
 

A. PELAYANAN ADMINISTRASI DI KEPANITERAAN PIDANA 

NO JENIS LAYANAN 

PERADILAN 

WAKTU KETERANGAN 

1 Penerimaan 

pelimpahan berkas 

perkara Pidana 

Biasa, Singkat, Cepat 

dan Ringan / Lalu 

Lintas dari Penuntut  

Umum / Penyidik 

20 Menit 

untuk 1 

berkas 

perkara  

Pelimpahan berkas perkara pidana 

tergantung dari kuantitas perkara 

yang dilimpahkan, 

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 Pengadilan 

Negeri Takengon ; 

3 Penerimaan 

Permohonan 

Perlawanan, banding, 

kasasi, peninjauan 

kembali dan grasi 

45 Menit 

untuk 1 jenis 

permohonan 

Penerimaan Permohonan 

Perlawanan, banding, kasasi 

peninjauan kembali dan grasi dapat 

dilakukan dalam 45 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 

45 Menit 

untuk 1 jenis 

permohonan 

Penerimaan Memori / kontra memori 

Perlawanan, banding, kasasi 

peninjauan kembali dan grasi dapat 

dilakukan dalam 45 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 

45 Menit 

untuk 1 jenis 

permohonan 

 

Penerimaan pencabutan 

Perlawanan, banding, kasasi 

peninjauan kembali dan grasi dapat 

dilakukan dalam 45 menit, tetapi 

apabila pejabat situasi dan kondisi 

tidak dapat dilakukan dalam waktu 

tersebut maka petugas 

memberitahukan kepada pemohon 

untuk dapat mengambil akte 

permohonan tersebut dapat waktu 

yang telah ditentukan. ; 

6 Penerimaan 

permohonan ijin / 

persetujuan 

penggeledahan 

30 menit 

untuk 1 

permohonan 

Penerimaan Permohonan ijin / 

Persetujuan penyitaan tergantung 

dari kuantitas permohonan yang 

diajukan, karena hampir setiap hari 

permohonan ijin Penyitaan  selalu 

ada; 

7 Penerimaan 

permohonan ijin / 

persetujuan 

pemusnahan barang 

bukti dan pelelangan 

barang bukti 

 

1 hari Pelaksanaan / Penyelesaian 

pemusnahan dan pelelangan di 

lakukan pada hari dan tanggal yang 

diajukan pemohon tersebut 

8 Penerimaan 

permohonan 

perpanjangan 

penahanan 

 

30 menit 

untuk 1 

permohonan 

 

Penerimaan Permohonan 

Perpanjangan penahanan tergantung 

dari kuantitas permohonan yang 

diajukan; 

9 Penerimaan 

permohonan 

pembantaran 

 

1 hari Penerimaan permohonan 

Pembantaran berdasarkan surat 

yang diajukan Pemohon melalui Sub 

Bagian Umum dan Tata Usaha yang 

di terima sejak di kepaniteraan 

Pidana. ; 



10 Penerimaan 

permohonan ijin 

besuk 

 

30 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 

publik, dan sebagai nya. 

B. PELAYANAN ADMINISTRASI DI KEPANITERAAN PERDATA 

NO JENIS LAYANAN 

PERADILAN 

WAKTU KETERANGAN 

1 Permohonan 

Pendaftaran Perkara 

Gugatan 

 

20 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 

 

20 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 

15 menit 

untuk 1 akta 

 

- Staf memberikan nomor akta 

Banding dan mencatat dalam 

register, kemudian selanjutnya 



Kontra Memori 

Banding 

 

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 

 

15 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 

 

15 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 

 

20 jam - 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. 

C. PELAYANAN ADMINISTRASI DI KEPANITERAAN HUKUM 

NO JENIS LAYANAN 

PERADILAN 

WAKTU KETERANGAN 

1 Pendaftaran surat 

kuasa 

 

15 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. 

2 Pendaftaran akta 

notaris 

 

20 menit 

untuk 1 akta 

 

Petugas menerima akta notaris 

dilampiri dengan Fotokopi Akta 

Pendirian, Domisili dan NPWP , 

kemudian distempel dan di 

tandatangani oleh Panitera 

3 Pendaftaran urusan-

urusan 

 

60 menit 

untuk 1 

urusan 

Petugas menerima pendaftaran akta 

(surat yang bersangkutan), distempel 

dan ditandatangani oleh Hakim 

4 Surat keterangan 

tidak tersangkut 

perkara 

 

45 hari Petugas menerima surat dari bagian 

umum, disertai dengan lampiran :  

- Untuk perusahaan berupa 

fotokopi akta pendirian, 

domisili dari kelurahan, Tanda 

Daftar Perusahaan dan 

NPWP; 

- Untuk perseorangan berupa 

fotokopi KTP, Kartu Keluarga 

dan Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian. 

Kemudian dibuat surat keterangan, 

diperiksa di SIPP dan ditandatangani 

oleh Wakil Ketua Pengadilan. 

5 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). 

6 Keterangan riset 

mahasiswa 

 

1 hari Petugas menerima surat dari bagian 

umum, disertai dengan lampiran :  

- Nomor berkas yang akan 

diminta. 

- Daftar pertanyaan yang akan 

diajukan ke Hakim. 

Petugas menemui Hakim untuk 

meinformasikan tentang adanya  

permohonan riset dan meminta 

jadwal untuk wawancara, Setelah 

selesai wawancara, dibuatkan surat 

keterangan telah melaksanakan riset 

7 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 ditandatangani oleh 

Panitera, Membuat Surat 

Keterangan/ Waarmerking, Petugas 

bersama dengan Para Pemohon 

menghadap ke Wakil Ketua 

Pengadilan untuk menandatangani 

Surat Keterangan/ Waarmerking 

8 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 ditandatangani oleh 

Panitera, Membuat Surat Penolakan 

Waris, Petugas bersama dengan 

Para Pemohon menghadap ke 

Panitera Pengadilan untuk 



menandatangani Surat Keterangan/  

Penolakan Waris 

9 Permohonan 

legalisasi surat 

 

30 menit 

untuk 1 surat 

 

Petugas menerima permohonan 

pendaftaran akta (surat yang 

bersangkutan), distempel dan 

ditandatangani oleh Panitera 

10 Permohonan utang 

tak tertagih 

 

30 menit 

untuk 1 

permohonan 

 

Petugas menerima permohonan 

utang tak tertagih beserta lampiran, 

distempel dan ditandatangani oleh 

Panitera 

D. PELAYANAN ADMINISTRASI DI SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 

NO JENIS LAYANAN PERADILAN WAKTU KETERANGAN 

1 Surat/ Berkas diterima oleh Sub Bag Umum 

dan Keuangan, diberikan nomor agenda 

surat masuk kemudian dilakukan proses 

disposisi. 

10 menit Kelengkapan 

berkas sudah 

siap 

2 Surat/ Berkas dalam kategori perkara 

perdata, Rahasia, Pengaduan, Umum, 

Undangan, Kepegawaian, Eksekusi Perkara 

Perdata dan lain-lain ditujukan kepada 

Ketua Pengadilan Negeri, dan kategori 

Penyitaan dan Penggeledahan, 

Perpanjangan Penahanan dan  

Permohonan  ditujukan  kepada  Wakil 

Ketua Pengadilan Negeri. 

25 menit Kelengkapan 

berkas sudah 

siap 

3 Semua  surat/berkas  yang  telah  ditujukan 

kepada   Ketua   didisposisi   surat   kepada 

Panitera   atau   Sekretaris,   dan   semua 

surat/berkas  yang  telah  ditujukan  kepada 

Wakil  Ketua  Pengadilan  Negeri  ditujukan 

kepada  Panitera  untuk  didisposisi  

kepada Panitera Muda, kemudian Staf Sub.  

Bag. Umum dan  Keuangan menyerahkan 

surat/berkas tersebut sesuai disposisi 

Panitera atau Sekretaris kepada Ka. Sub. 

Bag atau Panitera Muda  untuk  didisposisi  

kepada  staf  pada bagian masing-masing 

10 menit 

 

Kelengkapan 

berkas sudah 

siap 



untuk ditindak lanjuti sesuai disposisinya. 

4 Surat yang memerlukan jawaban/ 

tanggapan, masing-masing    harus    sudah    

dijawab/ ditanggapi dan diselesaikan. 

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 

5 Dalam Kategori Surat Delegasi pada 

aplikasi PTSP yang ditujukan secara 

otomatis kepada Panitera, oleh  Staf Sub. 

Bag. Umum dan Keuangan pada hari itu 

juga menyerahkan Fisik dari Surat Delegasi 

kepada Panitera kemudian Panitera akan 

mendisposisikan surat delegasi kepada 

Jurusita yang ditunjuk dan Jurusita wajib 

mengupload hasil pekerjaanya pada aplikasi 

PTSP 

1 hari Butuh waktu 

untuk mencari 

berkas 

 


