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KATA PENGANTAR

Puji syukur  kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga 
Penyusunan Buku Pelayanan Terpadu Satu Pintu / One Gate Integrated 
Service Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bisa terwujud.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasa disingkat dengan PTSP 
adalah merupakan pengejawantahan dari Visi dan Misi Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat  yang di break-down dari Visi dan Misi Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selalu 
berusaha dan terus menerus berupaya  memberikan pelayanan yang 
prima dan berkeadilan kepada para pihak / pencari keadilan (Customer 
Focus).
PTSP dimaksudkan untuk menjawab tantangan kedepan, sekaligus 

menjawab kritik masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dianggap 
kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak akuntable. PTSP perwujudan komitmen Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat dengan semua jajarannya, dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu 
keluar terkait dengan core business maupun process business  yang mesti dilakukan bukan saja 
secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya 
mengacu kepada prinsip yang Efektif, Efisien dan Ekonomis (SMART E3) sesuai dengan motto PN 
Jakarta Pusat, yang pada gilirannya dapat memberikan kepuasan dan kepercayaan masyarakat 
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Untuk maksud itulah agar pelayanan oleh petugas pelayanan satu pintu, khususnya pada Front 
Office, 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 8 Area Pelayanan, antara lain : Pengaduan, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan PHI, 
Kepaniteraan Niaga, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Tipikor, Bagian 
Pelayanan Umum / Penerimaan Surat.

Kami sangat menyadari Buku petunjuk untuk PTSP yang dibuat dan disajikan jauh dari 
sempurna, seperti kata-kata bijak: “Tiada gading yang tak retak”. Atas dasar pemikiran itu pula  
kami dapat menerima  kritik dan saran guna menyempurnakan pelayanan Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat yang lebih baik kedepan.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan sekerja baik Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bapak/ Ibu Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Kepala 
Bagian Umum, para pejabat struktural baik teknis maupun non teknis, karyawan/ karyawati dan 
security atas kerja kerasnya, khususnya Panitia Penyusunan Buku Pedoman yang tidak pernah 
berhenti berbuat dan berpikir guna kesempurnaan buku ini untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.

                      Jakarta, 25 Agustus 2017
     KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
                         KELAS IA KHUSUS

     PONTAS EFENDI, S.H.,    M.H.
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KATA SAMBUTAN

Seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas 
pelayanan institusi peradilan, maka saya menyambut dengan gembira 
dan memberikan apresiasi dengan kehadiran buku yang memuat petunjuk 
dan penjelasan tentang beberapa program inovasi yang diterapkan dan 
dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service), Pendaftaran Gugatan 
Secara Online, Penerapan E-Persuratan, dan lainnya.

Beberapa program inovasi pelayanan administrasi baik teknis maupun 
nonteknis yang dimuat dalam buku ini tentu merupakan bagian dari 
upaya untuk  dapat membawa perubahan dalam peningkatan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang menghendaki 

adanya pelayanan peradilan yang efektif, efisien, transparan,  terukur dan pasti (direct service). 
Pelayanan peradilan yang prima, tentu merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan 
oleh seluruh warga peradilan dan salah satu cara untuk mewujudkan hal itu adalah dengan 
mengembangkan secara berkesinambungan berbagai inovasi pelayanan seperti yang telah 
dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Dengan suatu pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan, maka 
diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan  sehingga 
pandangan negatif terhadap kinerja peradilan umum dapat diminimalisir yang pada gilirannya 
dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada institusi peradilan umum sebagai salah satu 
modal utama dalam penegakan hukum dan keadilan. Kita berharap agar beberapa inovasi 
pelayanan yang diciptakan tersebut dapat terimplementasi dengan baik, dan terus dikembangkan 
dan disempurnakan supaya dapat menjadi model bagi Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, 
sehingga ke depan benar-benar tercipta pelayanan prima dari institusi peradilan umum guna 
terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan informasi dan pemahaman baik kepada 
masyarakat pencari keadilan maupun kepada segenap warga di Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat.
  
    

                                                  Jakarta,  25   Agustus  2017
    DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

        

      DR. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.
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KATA SAMBUTAN

Saya menyambut dengan gembira dan memberikan apresiasi atas 
diterbitkannya buku yang memuat petunjuk dan penjelasan beberapa 
inovasi berkaitan dengan pelayanan publik yang sedang diterapkan 
dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas IA Khusus, 
mulai dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service), 
Pendaftaran Gugatan Online, termasuk gugatan sederhana maupun 
penerapan aplikasi e-persuratan serta inovasi-inovasi lainnya.

Beberapa Inovasi yang tengah dikembangkan dan diterapkan di 
hampir semua jenis pelayanan administrasi di Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat Kelas IA Khusus baik teknis maupun nonteknis, sudah pasti akan 
membawa perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari pengadilan, yang 
pada gilirannya akan bermuara pada terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya 
ringan. Di samping itu, tentunya dengan diterapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate 
Integrated Service), maka interaksi langsung yang kurang transparan di hadapan publik antara 
para pencari keadilan dengan petugas pengadilan, akan mencegah timbulnya KKN serta manfaat 
lainnya yakni pelayanan akan menjadi akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

Oleh karena itu, dengan mencermati tujuan dan manfaat dari berbagai inovasi yang 
dikembangkan dan tengah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, maka 
menjadi suatu keniscayaan untuk diterapkan dan lebih dikembangkan pada Pengadilan Negeri 
lainnya khususnya pada Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta.

Pada akhirnya, semoga berbagai inovasi yang diciptakan tersebut, semakin terus dikembangkan 
dan disempurnakan, agar ke depan benar-benar akan tercipta pelayanan prima dari institusi 
peradilan, sehingga diharapkan akan semakin meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik 
terhadap lembaga peradilan.
       

        Jakarta,   25 Agustus 2017
     KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

            DR. H. DAMING SANUSI, S.H., M.H.
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PROFIL PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT 
KELAS 1A KHUSUS

A. Kebijakan Umum Peradilan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus adalah salah satu pelaksana tugas pokok 
kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, diantaranya :
1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang- 
    Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.
Sebagai Peradilan Umum yang menangani perkara pidana dan perdata, Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus memiliki Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan 
Peradilan Umum berdasarkan Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009 yang sampai saat ini terdapat 
4 (empat) Pengadilan Khusus, yaitu Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, 
dan Hubungan Industrial. Setiap Pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan 
relative untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang yang membentuknya.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus masuk dalam wilayah  hukum Pengadilan 
Tinggi Jakarta. Memiliki Daerah  hukum yang meliputi wilayah kotamadya Jakarta Pusat dengan 
luas wilayah kurang lebih 48.17 Km2, terdiri dari 8 kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Gambir.
2. Kecamatan Sawah Besar.
3. Kecamatan Kemayoran.
4. Kecamatan Senen.
5. Kecamatan Cempaka putih.
6. Kecamatan Menteng.
7. Kecamatan Tanah Abang
8. Kecamatan Johar Baru.

Sedangkan wilayah hukum 4 (empat) Lingkungan Pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus adalah sebagai berikut ;
● Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

○ DKI Jakarta
○ Jawa barat
○ Sumatera selatan
○ Kepulauan Bangka Belitung
○ Lampung
○ Kalimantan barat
○ Banten

● Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meliputi wilayah:
○ DKI Jakarta
○ Jawa Barat
○ Banten
○ Sumatera Selatan
○ Kepulauan Bangka Belitung
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○ Lampung
○ Bengkulu 
○ Kalimantan Barat
○ Kalimantan Tengah 

● Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat Kelas 1A Khusus memiliki yurisdiksi DKI Jakarta. Namun, jika terdapat perkara korupsi 
penting yang menarik perhatian masyarakat luas, maka dengan pertimbangan dapat dil-
impahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
● Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus 
daerah hukumnya meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Jakarta Pusat dengan luas : 
48,17 Km2,
dengan kondisi tipografi relatif datar 
dan secara administratif dibagi: 
8 kecamatan, 44 kelurahan, 
388 RW, 4784 RT.

● Batas Utara 
Jl Duri Raya, Jl. KH. Zainal Arifin, 
Jl.Sukardjo Wiryo Pranoto, 
Rel Kereta Api, Jl. Mangga Dua, 
Jl. Sunter Kemayoran.

● Batas Timur
Jl. Jendral Ahmad Yani (By Pass)

● Batas Selatan
Jl. Pramuka, Jl. Matraman, Jl. Kali 
Ciliwung/Banjir Kanal,Jl. Jendral 
Sudirman, Jl. Hang

● Batas Barat
Kali Grogol, Jl. Pal Merah, Jl. Pal 
Merah Utara, Jl. Aipda KS.Tubun,
Jl. Jembatan Tinggi, Banjir Kanal

B. Wilayah Yurisdiksi
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C.Sruktur Organisasi
Bagan struktur organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus berdasarkan 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan bulan September 2015:
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PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (ONE GATE INTEGRATED SERVICE)
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS

A. Latar Belakang
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus 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.

Selama ini kondisi pelayanan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus masih 
terpencar di beberapa lantai mengingat gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA 
Khusus terdiri dari 8 (delapan) lantai, sehingga dirasakan tidak efektif dan efisien dan dari 
persfektif anggaran, kondisi tersebut menyebabkan eskalasi peningkatan penggunaan lift 
sangat besar yang mengakibatkan biaya listrik meningkat tajam. Selain itu, kritik masyarakat 
terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang menganggap selama ini 
tidak transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, 
serta masih terjadinya interaksi langsung yang kurang transparan antara pencari keadilan 
dengan aparat pengadilan yang berpotensi munculnya KKN, sehingga mengundang kritik dari 
pihak luar misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyoroti keberadaan tamu 
terutama advokat memenuhi lantai empat yang merupakan tempat Pimpinan Pengadilan, Para 
Hakim dan Panitera Pengganti.

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 
Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, 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 yakni peradilan sederhana, 
murah, akuntabel, responsibility, transparan, efektif, efisien dan ekonomis atau SMART E3 
sebagaimana menjadi motto Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. 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 Jakarta Pusat Klas IA Khusus.

Seperti layaknya suatu sistem, maka untuk berhasilnya pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu 
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Pintu (One Gate Integrated Service) ini akan sangat ditentukan oleh semua komponen baik 
dari internal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, 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 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Nomor : W10. 

U1/KP.01.1.18093 XI.2016.01 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
Kelas IA Khusus.

C. Jenis-Jenis Layanan Peradilan Yang Pelaksanannya Dilakukan Secara Terpadu
Berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Nomor : W10.
U1/KP.01.1.18093 XI.2016.01 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Peradilan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus 
untuk selanjutnya disebut SK Ketua Pengadilan, maka jenis-jenis layanan peradilan yang 
masuk ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) tersebut, 
meliputi :
a. Kepaniteraan Perdata 

(1)    Pendaftaran perkara gugatan biasa;
(2)    Pendaftaran perkara gugatan sederhana;
(3)    Pendaftaran verset atas putusan verstek;
(4)    Pendaftaran pekara perlawanan/bantahan;
(5)    Pendaftaran perkara permohonan;
(6)    Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
(7)    Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali;
(8)    Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan   
         peninjauan kembali;
(9)    Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;
(10)  Permohonan dan pengambilan turunan putusan; 
(11)  Pendaftaran permohonan eksekusi;
(12)  Pendaftaran permohonan konsinyasi;
(13)  Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan  uang konsinyasi;
(14)  Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan   
         kembali dan eksekusi serta konsinyasi;
(15)  Permohonan pendaftaran putusan arbitrase;
(16)  Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian   
         perkara perdata;
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b. Kepaniteraan Pidana
(1)    Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu  
         lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
(2)    Pendaftaran permohonan praperadilan;
(3)    Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan   
        grasi; 
(4)    Penerimaan memori/kontra memori perlawanan,  banding, kasasi dan peninjauan   
        kembali;
(5)    Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan 
         kembali;
(6)    Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeladahan;
(7)    Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan; 
(8)    Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti  dan atau 
        pelelangan barang bukti;
(9)    Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan;
(10)  Penerimaan permohonan pembantaran;
(11)  Penerimaan permohonan izin besuk;
(12)  Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian 
        perkara pidana;

c. Kepaniteraan Hukum 
(1)    Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;
(2)    Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris;
(3)    Permohonan pendaftaran penolakan waris;
(4)    Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
(5)    Permohonan melaksanakan penelitian dan riset;
(6)    Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah 
         berkekuatan hukum tetap;
(7)    Permohonan pendaftaran surat kuasa;
(8)    Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran;
(9)    Permohonan legalisasi surat;
(10)  Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;
(11)  Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;
(12)  Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya;

d. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
(1)    Pendaftaran perkara gugatan;
(2)    Pendaftaran verset atas putusan verstek;
(3)    Pendaftaran pekara perlawanan/bantahan;
(4)    Pendaftaran permohonan kasasi dan peninjauan kembali;
(5)    Penerimaan memori/kontra memori kasasi dan peninjauan kembali;
(6)    Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan 
         peninjauan kembali;
(7)    Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;
(8)    Permohonan dan pengambilan turunan putusan; 
(9)    Permohonan pencabutan gugatan, kasasi, peninjauan kembali;
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(10)  Permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama;
(11)  Permohonan surat keterangan tidak sengketa;
(12)  Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian 
         perkara PHI;

e. Kepaniteraan Niaga dan Ham
(1)    Pendaftaran perkara permohonan Pailit, PKPU dan HAM;
(2)    Pendaftaran gugatan pembatalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
(3)    Pendaftaran verset atas putusan verstek;
(4)    Pendaftaran pekara perlawanan HKI;
(5)    Pendaftaran permohonan kasasi dan peninjauan kembali;
(6)    Penerimaan memori/kontra memori kasasi dan peninjauan kembali;
(7)    Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan 
         peninjauan kembali;
(8)    Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;
(9)    Permohonan pencabutan gugatan, perlawanan, kasasi, peninjauan kembali;
(10)  Permohonan Surat Keterangan Tidak Pailit;
(11)  Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian 
         perkara niaga dan HAM;

f. Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
(1)    Penerimaan pelimpahan berkas perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi dari Penuntut 
         Umum;
(2)    Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan 
         grasi; 
(3)    Penerimaan memori/kontra memori perlawanan,  banding, kasasi dan peninjauan 
         kembali;
(4)    Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan 
         kembali;
(5)    Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeladahan;
(6)    Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan; 
(7)    Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti  dan atau 
         pelelangan barang bukti;
(8)    Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan;
(9)    Penerimaan permohonan pembantaran;
(10)  Penerimaan permohonan izin besuk;
(11)  Penerimaan permohonan izin berobat bagi Terdakwa;
(12)  Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian  
         perkara Tindak Pidana Korupsi;

g.  Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
(1)    Penerimaan surat masuk;
(2)    Penerimaan berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
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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 Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, dilaksanakan melalui sistem Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service). Untuk memudahkan pelayanan, maka 
pelaksanaannya dibagi ke dalam 8 (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 Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) : melayani 
    semua jenis layanan yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara hubungan 
    industrial;
4. Meja 4 pelayanan Kepaniteraan Niaga : melayani semua jenis layanan yang  
    berhubungan dan berkaitan dengan perkara niaga;
5. Meja 5 pelayanan Kepaniteraan Perdata : melayani semua jenis pelayanan yang 
    berhubungan dan berkaitan dengan perkara perdata;
6. Meja 6 pelayanan Kepaniteraan Pidana: melayani semua jenis pelayanan yang 
    berhubungan dan berkaitan dengan perkara perkara tindak pidana;
7. Meja 7 pelayanan Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi : melayani semua jenis 
    pelayanan yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara perkara tindak pidana  
    korupsi 
8. Meja 8 pelayanan Tata Usaha dan Keuangan : melayani penerimaan surat masuk, 
    penerimaan berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi, dan lain-
    lain;

Kerena 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 Gate 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 
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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 Jakarta Pusat Kelas IA Khusus 
telah menyediakan tempat yang cukup representatif  yakni pada salah satu ruangan yang 
berada di lantai 1 (satu) gedung Kantor Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus 
sebagai tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Untuk lebih memperlancar dan efektifnya pelayanan, maka tempat Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu di lantai I dibagi 2 (dua), yakni :
1. Front Office / Meja Pelayanan, diperuntukkan sebagai tempat pendaftaran;
2. Back Office / Meja Satu, untuk memverifikasi kelengkapan berkas serta memproses 
(dapur proses administrasi), kemudian apabila berkas tersebut telah selesai diproses, maka 
dikembalikan ke front office untuk diserahkan kepada pemohon / pencari keadilan.

E. Tata Kerja Pengajuan

Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate 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 Jakarta Pusat 
Kelas IA Khusus;
Selain itu, untuk tertibnya pelayanan, maka digunakan sistem antrian dengan menggunakan 
nomor antrian sesuai dengan kepentingan  atau layanan yang diperlukan pemohon yang terdiri 
dari 8 (delapan) 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 Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yakni sistem informasi bagi masyarakat 
pencari keadilan yang dapat memberikan informasi yang dapat dibuka secara mandiri, 
meliputi :
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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 Jakarta Pusat, 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, Niaga, PHI, HAM, 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 Jakarta Pusat.

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 gate integrated service) 
benar-benar terintegrasi dan memudahkan masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kerja sama dengan Bank BTN, di mana Bank BTN 
telah menempatkan Kas Pelayanan Bank BTN Jakarta sebagai tempat para pencari keadilan 
membayar panjar biaya perkara, dll. sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang letaknya 
bersebelahan dengan ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
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 Gate 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, 
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sedangkan pisik 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 E-Persuratan yang terkoneksi langsung dengan data base 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).
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G. Alur Penyelesaian Layanan Terpadu
Untuk lebih memudahkan masyarakat pencari keadilan mengetahui dan memahami 
penyelesaian layanan terpadu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sesuai SK Ketua Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, tanggal 01 Desember 2016 Nomor : W10.U1/
KP.01.1.18093.XII.2016.01 dalam bentuk bagan, sebagai berikut :

PEMOHON LAYANAN MENGAMBIL NOMOR URUT ANTRIAN LAYANAN1. 

PETUGAS LAYANAN MENERIMA PERMOHONAN LAYANAN3. 

PEMOHON LAYANAN MEMBAYAR PNBP (JIKA ADA)*9. 

PETUGAS LAYANAN TERPADU MEMANGGIL PARA PEMOHON 
SESUAI NOM

2. 

PETUGAS LAYANAN MEMERIKSA PERSYARATAN PERMOHONAN , KEMUDIAN 
PETUGAS MINTA PERSETUJUAN DI MEJA SATU / PANMUD 

4. 

SETELAH SCANING SELESAI BERKAS FISIK UNTUK DI INPUT KE APLIKASI PERSURATAN 
DAN  MENGIRIM BERKAS FISIK  KEPADA MASING-MASING KEPANITERAAN / 
KESEKRETARIATAN UNTUK DI PROSES LEBIH LANJUT  

6. 

MASING-MASING KEPANITERAAN / KESEKRETARIATAN MEMPROSES PERMOHONAN 
LAYANAN TERSEBUT SESUAI DENGAN S.O.P YANG TELAH DITETAPKAN  

7. 

SETELAH PERMOHONAN LAYANAN SELESAI DI PROSES MASING-MASING KEPANITERAAN 
/ KESEKRETARIATAN MENYERAHKAN HASIL LAYANAN KE PETUGAS LAYANAN TERPADU 
MENYERAHKAN HASIL LAYANAN KEPADA PEMOHON LAYANAN

8. 

PETUGAS LAYANAN MENGIRIM BERKAS FISIK KE BAGIAN TATA USAHA UNTUK 
PROSES SCAN

5. 
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Sebagaimana telah diuraikan di atas, penyelesaian jenis-jenis pelayanan terpadu harus terukur 
agar masyarakat pencari keadilan mendapatkan kepastian penyelesaiannya. Untuk memastikan 
hal itu, maka dalam SOP tentang PTSP telah ditentukan jangka waktu penyelesaian jenis-jenis 
layanan terpadu sebagai berikut :

NO JENIS LAYANAN 
PERADILAN

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

15 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

20 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

 20 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

A. PELAYANAN ADMINISTRASI DI KEPANITERAAN PERDATA



15

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

20 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

2 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.

B. 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

10 Menit untuk 1 
berkas perkara  

Pelimpahan berkas perkara pidana 
tergantung dari kuantitas perkara yang 
dilimpahkan, karena selama ini hampir 
rata- rata pelimpahan perkara lebih dari 
10 berkas perkara pidana . ;  

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 Jakarta Pusat. ;
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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

30 menit untuk 1 
permohonan 

Penerimaan Permohonan ijin / 
Persetujuan Penggeledahan tergantung 
dari kuantitas permohonan yang 
diajukan, karena hampir setiap hari 
permohonan ijin Penggeledaan selalu 
ada, dengan jumlah surat masuk perhari 
rata-rata lebih dari 30 surat . ; 

7 Penerimaan 
permohonan ijin/ 
persetujuan penyitaan

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, dengan 
jumlah surat masuk perhari rata-rata 
lebih dari 25 surat. ;
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8 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

9 Penerimaan 
permohonan 
perpanjangan 
penahanan

20 menit untuk 1 
permohonan

Penerimaan Permohonan Perpanjangan 
penahanan tergantung dari kuantitas 
permohonan yang diajukan, karena 
hampir setiap hari permohonan 
Perpanjangan penahanan selalu ada, 
dengan jumlah surat masuk perhari 
rata-rata lebih dari 20 surat. ;

10 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. ;

11 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. ;

12 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.

C. PELAYANAN ADMINISTRASI DI KEPANITERAAN HUKUM

NO JENIS LAYANAN 
PERADILAN

WAKTU KETERANGAN

1 Pendaftaran surat 
kuasa

30 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.
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2 Pendaftaran akta 
notaris

60 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

1 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
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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 Wakil 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 Wakil 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 Wakil 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 KEPANITERAAN PHI

NO JENIS LAYANAN 
PERADILAN

WAKTU KETERANGAN

1 Pendaftaran Gugatan/
Perlawanan PHI

30 Menit untuk 1 
perkara

Syarat dan ketentuan Pendaftaran 
Gugatan sudah terpenuhi maka  pihak 
Penggugat dapat  diselesaikan sesuai 
SOP
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2 Permohonan 
Pernyataan, Memori, 
Kontra Kasasi PHI

30 Menit untuk 1 
permohonan

Syarat permohonan pernyataan, 
Memori, Kontra  Kasasi PHI terpenuhi 
dan sesuai ketentuan Undang-undang 
yang berlaku maka dapat diselesaikan 
sesuai SOP

3 Permohonan 
Peninjuan Kembali 
PHI

30 Menit untuk 1 
permohonan

Syarat permohonan pernyataan, 
Memori, Kontra  PK PHI terpenuhi dan 
sesuai ketentuan Undang-undang yang 
berlaku maka dapat diselesaikan sesuai 
SOP

4 Pendaftaran 
Perjanjian Bersama

3 Jam untuk 1 
permohonan

1. Proses pembuatan Akta untuk 
permohonan perjanjian bersama 
di laksanakan setelah menerima 
disposisi, dalam hal proses disposisi 
kepaniteraan PHI menerima dari bag. 
Umum kurang lebih 2 hari kerja ;

2. Proses pembuatan Akta Perjanjian 
Bersama yang lebih dari  1 Perjanjian 
Bersama bahkan mencapai 500 
Perjanjian bersama diproses oleh 
2 Petugas sehingga memakan 
waktu yang lama, sehingga petugas 
memberitahukan kepada Pemohon 
agar dapat mengambil permohonan 
tersebut pada waktu yang ditentukan 

5 Pendaftaran Surat 
Keterangan Bebas 
Perkara

2 Jam Proses Surat Keterangan Bebas 
Perkara dapat dilaksanakan setelah 
petugas PHI menerima disposisi  
dari Bag.Umum sehingga petugas 
memberitahukan kepada Pemohon agar 
dapat mengambil surat tersebut pada 
waktu yang ditentukan;

6 Legalisasi Surat 
Kuasa PHI

30 Menit untuk 1 
surat kuasa

Syarat dan ketentuan legalisasi 
surat kuasa terpenuhi maka dapat 
diselesaikan sesuai SOP

7 Legalisasi Bukti PHI 30 Menit untuk 1 
bukti

Legalisasi bukti dapat diproses 
dalam waktu 30 Menit tetapi apabila 
pejabat yang bersangkutan sedang 
dinas luar/Cuti maka tidak dapat 
dilaksanakan sesuai SOP amak Petugas 
memberitahukan kepada Pemohon agar 
dapat mengambil bukti tersebut pada 
waktu yang ditentukan;
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8 Penyampaian 
Salinan Putusan PHI

60 Menit Proses penyampaian salinan putusan 
PHI dapat dilaksakan dalam waktu 
60 Menit akan tetapi Pejabat yang 
menandatangani  sedang dinas luar/
Cuti maka tidak dapat dilaksanakan 
sesuai SOP selanjutnya petugas 
memberitahukan kepada para pihak 
agar dapat mengambil salinan putusan 
tersebut pada waktu yang ditentukan

E. ADMINISTRASI KEPANITERAAN NIAGA

NO JENIS LAYANAN 
PERADILAN

WAKTU KETERANGAN

1 Permohonan 
Pendaftaran Perkara 
Kepailitan

30 Menit untuk 
satu perkara

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 Niaga 
meneliti kelengkapan berkas dan 
memerintahkan untuk menindaklanjuti.

2 Permohonan 
Pendaftaran Perkara 
PKPU

30 Menit untuk 
satu perkara

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 Niaga 
meneliti kelengkapan berkas dan 
memerintahkan untuk menindaklanjuti.

3 Permohonan 
Pendaftaran Perkara 
HKI

30 Menit untuk 
satu perkara

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 Niaga 
meneliti kelengkapan berkas dan 
memerintahkan untuk menindaklanjuti.
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4 Permohonan 
Pendaftaran Perkara 
PKPU Debitur

30 Menit untuk 
satu perkara

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 Niaga 
meneliti kelengkapan berkas dan 
memerintahkan untuk menindaklanjuti.

5 Penerimaan Kasasi 
dan Memori Kasasi

20 Menit untuk 
satu perkara

Staf memberikan nomor akta Kasasi 
dan mencatat dalam register dan 
selanjutnya menyerahkan kepada pihak 
yang mengajukan upaya hukum Kasasi. 
Panitera Muda Niaga setelah meneliti 
relas Pemberitahuan dan jangka 
waktu selanjutnya memerintahkan 
untuk menyiapkan akta kasasi dan 
membubuhkan paraf dan mengajukan 
kepada Panitera untuk tandatangan.

6 Penerimaan Kasasi 
dan Memori Kasasi

20 Menit untuk 
satu perkara

Staf memberikan nomor akta PK dan
mencatat dalam register dan selanjutnya 
menyerahkan kepada pihak yang 
mengajukan upaya hukum PK. Panitera 
Muda Niaga setelah meneliti relas 
Pemberitahuan dan jangka waktu, 
selanjutnya memerintahkan untuk 
menyiapkan akta PK dan membubuhkan
paraf dan mengajukan kepada Panitera 
untuk tandatangan.

7 Penerbitan
Salinan Putusan

1 Hari Staf membuatkan salinan putusan atas
permintaan para pihak.Panitera Muda 
Niaga meneliti relaas pemberitahuan 
putusan dan memastikan pihak yang 
meminta salinan putusan adalah pihak-
pihak yang berperkara.

8 Pendaftaran Surat 
Kuasa

10 Menit untuk 
satu surat kuasa

Staf mberi stempel dan nomor register 
serta mencatat ke buku bantu register 
surat kuasa dan member paraf lalu 
menyerahkan surat kuasa ke Panitera 
Muda Niaga untuk di tandatangani.
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F. PELAYANAN ADMINISTRASI DI KEPANITERAAN TIPIKOR

NO JENIS LAYANAN 
PERADILAN

WAKTU KETERANGAN

1 Penerimaan 
Pelimpahan berkas 
Perkara Tindak Pidana 
Korupsi dari Jaksa 
Penuntut Umum

10 menit untuk 1 
perkara 

Staf membuat tanda terima berkas 
perkara dari JPU.

2 Penerimaan 
permohonan 
perlawanan, 
banding,kasasi, 
peninjauan kembali dan 
Grasi

25 menit Staf memberikan Nomor akta 
perlawanan, banding ,kasasi, 
peninjauan kembali, grasi dan 
mencatat dalam register yang 
diperuntukkan untuk itu selanjutnya 
menyerahkan kepada pihak 
yang mengajukan upaya hukum 
perlawanan,banding, kasasi, 
peninjauan kembali dan grasi.

3 Penerimaan memori/
kontra memori 
perlawanan, banding, 
kasasi dan peninjauan 
kembali

10 menit Selain memori banding harus 
dibuatkan akte penerimaan memori 
kasasi, kontra memori kasasi, dan akte 
peninjauan kembali

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

30 menit Menyiapkan akte pencabutan 
perlawanan, banding.kasasi, 
peninjauan kembali selanjutnya 
Panitera Muda Tipikor memberikan 
paraf dan kemudian ditandatangani 
oleh Panitera dan menginput dalam 
SIPP dan Register yang diperuntukkan 
untuk itu.

5 Penerimaan 
permohonan ijin/
persetujuan 
penggeledahan

60 menit Surat masuk melalui bagian umum 
input e persuratan disposisi Ketua, 
Panitera  ,  meneliti kelengkapan dan 
memerintahkan untuk menindaklanjuti 
disposisi Ketua,Panitera, Menyiapkan 
Penetapan, memberikan nomor 
Penetapan, mencatat dalam register 
dan mengirimkan kepada Pemohon.
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6 Penerimaan 
permohonan ijin/
persetujuan penyitaan

60 menit Surat masuk melalui bagian umum 
input e persuratan disposisi Ketua, 
Panitera  , meneliti kelengkapan dan 
memerintahkan untuk menindaklanjuti 
disposisi Ketua,Panitera, menyiapkan 
Penetapan, memberikan nomor 
Penetapan, mencatat dalam register 
dan mengirimkan kepada Pemohon

7 Penerimaan 
permohonan 
perpanjangan 
penahanan

45 menit Surat masuk melalui bagian umum 
input e persuratan disposisi Ketua, 
Panitera,  meneliti kelengkapan dan 
memerintahkan untuk menindaklanjuti 
disposisi Ketua,Panitera.  menyiapkan 
Penetapan, memberikan nomor 
Penetapan, mencatat dalam register 
dan mengirimkan kepada Pemohon

8 Penerimaan 
Permohonan 
Pembantaran -

Ijin Pembantaran adalah kewenangan 
majelis Hakim, Kepaniteraan Tipikor 
hanya menyerahkan surat kepada 
majelis Hakim setelah didisposisi oleh 
Ketua, Panitera

9 Penerimaan 
Permohonan Ijin besuk

20 menit

-

10 Penerimaan 
Permohonan Ijin 
berobat bagi Terdakwa -

Ijin berobat bagi Terdakwa adalah 
kewenangan majelis Hakim, 
Kepaniteraan Tipikor hanya 
menyerahkan surat kepada majelis 
Hakim , setelah didisposisi oleh Ketua, 
Panitera.
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G. SUB. BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN

NO JENIS LAYANAN WAKTU KETERANGAN

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

10 menit Kelengkapan berkas 
sudah siap

2 Surat/ Berkas dalam kategori perkara 
perdata, Tipikor, Niaga, Rahasia, Pengaduan, 
Umum, Undangan, Kepegawaian, Eksekusi 
Perkara Perdata secara otomatis dalam 
aplikasi E-Surat ditujukan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri, dan kategori surat Pidana, 
Penyitaan dan Penggeledahan, Perpanjangan 
Penahanan, Perkara PHI, Hukum, Eksekusi 
Perkara PHI secara otomatis dalam aplikasi 
E-Surat ditujukan kepada Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri,  khusus untuk kategori 
surat Delegasi secara otomatis ditujukan 
kepada Wakil Panitera.

25 menit Kelengkapan berkas 
sudah siap 

3 Semua surat/berkas yang telah ditujukan 
kepada Ketua melalui aplikasi E-Surat 
selanjutnya Ketua melakukan disposisi surat  
kepada Panitera atau Sekretaris dan semua 
surat/berkas yang telah ditujukan kepada 
Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui aplikasi 
E-Surat ditujukan kepada Panitera untuk 
didisposisi kepada Ka. Sub. Bag atau Panitera 
Muda kemudian  Staf Sub. Bag. Tata Usaha 
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 
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4 Surat yang memerlukan jawaban/ tanggapan, 
masing-masing harus sudah dijawab/ 
ditanggapi dan diselesaikan serta wajib 
mengupload hasil pekerjaan/tindak lanjut 
surat melalui aplikasi E-Surat. 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 
E-Surat yang ditujukan secara otomatis 
kepada Wakil Panitera, oleh  Staf Sub. Bag. 
Tata Usaha dan Keuangan pada hari itu juga 
menyerahkan Fisik dari Surat Delegasi kepada 
Wakil Panitera kemudian Wakil Panitera akan 
mendisposisikan surat delegasi  kepada 
Jurusita yang ditunjuk dan Jurusita wajib 
mengupload hasil pekerjaanya pada aplikasi 
E-Surat

1 hari Butuh waktu untuk 
mencari berkas
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TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI 
JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS

A. Pendahuluan
Sudah jamak diketahui penyelesaian sengketa melalui mekanisme konvensional di pengadilan 
(proses litigasi) yang diatur dalam hukum acara perdata, dianggap tidak efisien dan efektif karena 
membutuhkan proses yang lama, tidak sederhana atau sangat berbelit-belit dan membutuhkan 
biaya yang sangat mahal, sehingga perlu dilakukan terobosan dengan menerapkan hukum 
acara sederhana dan singkat yang akan berdampak pada biaya yang ringan.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (untuk 
selanjutnya disebut Perma Nomor 2 Tahun 2015) dilator belakangi oleh lamanya penyelesaian 
perkara perdata di Pengadilan. Hal ini disebabkan penyelesaian perkara perdata sebagaimana 
diatur dalam Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) atau lebih dikenal dengan HIR, 
Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) dan peraturan lain 
mengenai hukum acara perdata hanya mengenal satu macam hukum acara perdata untuk 
semua jenis perkara perdata, tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta 
sederhana tidaknya pembuktian, sehingga gugatan, nilai gugatan atau pembuktian perkara 
perdata sederhana akan tetap diselesaikan dengan hukum acara perdata biasa.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa tidak semua ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan 
gugatan sederhana sudah diatur seluruhnya dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015, sehingga 
hal-hal yang belum diatur Perma tersebut dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan 
hukum acara perdata yang berlaku.1 

Untuk merespon penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015  tersebut yakni untuk memudahkan 
masyarakat pencari keadilan dalam memahami tata cara penyelesaian gugatan sederhana, 
memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyelesaian gugatan sederhana 
secara komprehensif terutama bagi masyarakat pencari keadilan yang akan berperkara di 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
Kelas IA Khusus mencoba menerbitkan buku kecil dan sederhana ini sebagai referensi 
tambahan.

B. Defenisi dan Ruang Lingkup
Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 dirumuskan bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap 
perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan meteril paling 
banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan 
pembuktian sederhana. 

Dengan demikian, terdapat 2 (dua) syarat kumulatif untuk mengkategorikan suatu perkara cidera 
janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum (PMH) sebagai gugatan sederhana, 
yaitu : nilai gugatan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) termasuk di 
dalamnya baik kerugian materil maupun immaterial; dan pembuktian sederhana. 2 

Namun demikian, tidak semua perkara ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan 
hukum (PMH) dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang 

1 Pasal 32 Perma Nomor 2 Tahun 2015
2 Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
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tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana, antara lain3  :
a) Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti persaingan usaha, sengketa konsumen 
dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

b) Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah, karena pembuktian pembuktian 
perkara menyangkut tanah umumnya tidak sederhana;

c) Penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan 
hukum yang sama;

d) Tempat tinggal tergugat harus diketahui;
e) Penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.

C. Para Pihak Dalam Gugatan Sederhana
Seluruh subjek hukum, baik perseorangan ataupun badan hukum, dapat menjadi pihak 
dalam gugatan sederhana asalkan tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum 
yang sama.4  

Yang dimaksud dengan kepentingan hukum yang sama adalah terdapat fakta, hubungan 
hukum, dan tuntutan yang sama yang saling  berhubungan erat sehingga tidak bisa 
dipisahkan.5 

Contoh 1 untuk Penggugat : B dan C sebagai ahli waris dari A bertindak sebagai penggugat 
untuk menggugat piutang almarhum ayahnya (A) terhadap D. Meskipun penggugat lebih 
dari satu yaitu B dan C, akan tetapi oleh karena fakta, hubungan hukum dan tuntutan yang 
sama berupa piutang almarhum A terhadap D, maka meskipun penggugat lebih dari satu 
tetap dapat diperiksa sebagai gugatan sederhana.

Contoh 2 untuk Tergugat : A dan B suami isteri yang memiliki sebuah mobil. A menggadaikan 
mobil tersebut kepada C. Kemudian C menggugat A sebagai pihak tergugat karena 
wanprestasi. Oleh karena B adalah isteri dari A yang sama-sama sebagai pemilik mobil, 
maka B dapat dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat. Meskipun pihak tergugat lebih dari 
satu tetap dapat diperiksa sebagai gugatan sederhana.

Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 diatur pula bahwa pihak penggugat maupun tergugat 
harus berdomilisi dalam wilayah hukum yang sama. Untuk membuktikan para pihak 
berdomisili dalam wilayah hukum yang sama, tidak harus dibuktikan dengan Kartu Tanda 
Penduduk, tetapi dengan bukti-bukti identitas lain yang memastikan domisili para pihak sudah 
dianggap cukup. Ketentuan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pemanggilan 
para pihak sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama6 , karena salah satu hambatan 
utama selama ini dalam penyelesaian perkara perdata yakni adanya prosedur pemanggilan 
melalui delegasi, di mana pengadilan yang menerima delegasi untuk memanggil para pihak 
umumnya lambat menindaklanjuti termasuk lambat dalam pengiriman relaas panggilan 

3  Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1),(2) dan (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
4  Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015.
5 Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Dirjen Badilum Tahun 2015 hal.3.
6  Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015
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kepada pengadilan yang meminta bantuan delegasi. 
Adapun terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat digugat memakai 
mekanisme gugatan sederhana.7  Hal ini sangat logis, karena mekanisme pemanggilan 
terhadap pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya membutuhkan waktu yang lama 
sehingga bertolak belakang dengan esensi gugatan sederhana yang menghendaki bahkan 
mengharuskan penyelesaian secara cepat.

Dalam gugatan sederhana, penggugat dan tergugat diwajibkan menghadiri secara 
langsung setiap persidangan, walaupun telah menunjuk kuasa hukum.8  Ketentuan ini, 
selain dimaksudkan untuk memudahkan hakim dalam mengupayakan perdamaian, juga 
menuntut peran keaktifan hakim untuk : (1) memberikan penjelasan mengenai acara gugatan 
sederhana secara berimbang kepada para pihak ; (2) mengupayakan penyelesaian perkara 
secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamain di 
luar persidangan ; (3) menuntun para pihak dalam pembuktian ; dan (4) menjelaskan upaya 
hukum yang dapat ditempuh para pihak.9

D. Perbedaan Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana dengan Perkara Perdata Biasa
Selain beberapa perbedaan sebagaimana telah diuraikan dalam huruf B dan C di atas,  
penyelesaian perkara perdata gugatan sederhana memiliki perbedaan dengan proses 
penyelesaian perkara perdata biasa, yaitu10 :

Pertama, perkara gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus, yaitu Buku Induk 
Register Khusus Gugatan Sederhana.11

Kedua, perkara gugatan sederhana diperiksa dan diputus dalam 2 (dua) tingkatan 
Pengadilan Negeri yang sama. Pada tingkat pertama, perkara diperiksa dan diputus oleh 
Hakim Tunggal.12  Sedangkan pada tingkat upaya hukum keberatan diperiksa dan diputus 
oleh Majelis Hakim.13

Ketiga, putusan keberatan bersifat final dan mengikat serta dengan ruang lingkup 
pemeriksaan terbatas, yaitu meliputi : (a) putusan dan berkas gugatan sederhana ; (b) 
permohonan keberatan dan memori keberatan ; dan (c) kontra memori keberatan.14  Tidak 
ada pemeriksaan tambahan dalam keberatan,15  dan tidak ada upaya hukum lanjutan setelah 
keberatan.

Keempat, penyelsaian perkara gugatan sederhana dibatasi jangka waktu paling lama 25 
(dua puluh lima) hari kerja untuk pemeriksaan tingkat pertama terhitung sejak ditetapkannya 
hakim tunggal, dan 7 (tujuh) hari kerja pada tingkat keberatan terhitung sejak penetapan 
Majelis Hakim.16

7 Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015
8 Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015

9 Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Dirjen Badilum Tahun 2015 hal.6.
10 Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Dirjen Badilum Tahun 2015 hal.4-6.

11 Pasal 7 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015
12 Pasal 1 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015

13 Pasal 25 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015
14 Pasal 26 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015
15 Pasal 26 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015

16 Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 27 Perma Nomor 2 Tahun 2015
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Kelima, dalam perkara gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, 
rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.17 Ketentuan ini dimaksudkan 
mempertahankan kesederhanaan gugatan dan mempercepat proses penyelesaian 
perkara.

Keenam, dalam pemeriksaan perkara gugatan sederhana hakim wajib berperan aktif dalam 
persidangan yang dihadiri oleh para pihak, terutama jika para pihak tidak berlatar belakang 
pendidikan hukum dan/atau tidak didampingi penasihat hukum ;

Ketujuh, penyelesaian perkara gugatan sederhana mengecualikan ketentuan yang diatur 
dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi (sekarang 
Perma No.1 Tahun 2016),18  namun upaya perdamaian tetap wajib dilakukan oleh hakim 
yang menyidangkan perkara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam HIR/RBg. 

E. Jangka Waktu Penanganan Perkara
Jangka waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama adalah 25 
(dua puluh lima) hari kerja, terhitung sejak hari sidang pertama,19  dengan rincian sebagai 
berikut :

1. Proses pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan oleh panitera serta penetapan hakim dan 
penunjukan panitera pengganti dilaksanakan 2 (dua) hari kerja ;

2. Proses pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang, pemanggilan dan kehadiran 
para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan pembacaan putusan 
hakim tunggal dilaksanakan dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja ;

3. Pemberitahuan putusan (dalam hal ada pihak tidak hadir) dan penyampaian salinan 
putusan dilakukan dalam 2 (dua) hari kerja, terhitung sejak putusan diucapkan.

F. Pendaftaran dan Biaya Perkara
1. Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan (Perdata) Pengadilan Negeri sesuai 

wilayah hukum penggugat dan tergugat berdomisili dengan mengisi blanko atau formulir 
gugatan yang disediakan di kepaniteraan ;

2. Gugatan memuat :20  
a. Identitas penggugat dan tergugat;
b. Perjelasan ringkas duduk perkara;
c. Tuntutan atau petitum penggugat.

3. Apabila penggugat buta huruf, maka Panitera Muda Perdata harus membantu penggugat 
mengisi formulir gugatan.

4. Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah 
dilegalisir. Kata wajib di sini tidak berarti mutlak, karena tidak hanya bukti surat yang dapat 
digunakan dalam pembuktian perdata.

5. Panitera Muda Perdata memeriksa semua kelengkapan persyaratan gugatan sederhana, 
jika sudah memenuhi syarat maka gugatan didaftarkan dengan dicatat dalam Buku

17 Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015
18 Pasal 15 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015
19 Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015
20 Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015
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21 Pasal 7 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015
22 Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Dirjen Badilum Tahun 2015 hal.9.

23 Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015.
24 Pasal 13 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015.
25 Pasal 13 ayat (4) dan (5) Perma Nomor 2 Tahun 2015.

Register Induk Gugatan Sederhana , sebaliknya apabila tidak memenuhi syarat, maka  
gugatan tersebut dikembalikan kepada penggugat.21 

6. Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara di Kepaniteraan Perdata dengan mengacu 
kepada Keputusan Ketua Pengadilan, dalam hal ini Keputusan Ketua Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Nomor : W10.U1/10253/Pdt.02.IX.2014.01 Penggugat 
yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan untuk 
beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

7. Setelah gugatan sederhana terdaftar di kepaniteraan, selanjutnya dilakukan penunjukan 
Hakim dan panitera Pengganti yang mekanismenya tidak berbeda dengan penunjukan 
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara perdata biasa.

G. Pemeriksaan Gugatan Sederhana
1. Pemeriksaan Pendahuluan

Hakim tunggal yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan 
sederhana akan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menilai terpenuhi atau 
tidaknya persyaratan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
Perma Nomor 2 Tahun 2015. Pemeriksaan pendahuluan ini sangat penting yang 
membedakan dengan pemeriksaan gugatan perkara perdata biasa, sehingga sejak dini 
dapat ditetapkan apakah suatu gugatan sederhana memenuhi syarat atau tidak. Hasil 
pemeriksaan tersebut dapat berupa :22 
a. Gugatan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana ;

Dalam hal ini, Hakim akan : (1) mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa 
gugatan tersebut bukan gugatan sederhana; (2) memerintahkan Panitera untuk 
mencoret gugatan tersebut dari register perkara gugatan sederhana; (3) memerintahkan 
pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Terhadap penetapan tersebut 
tidak dapat diajukan upaya hukum. 

b.Gugatan memenuhi persyaratan sebagai gugatan sederhana;
  Dalam hal ini, Hakim akan menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan 

Panitera untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak dan harus diingat bahwa 
pihak prinsipal wajib hadir dalam persidangan.

2.  Sidang Pertama
• Pada sidang pertama, apabila penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka 

gugatan dinyatakan gugur,23  sebaliknya jika tergugat tidak hadir maka dilakukan 
pemanggilan kedua secara patut dan apabila tergugat tidak hadir pada sidang kedua, 
maka Hakim memutus perkara tersebut.24 

• Dalam hal Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada sidang kedua tidak 
hadir, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir dan terhadap putusan 
tersebut tergugat dapat mengajukan keberatan.25 
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• Dalam gugatan sederhana, meskipun proses mediasi dengan menunjuk mediator 
sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 dikecualikan, namun Hakim 
pada sidang pertama wajib mengupayakan perdamaian dengan berpedoman 
kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dengan 
memperhatikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana. Perdamaian dalam 
perkara perdata pada hakikatnya melekat dalam setiap tahap pemeriksaan, bahkan 
setelah  putusan pun masih dibolehkan terjadinya perdamaian di antara para pihak.

• Upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim dalam proses gugatan sederhana, 
ketentuannya sebagai berikut :

a. Apabila perdamaian berhasil dicapai, Hakim membuat putusan akta perdamaian yang 
mengikat para pihak dan terhadap hal itu tidak dapat diajukan upaya hukum;26  

b. Dalam hal perdamaian dilakukan di luar pengadilan dan para pihak tidak melaporkannya 
kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian itu;27 

c. Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan 
dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban.28 

• Dalam gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, 
intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.29 

3. Pembuktian dan Alat Bukti
• Setelah tergugat mengajukan jawaban, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan proses 

pembuktian. 
• Pembuktian merupakan hal yang sangat penting, karena dari pembuktian itulah akan 

dapat dipastikan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakan, selain itu agar orang 
tidak semaunya mengajukan gugatan yang tidak dilandasi dengan alat bukti yang 
tentu akan sangat merugikan (moril maupun materiel) pihak-pihak yang ditarik sebagai 
tergugat.

• Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan yaitu segala 
apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak yang 
lain. Hal-hal yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu 
dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Begitupun tidak usah dibuktikan 
hal-hal yang sudah diketahui umum atau fakta-fakta yang ditemukan selama proses 
persidangan. Hal-hal yang yang diajukan oleh satu pihak yang tidak secara tegas 
dibenarkan atau tidak disangkal, tidak perlu dibuktikan karena dalam hukum acara 
perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui.

• Pembuktian dilakukan secara sederhana oleh para pihak dengan menggunakan alat-
alat bukti yang berlaku dalam hukum acara perdata, yaitu :
(1)  Surat;
(2)  Saksi;
(3)  Persangkaan-persangkaan;
(4)  Pengakuan; dan 
(5)  Sumpah. 

4. Berita Acara dan Putusan 
• Panitera Pengganti mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan 

yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti. Berita acara persidangan

26 Pasal 15 ayat (3) dan (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015.
27 Pasal 15 ayat (5) Perma Nomor 2 Tahun 2015.
28 Pasal 16 Perma Nomor 2 Tahun 2015.
29 Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015.
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merupakan rekaman segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan, yang akan 
dijadikan acuan bagi Hakim untuk memutus perkara.

• Hakim mengucapkan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
    Putusan Hakim terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu :

(1) Kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan  
      Ketuhanan Yang Maha Esa”;
(2)  Identitas para pihak;
(3)  Uraian singkat mengenai duduk perkara;
(4) Pertimbangan hukum; dan
(5)  Amar putusan

• Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan. Dalam hal 
para pihak tidak hadir, Jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 
2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Salinan putusan diberikan atas permintaan 
para pihak paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.30 

H. Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana pada Tingkat Keberatan
Upaya hukum terhadap putusan hakim tingkat pertama dalam gugatan sederhana adalah 
dengan mengajukan keberatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri,31  tidak 
dikenal upaya hukum banding dan kasasi. Ketentuan tersebut sudah tepat sejalan dengan 
salah tujuan gugatan sederhana yakni penyelesaiannya harus cepat.
1. Jangka Waktu Penanganan Perkara dan Penetapan Majelis Hakim

Penyelesaian upaya hukum keberatan dilakukan dalam waktu 24 (dua puluh empat) 
hari kerja, dihitung sejak pembacaan atau pemberitahuan putusan sampai dengan 
pemberitahuan putusan keberatan, dengan rincian sebagai berikut :
•  Para pihak yang tidak menerima putusan, mengajukan upaya hukum keberatan 

beserta memori keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 
7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan atau paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 
pemberitahuan putusan. Apabila diajukan lewat dari jangka waktu, maka upaya hukum 
keberatan akan dinyatakan tidak dapat diterima melalui Penetapan Ketua Pengadilan 
Negeri berdasarkan Surat Keterangan Panitera.32 

•  Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Permohonan Keberatan, 
melampirkan memeri Keberatan dan membayar biaya panjar biaya keberatan. Sesuai 
SOP formulir keberatan dan memori keberatan dibuat dalam 5 (lima) rangkap : 1 (satu) 
rangkap diberikan kepada Termohon ; 2 (dua) rangkap diiberikan kepada Majelis 
Hakim; dan 1 (satu) rangkap untuk arsip kepaniteraan.

•   Panitera memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan, apabila sudah lengkap 
akan didaftar oleh Panitera, sedangkan apabila belum lengkap akan dikembalikan 
kepada pemohon.

• Jurusita akan menyampaikan pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan 
kepada Termohon dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh 
Pengadilan.33  Termohon dapat menyampaikan kontra memori keberatan kepada 

30 Pasal 20 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015.
31 Pasal 21 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015.

32 Pasal 22 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015.
33 Pasal 24 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015.
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Pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.34 
• Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus 

permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan 
lengkap.35  

• Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari 
setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.36

2. Pemeriksaan Keberatan
• Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Senior.37  

Kriteria Hakim senior ditentukan berdasarkan lamanya menduduki jabatan hakim dan 
pangkat (DUS dan DUK) ;

• Pemeriksaan dilakukan hanya atas dasar :38 
a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
b. Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
c. Kontra memori keberatan.

3. Putusan Keberatan
• Mejelis Hakim mengucapkan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
• Putusan Majelis Hakim terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu :

(1)  Kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan 
      Ketuhanan Yang Maha Esa”;
(2)  Identitas para pihak;
(3) Uraian singkat mengenai duduk perkara;
(4) Pertimbangan hukum; dan
(5)  Amar putusan.

• Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir pada 
waktu sidang pembacaan putusan, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan;

• Putusan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan 
putusan kepada pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan.

• Putusan keberatan merupakan putusan akhir dan tidak tersedia upaya hukum banding, 
kasasi maupun peninjauan kembali.

I. Pelaksanaan Putusan 
Terhadap putusan gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan 
putusan keberatan, harus dilaksanakan secara sukarela. Apabila putusan tersebut tidak 
dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan (dieksekusi) menurut 
ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

34  Pasal 24 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015.
35 Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015.
36  Pasal 27 Perma Nomor 2 Tahun 2015.
37 Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2015.
38 Pasal 26 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015.
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H. Alur Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana39

39 Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Dirjen Badilum Tahun 2015 hal.7.
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I. Alur Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Pada Tingkat Keberatan
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Pendaftaran
gugatan online



39

GUGATAN /PERMOHONAN ONLINE PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA 
PUSAT KELAS IA KHUSUS 

A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman telah mengamanatkan 
bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan 
(Pasal 2 ayat (4). Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) undang-undang tersebut lebih 
dipertegas bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 
ringan. 

Selama ini dirasakan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum optimal, 
sehingga perlu suatu upaya untuk merealisirnya.   Salah satu upaya untuk merealisir asas 
peradilan tersebut, maka medernisasi peradilan menjadi suatu keniscayaan di mana sistem 
peradilan modern haruslah berorientasi pada penyelarasan dan pengintegrasian hukum acara 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, di mana pendaftaran gugatan sudah 
bisa dilakukan dengan email dan pembayaran administrasi atau biaya perkara menggunakan 
e-banking sesuai perkembangan dunia dan teknologi. Bahkan ke depan, sistem peradilan di 
Indonesia dimungkinkan melakukan pemanggilan para pihak melalui media elektronik, artinya 
tidak mutlak harus melalui jurusita. Bahkan dimungkinkan pula menerapkan sistem e-litigation, 
di mana semua dokumen  perkara perdata termasuk surat bukti dapat dikirim melalui elektronik. 
Kemudian pelaksanaan sidang melalui video conference, sudah saatnya lebih diintensifkan. 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus sebagai salah satu pengadilan yang menjadi 
barometer pengadilan negeri lainnya di Indonesia, dalam upaya mendukung terwujudnya cara 
penyelesaian sengketa yang cepat, murah, sederhana, efisien, dan efektif (quick and lower 
in time and money to the parties), telah membuat inovasi berupa pengajuan gugatan secara 
online sehingga akan mempermudah masyarakat pencari keadilan (justiabelen) khususnya 
penggugat dalam melakukan pendaftaran  gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 
IA Khusus tanpa datang langsung ke Pengadilan. 

Dengan adanya gugatan online, maka akan dapat mengurangi bolak-balik cek kelengkapan 
berkas, karena sistem sudah dilengkapi dengan ceklist berkas apa saja yang harus dilengkapi 
penggugat sebelum melakukan pendaftaran gugatan secara online.

B. Dasar Hukum Gugatan Online
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. HIR (Herziene Inlandsch Reglement);
4. PERMA RI Nomor 3 Tahun 2012;
5. PERMA RI Nomor 7 Tahun 2015;
6. Keputusan KMA RI Nomor 032/KMA/SK/IV/2006;
7. SEMA RI Nomor 3 Tahun 1998;
8. Peraturan SEKMA RI Nomor 2 Tahun 2012.



40

C. Prosedur dan Aplikasi Sistem Gugatan Online
Tata cara penggunaan aplikasi gugatan on-line dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai berikut :
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e - Persuratan
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E-PERSURATAN ONLINE PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT 
KELAS IA KHUSUS 

A. Latar Belakang

Dalam suatu instansi selalu dibutuhkan suatu komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan 
satu informasi tanpa harus bertemu langsung dengan orang yang bersangkutan dengan cara 
diadakannya komunikasi tertulis yang disebut dengan surat, baik secara manual maupun 
otomatis lewat aplikasi.

Selama ini dirasakan mengenai persuratan untuk mencari, mendisposisi surat masih dirasakan  
belum optimal dan mengalami kendala apabila para pembuatan keputusan ada tugas dinas luar, 
sehingga perlu suatu upaya untuk merubah paradigma dimana pelayanan di pengadilan terlalu 
lama birokrasinya. Maka    salah satu upaya untuk merealisir hal tersebut dibuatlah Aplikasi 
Persuratan on-line, maka modernisasi peradilan menjadi suatu keniscayaan di mana sistem 
peradilan modern haruslah berorientasi pada penyelarasan dan pengintegrasian adminstrasi 
persuratan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, di mana pendaftaran / 
penerimaan persuratan sudah bisa dilakukan dengan system aplikasi persuratan elektronik  
Bahkan apabila para pimpinan sedang ada tugas dinas  luar untuk menghadiri rapat atau 
acara di luar kantor masih bias memberikan disposisi melalui gadget atau HP smart phone, 
sehingga tidak menghambat disposisi surat, di mana semua dokumen  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus sebagai salah satu pengadilan yang menjadi 
barometer pengadilan negeri lainnya di Indonesia, dalam upaya mendukung terwujudnya 
birokrasi yang efisien, telah membuat inovasi berupa Sistem Persuratan elektronik. 
Dengan adanya administrasi persuratan elektrionik, maka akan dapat mengurangi kesulitan 
dalam pencarian, keterlambatan disposisi surat apabila pimpianan tidak ada ditempat, surat 
bias terdokumentasi secara baik, tugas tugas yang di  kerjakan oleh staff dapat termonitor 
dengan seksama  karena sistem sudah dilengkapi dengan ceklist laporan laporan surat yang 
sdauh dilaksanakan atau belum dilaksanakan secara online.

B. Dasar Hukum E-Persuratan Online
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

C. Prosedur E-Persuratan Online
Agar upaya pelaksaan pendistribusian surat secara online berhasil dengan baik, maka 
diperlukan standar dan prosedur yang baku, dengan rincian sebagai berikut :
a. Bagian Tata Usaha dan Keuangan Menerima surat dari instansi atau surat umum , jika 
    pengirim surat datang langsung maka dikasih tanda terima surat (dicetak dari system) ;
b. Petugas bagian umum kemudian memilah-milah surat berdasarkan kategori surat, apakah 
    surat rahasia, biasa/umum atau dinas
c. Petugas bagian umum men-scan surat hardcopy tersebut menjadi softcopy dengan format
    pdf, apabila surat tersebut berkategori rahasia, maka yang di scan hanya sampulnya saja    
    (tidak boleh dibuka isinya)  ke dalam system e-persurat
d. Petugas bagian umum mengisi pendistribusian surat apakah ke ketua atau ke wakil ketua 
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e. Petugas bagian umum menyiapkan berkas fisik/ hard copy dan mengirim ke bagian bagian 
    / staff  yang dimaksud setelah Penitera mendisposisi surat ke dalam system e-persuratan.
f. Ketua dan Wakil Ketua segera setelah mendapat surat secara elektronik mendisposisikan    
   ke panitera (disposisi surat bisa di lakukan di luar kantor dengan menggunakan HP/ tablet   
   yang terhubung ke internet)
g. Panitera segera setelah mendapat surat elektronik dari Ketua dan wakil ketua 
    mendisposisikan surat ke Panitera Muda 
h. Sekretaris segera setelah mendapat surat elektronik dari Ketua dan wakil ketua   
    mendisposisikan surat ke Kabag dan Kasub.bag.
i. Para Panitera muda dan kasub.bag segera mendisposisikan surat elektronik ke staffnya 
   untuk di tindaklanjuti.
j. Para staff yang mendapat tugas melalui elektronik surat segera menyiapkan surat balasan 
  dan surat balasan yang sudah selesai di upload ke system e-persuratan

D. Kelebihan persuratan elektronik ;
a) Disposisi surat dapat dilakukan di mana saja, dengan jaringan internet;
b) Pencarian surat lebih cepat;
c) Pengawasan dan monitoring surat dinas oleh pimpinan kepada staff lebih cepat dan 
    termonitor kendala-kendalanya.
d) Dapat memonitor surat yang sudah selesai dan yang belum dikerjakan;



46



47



48

informasi 
antrian sidang
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LAYANAN INFORMASI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Layanan Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan sistem informasi bagi publik 
yang dapat memberikan informasi yang meliputi :
1.Kehadiran Sidang
     Merupakan sarana informasi untuk melaporkan kedatangan para pihak baik penggugat atau 

tergugat, dmana sistem ini  terhubung di layar screen ke ruang panitera pengganti bahwan 
para pihak sudah hadir.   

2. Survey Kepuasan Layanan
     Merupakan sistem informasi yang berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap layanan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam sistem ini, publik dapat memberikan penilaian 
terhadap masing-masing kepaniteraan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu 
Perdata, Pidana, Niaga, PHI, TPKOR, HAM, dan Hukum. 

3. Informasi Layanan
   Dalam sistem informasi ini, publik dapat mengetahui informasi mengenai syarat-syarat 

pengajuan perkara untuk bagian Perdata, Pidana, Niaga, PHI, HAM, 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 Jakarta Pusat.
6. Denah Ruang Sidang
     Dengan sistem ini para pencari keadalina yang akan bersidang dapat dengan mudah  

mencari lokasi ruang sidang.
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dokumentasi
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LOKET BARU MENJADI PTSP
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PELAYANAN PTSP
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GEDUNG LAMA

LOBBY LAMA

GEDUNG BARU

LOBBIYBARU
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DENAH GEDUNG BARU



55

RUANG SIDANG LAMA

SEL BARU

RUANG SIDANG BARU
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RUANG TAHANAN GEDUNG BARU
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RUANG KERJA LAMA RUANG KERJA BARU

ARSIP BARUARSIP LAMA
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KUNJUNGAN DAN PEMBINAAN KETUA KAMAR PERDATA MA RI 
TGL 3 FEBRUARI 2017
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KUNJUNGAN KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TGL 24 FEBRUARI 2017
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KUNJUNGAN PUSDIKLAT MA TGL 7 MARET 2017
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KUNJUNGAN KMA RUSIA TGL 17 MARET 2017
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KUNJUNGAN DAN PEMBINAAN TIM ASESOR BADILUM MA RI
TGL 2 AGUSTUS 2017
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RAPAT PERSIAPAN KUNJUNGAN KMA TGL 25 AGUSTUS 2017
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ACARA SENAM JUMAT PAGI
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APEL JUMAT SORE



66

UPACARA PERINGATAN HARI PANCASILA TAHUN 2016
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PERINGATAN HUT RI 2017
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