perkara pidana, 
tentang exstra vonis, Putusan BHT, 
perkara pidana yang disidangkan, perkara 
yang menarik perhatian public, dan 
sebagai nya. 

 



3. Pelayanan Administrasi Di Kepaniteraan Hukum 

NO JENIS PELAYANAN WAKTU KETERANGAN 

1 Pendaftaran akta notaris 
 

30 menit 
untuk 1 akta 
 

Petugas menerima akta notaris dilampiri 
dengan Fotokopi NPWP, kemudian 
distempel dan di tandatangani oleh 
Panitera 

2 Pendaftaran surat kuasa 
khusus 

60 menit 
untuk 1  surat 
kuasa 

Petugas menerima pendaftaran surat 
kuasa dilampiri dengan Berita Acara 
Sumpah dan Kartu Anggota, kemudian 
distempel dan di tandatangani oleh 
Panitera. 

3 Surat keterangan tidak 
pernah sebagai 
terpidana, tidak dicabut 
hak pilihnya, tidak 
dinyatakan pailit, tidak 
memiliki tanggungan 
hutang, dll 

1 hari Petugas menerima dan memeriksa surat 
permohonan, disertai dengan lampiran : 

 Untuk perusahaan berupa fotokopi 
akta pendirian, domisili dari kelurahan, 
Tanda Daftar Perusahaan dan NPWP; 

 Untuk perseorangan berupa fotokopi 
KTP, Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian dilegalisir dan Surat 
pengantar dari desa/kelurahan 

Kemudian dibuat surat keterangan, 
diperiksa di SIPP dan ditandatangani oleh 
Ketua Pengadilan. 

4 Permohonan informasi 1 hari  Petugas menerima surat dari bagian 
umum, kemudian petugas mencari data di 
arsip atau di SIPP, diketik surat 
keterangan informasi dan 
ditandatangani oleh PPID (dalam hal ini 
Panitera). 

5 Keterangan penelitian 
mahasiswa 

1 hari Petugas menerima surat dari bagian 
umum, disertai dengan lampiran : 

 Nomor berkas yang akan diminta. 

 Daftar pertanyaan yang akan diajukan 
ke Hakim. 

 Proposal penelitian. 
Petugas menemui Hakim untuk 
meinformasikan tentang adanya 
permohonan riset dan meminta jadwal 
untuk wawancara. 
Setelah selesai wawancara, dibuatkan 
surat keterangan telah melaksanakan 
penelitian 

6 Pendaftaran 
waarmerking/ surat 
pernyataan waris 

1 hari Petugas menerima surat dari bagian 
umum, disertai dengan lampiran : 

 Data-data pendukung untuk 
waarmerking. 

Petugas meneliti data-data pendukung 
lalu membuat fotokopi sesuai asli yang 
dilegalisir.  
Membuat Surat Keterangan/ 
Waarmerking. 
Petugas bersama dengan Para Pemohon 
menghadap ke Ketua Pengadilan untuk 
menandatangani Surat Keterangan/ 
Waarmerking 



7 Pendaftaran penolakan 
waris 

1 hari Petugas menerima surat dari bagian 
umum, disertai dengan lampiran : 

 Data-data pendukung untuk penolakan 
waris 

Petugas meneliti data-data pendukung 
lalu membuat fotokopi sesuai asli yang 
dilegalisir, Membuat Surat Penolakan 
Waris, Petugas bersama dengan Para 
Pemohon menghadap ke Panitera 
Pengadilan untuk menandatangani 
Surat Keterangan/ Penolakan Waris 

8 Permohonan legalisasi 
surat 

30 menit 
untuk 1 surat 

Petugas menerima permohonan 
pendaftaran akta (surat yang 
bersangkutan), distempel dan 
ditandatangani oleh Panitera 

9 Permohonan utang tak 
tertagih 

30 menit 
untuk 1 
permohonan 

Petugas menerima permohonan hutang 
tak tertagih beserta lampiran, distempel 
dan ditandatangani oleh Panitera 

10 Surat kuasa insidentiil 30 menit 
untuk     1 
permohonan   

Petugas menerima permohonan dilampiri  
surat kuasa, keterangan dari Kepala 
Desa/Kel, silsilah yang dibuat oleh 
Pemohon diketahui Desa dan Kecamatan, 
foto 4X6 

 

5. Pelayanan Administrasi Di Sub Bagian Umum dan Keuangan 

NO JENIS PELAYANAN WAKTU KETERANGAN 

1 Surat/ Berkas diterima 
oleh Sub Bag Umum dan 
Keuangan, diberikan 
nomor agenda surat 
masuk dan dilakukan 
proses scan pada surat 
tersebut. selanjutnya 
dilakukan penginputan 
kedalam aplikasi PTSP, 
sehingga menghasilkan 
bukti tanda terima yang 
telah di tandatangani 
oleh Staf Sub. Bag. 
Umum dan Keuangan 
kemudian dilakukan 
proses pencetakan 
lembar disposisi secara 
otomatis pada aplikasi 
PTSP 

10 menit Kelengkapan berkas sudah siap 

2 Surat/ Berkas dalam 
kategori perkara 
perdata, Rahasia, 
Pengaduan, Umum, 
Undangan, 
Kepegawaian, Eksekusi 
Perkara Perdata secara 
otomatis dalam aplikasi 
PTSP ditujukan kepada 
Ketua Pengadilan 
Negeri, dan kategori 

25 menit Kelengkapan berkas sudah siap 



surat Pidana, Penyitaan 
dan Penggeledahan, 
Perpanjangan  
Penahanan, Hukum, 
secara otomatis dalam 
aplikasi PTSP ditujukan 
kepada Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri. 

3 Semua surat/berkas 
yang telah ditujukan 
kepada Ketua melalui 
aplikasi PTSP selanjutnya 
Ketua melakukan 
disposisi surat kepada 
Panitera atau Sekretaris 
dan semua surat/berkas 
yang telah ditujukan 
kepada Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri 
melalui aplikasi PTSP 
ditujukan kepada 
Panitera untuk 
didisposisi kepada Ka. 
Sub. Bag atau Panitera 
Muda kemudian Staf 
Sub. Bag. Umum dan 
Keuangan menyerahkan 
fisik dari surat/ berkas 
tersebut sesuai disposisi 
Panitera atau Sekretaris 
kepada Ka. Sub. Bag 
atau Panitera Muda 
untuk didisposisi kepada 
staf pada bagian masing-
masing untuk ditindak 
lanjuti sesuai 
disposisinya. 

10 menit Kelengkapan berkas sudah siap 

4 Surat yang memerlukan 
jawaban/ tanggapan, 
masing-masing harus 
sudah dijawab/ 
ditanggapi dan 
diselesaikan serta wajib 
mengupload hasil 
pekerjaan/tindak lanjut 
surat melalui aplikasi 
PTSP. Sehingga KPN, 
WKPN, Panitera, 
Sekretaris, Panmud, Ka. 
Sub. Bag dapat 
memeriksa hasil 
pekerjaan / tindak lanjut 
setiap surat yang sudah 
dilaksanakan oleh staf 

1 hari Kelengkapan berkas sudah siap 

      

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS IB 


