PEDOMAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS IA

A. LATAR BELAKANG
Pengadilan

Agama

penyelenggara

Bandung

kekuasaan

Kelas

kehakiman

IA

sebagai

mempunyai

salah
tugas

satu
pokok

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama bagi masyarakat pencari keadilan. Selama ini kondisi
pelayanan di Pengadilan Agama Bandung Kelas IA masih tersebar di
beberapa lokasi ruangan, sehingga dirasakan tidak efetif dan efisien.

Idealnya sebuah Badan Peradilan haruslah transparan dan berorientasi
pada pelayanan publik yang prima sebagai wujud penjabaran visi
badan peradilan yakni terwujudnya Badan Peradilan yang agung, dan
sejalan dengan agenda reformasi birokrasi peningkatan pelayanan
publik. maka untuk memenuhi program Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan
Agama Bandung Kelas IA mengambil langkah strategis dengan
menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated
Service) yang transparan dan akuntabel sebagai solusi untuk
menangani semua urusan administrasi baik bidang teknis maupun
nonteknis.

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated
Service) di Pengadilan Agama Bandung Kelas IA, 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, sehingga dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu
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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. Dengan sistem tersebut diharapkan pula
pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan terukur (direct
service) dan akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap
pelayanan publik serta diharapkan tidak terjadi lagi KKN di Pengadilan
Agama Bandung Kelas IA .

Seperti layaknya suatu sistem, maka untuk berhasilnya pelaksanan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) ini akan
sangat ditentukan oleh semua komponen baik dari internal Pengadilan
Agama Bandung Kelas IA, unsur pemerintah lainnya, aparat penegak
hukum, 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. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Peraturan

Presiden

Nomor

97

Tahun

2014

Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. SK.

Dirjen

Badilag

Nomor

:

1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018

Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan
Peradilan Agama ;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas IA
Nomor : W-10.A1/5696/HM.01.1/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Agama Bandung Kelas IA.
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C. JENIS-JENIS LAYANAN
Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor :
1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di
Lingkungan Peradilan Agama Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Bandung Kelas IA Nomor : W-10.A1/5696/HM.01.1/VIII/2018
tanggal 6 Agustus 2018

tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peradilan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama
Bandung Kelas IA., maka jenis-jenis layanan peradilan yang masuk
ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated
Service) tersebut, meliputi :
1. LAYANAN POKOK PTSP
a. Layanan Informasi/Pengaduan
Layanan Informasi
Petugas Informasi dibawah Penangung jawab Panitera Muda
Hukum, memberikan layanan informasi baik secara prosedur biasa
dan prosedur khusus mengacu kepada ketentuan Peraturan
Perundang- undangan yang berlaku dan melayani Pengaduan baik
yang diajukan secara lisan atau terulis;
1) Prosedur biasa
Prosedur biasa digunakan dalam hal :
a) Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui
surat atau media elektronik;
b) Informasi yang diminta bervolume besar;
c) Informasi yang diminta belum tersedia; atau
d) Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara
tegas

ermasuk

dalam

kategori

informasi

yang

harus

diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan
dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas
dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus
mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.
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2) Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan
secara langsung dan informasi yang diminta:
a) Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
b) Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik
dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah
tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak
atau pengadilan lain);
c) Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
d) Perkiraan

jumlah

biaya

penggandaan

dan

waktu

yang

dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan
mudah.
e) Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak
dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
f) Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam
mengajukan permohonan.
g) Khusus

informasi

untuk

mendapatkan

fotokopi

putusan

Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut
diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu)
bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung
ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

3) Prosedur Biasa
Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa
dilakukan sebagai berikut :
- Pemohon

mengisi Formulir Permohonan

Informasi yang

disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada
Pemohon;
- Petugas Informasi mengisi Register Permohonan;
- Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan
kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait,
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apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang
aksesnya membutuhkan ijin dari PPID;
- Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan
kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi
yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji
konsekuensi;
- PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17
Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap
permohonan yang disampaikan;
- Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima
permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak;
- Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima
permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di
unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan
biaya

penggandaan

dan

waktu

yang

diperlukan

untuk

mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya
dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu
selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya
kembali kepada PPID untuk ditandatangani,

dalam

hal

permohonan diterima;
- Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis
sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon
Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja
sejak pemberitahuan diterima.
- Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon
apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta,
sebelum

memutuskan

untuk

menggandakan

atau

tidak

informasi tersebut;
- Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi
informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan
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informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi
memberikan tanda terima;
- Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen
elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama
mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau
menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen
elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut
biaya;
- Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang
diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon
sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan
Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua)
hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi;
- Pengadilan

dapat

memperpanjang

waktu

sebagaimana

dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan
proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika
informasi yang diminta bervolume besar;
- Untuk

pengadilan

di

wilayah

tertentu

yang

memiliki

keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama
paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi
meminta

Pemohon

menandatangani

kolom

penerimaan

informasi dalam Register Permohonan.

4) Prosedur Khusus
Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur
khusus, mengikuti skema alur berikut:
-

Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan
Pengadilan;Petugas Informasi mengisi Register Permohonan
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-

Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di
unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh
Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan
waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya.

-

Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak
memerlukan

ijin

PPID,

Petugas

Informasi

menuliskan

keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan
waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir
permohonan yang telah diisi Pemohon ;
-

Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan
informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama
dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10
sampai dengan butir 15.

-

Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon
apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta,
sebelum

memutuskan

untuk

menggandakan

atau

tidak

informasi tersebut.
-

Petugas Pengaduan dibawah Penangung jawab Panitera
Muda Hukum, memberikan layanan pengaduan baik yang
diajukan secara lisan ataupun tertulis yang mengacu kepada
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Layanan Pengaduan
Petugas Pengaduan melayani Pengaduan baik yang diajukan secara
lisan atau terulis;
a. Pengaduan secara Lisan
1) Menghadap

langsung

Petugas

Meja

Pengaduan

kantor

Pengadilan Agama Bandung Jl. Terusan Jakarta No. 120
Antapani Tengah Kota Bandung pada jam kerja mulai pukul
08.00 Wib s/d 16.30 WIB;
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2) Menyampaikan secara lisan permasalahan / pengalaman yang
dialami sebenarnya (tidak fiktip);
b. Pengaduan secara tertulis
1) Menyampaikan/mengirim surat resmi yang ditujukan kepada
Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan cara :
- Diantar langsung
- Melalui Pos dengan alamat Kantor Pengadilan Agama
Bandung Jl. Terusan Jakarta No. 120 Antapani Tengah Kota
Bandung Kode Pos : 40291
- Melalui Faximile (022) 7273388
- Melalui E-mail : pengaduan@pa-bandung.go.id
- Melalui web resmi Pengadilan Agama Bandung dengan
alamat http://www.pa-bandung.go.id
2) Menyertakan foto fotokopi identitas dan dokumen pendukung
lainnya seperti dokumen yang berkaitan dengan pengaduan
yang akan disampaikan untuk pengaduan secara tertulis

c. Penerimaan Pengaduan Pengadilan Agama Bandung Kls IA
1) Pengadilan Agama Bandung akan menerima setiap pengaduan
yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun
tertulis.
2) Pengadilan Agama Bandung Klas IA akan memberikan
penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian
pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
3) Pengadilan agama Bandung akan memberikan tanda terima,
jika pengaduan diajukan secara tertulis.
4) Pengadilan

Agama

Bandung

Klas

IA

hanya

akan

menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas
pelapor.
Berdasarkan SK KMA Nomor :076/KMA/SK/VI/2009 Pengadilan
Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung RI diberi
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kewenangan menangani sendiri pengaduan masyarakat yang
masuk, kecuali dalam beberapa hal Badan Pengawasaan
Mahkamah Agung R.I dapat mengambil alih apabila :
1) Terlapor telah pindah tugas ke Pengadilan lain yang berada di
wilayah hukum di Pengadilan tingkat banding yang lain;
2) Pengaduan

bersifat

pending

atau

menarik

perhatian

masyarakat.
3) Penangan pengaduan yang dilaksanakan di Pengadilan tingkat
banding berlarut-larut.
Pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan sebatas
menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan
pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau
Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak
pengaduan diterima.

Penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak dari
para pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan
identitas,

mendapatkan

kesempatan

untuk

memberikan

keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun,
mendapatkan
pengaduan

informasi
yang

mengenai

disampaikannya

tahapan,
serta

penanganan

pelapor

berhak

mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor
dalam pemeriksaan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap
sistem pengaduan masyarakat, Mahkamah Agung menerbitkan
brosur tentang informasi layanan pengaduan masyarakat dan
prosedur penyampaian laporan pengaduan yang disebarluaskan
melalui Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat
Banding
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b. Layanan Pendaftaran Perkara
Layanan Pendaftaran Perkara dilakukan oleh Petugas Pendaftaran
yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja I dibawah
Penanggung Jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda
Permohonan;
Layanan Pendaftaran Perkara meliputi :
- Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan tingkat
pertama;
- Penerimaan pengajuan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjaun
Kembali;
- Penerimaan Pendaftaran permohonan konsinyasi
- Penerimaan pendaftara permohonan eksekusi;
- Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan PerundangUndangan;

c. Layanan Pembayaran Perkara
Layanan Pembayaran Perkara dilakukan oleh Petugas Pembayaran
yang sebelumnya disebut sebagai Kasir dibawah Penanggung
Jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan;
Layanan Pembayaran Perkara meliputi :
- Penaksiran Panjar Biaya Perkara;
- Pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar;
- Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Pengembelian Sisa Panjar Biaya Perkara;
- Penyerahan bukti-bukti Pembayaran
- Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan PerundangUndangan;
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d. Layanan Penyerahan Produk Pengadilan
Layanan Penyerahan Produk Pengadilan dilakukan oleh dilakukan
oleh Petugas Produk Pengadilan yang sebelumnya disebut sebagai
Petugas Meja III;
Layanan Penyerahan Produk Pengadilan meliputi :
- Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan;
- Penyerahan Akta Cerai; dan
- Dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh
Peraturan Perundang-undangan;

2. LAYANAN PENUNJANG PTSP
Layanan penunjang PTSP meliputi :
a. Layanan Pobakum
Layanan Pos Bakum meliputi :
- Konsultasi hukum.
- Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui meja informasi,
leafler

dan

langsung

mendatangi

ruangan

Posbakum

di

Pengadilan Agama Bandung Kelas IA.

Mekanisme Dan Persyaratan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) :
Adapun mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan
hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan
dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10
Tahun 2010, antara lain :
1) Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.
Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah
orang yang tidak mempu membayar jasa advokat terutama
perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai
peraturan perundang- undangan yang berlaku, baik sebagai
Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan
tersebut diberikan secara cuma-cuma tampa dipungut Biaya.
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2) Jenis Jasa Hukum.
Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di
Pengadilan Agama Bandung berupa pemberian informasi, advis,
konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.
3) Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum
Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada
Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan :
a) Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi
sekurang- kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat
mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan
Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
b) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
c) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa,
atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon
Bantuan Hukum; atau
d) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu
Keluarga

Miskin

(KKM),

Kartu

Jaminan

Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan
(PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
e) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang
dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum
dan diketahui oleh Ketua Pengadilan;

b. Layanan Penyetoran Panjar Biaya Perkara
Di Pengadilan Agama Bandung sistem Pembayaran biaya perkara
telah melakukan MOU dengan Penyedia Jasa Eksternal yaitu PT BRI
Cabang Dewi Sartika Bandung dengan system Payment Point yang
ada lingkungan PTSP itu sendiri.
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c. Layanan Materai Dan Legalisir Atau Nazzeglen
Di Pengadilan Agama Bandung sistem ayanan Materai dan Legalisir
atau Nazzegelen dalam hal ini Pengadilan Agama Bandung belum
melakukan MOU dengan Penyedia Jasa Eksternal yaitu PT POS;

3. Prinsip Tata Kerja Penyelenggaraan Layanan Terpadu
Dengan melihat jenis-jenis layanan peradilan yang pelaksanannya
dilakukan secara terpadu, dapat dikatakan hampir semua jenis
pelayanan administrasi Perkara di Pengadilan Agama Bandung Kelas
IA dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One
Gate Integrated Service).
a. Pengadministrasian PerkaraTingkat Pertama (Meja Pendaftaran)
Tugas:
Menerima berkas perkara dari para pihak yang berperkara dan
mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses
persidangan;
Uraian Tugas:
- Menerima

Gugatan,

Permohonan,

Perlawanan

(Verzet),

Pernyataan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Menaksir biaya perkara dan biaya Eksekusi ;- Membuat

Surat

Kuasa UntukMembayar (SKUM) dan menyerahkannya pada calon
Penggugat atauPemohon;
- Memgembalikan surat gugatan/permohonan pada Penggugat/
Pemohon;
- Memberikan penjelasan seperlunnya yang berkaitan dengan
perkara apabila diminta yang bersangkutan;
- Melaksanakan legalisasi;
- Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

atasan/pimpinan;

Halaman 13

b. Penyelenggara Kasir
Tugas : Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara serta
menyimpan

dan

mengeluarkan

biaya

perkara

atas

perintah

pimpinan/atasan yang berwenang;
Uraian Tugas :
- Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan
keuangan perkara;
- Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara dan biaya
eksekusi dari pihak calon Penggugat atau pihak Pemohon
berdasarkan SKUM;
- Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara dan biaya
eksekusi dalam jurnal penerimaan;
- Mengembalikan asli SKUM kepada pihak calon Penggugat atau
pihak calon Pemohon setelah dibubuhi cap/tanda lunas;
- Menyerahkan biaya perkara dan biaya eksekusi yang diterimanya
kepada Bendaharawan khusus dan dibukukan dalam buku jurnal;
- Mengeluarkan biaya perkara atas persetujuan pimpinan/atasan
sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- Melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara
setiap hari kedalam BukuInduk Keuangan Perkara ;
- Melakukan penutupanBuku Induk keuangan Perkara atas perintah
pimpinan
- Memelihara

dan

mengamankan

bukti-bukti

penerimaan/

pengeluaran biaya perkara serta surat-surat berharga lainnya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

c. Penata Usaha Register Perkara
Tugas : Mendaftarkan perkara ke dalam register Perkara dan
mengisi buku Register sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku;
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Uraian Tugas :
- Menghimpun dan memperlajari petunjuk pelaksanaan tugas
(Juklak);
- Menerima surat gugatan/perlawanan dari calon Penggugat atau
Tergugat;
- Menerima surat Permohonan dari calon Pemohon sebanyak 2
(dua) rangkap;
- Menerima

tindasan

SKUM

dari

calon

Penggugat/pelawan/

Pemohon;
- Mencatat/mendaftar surat gugatan atau permohonan dalam
Register yang bersangkutan serta memberi Nomor Register
perkara pada surat gugatan/permohonan pada SKUM;
- Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/Permohonan
yang telah diberi nomor Register pada Penggugat/Pemohon;
- Menyampaikan

kepada

Wakil

Panitera

berkas

surat

gugatan/Permohonan dan selanjutnya menyampaikan kepada
Ketua Pengadilan asli surat gugatan/ permohonan dengan
melampirkan tindasan SKUM dan surat- surat yang berhubungan
dengan gugatan/permohonan disertai dengan ekspedisi;
- Mendaftarkan/mencatat putusan Pengadilan Agama/Pengadilan
Tinggi

Agama/Mahkamah

Agung

dalam

Register

yang

bersangkutan;
- Menjaga kerapian dan keamanan bukuRegister Perkara;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

d. Pengolah Data dan Administrasi Perkara (Pengambilan Produk
Pengadilan)
Tugas : Menghimpun,menyusun,mengolah dan membuat laporan
perkara

serta

menata

kearsipan

berkas

perkara,

menerima

memori/kontra memori banding sesuai ketentuan yang berlaku;
Uraian Tugas:
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- Menghimpun

dan

mempelajari

petujuk

pelaksanaan

tugas

pengolah data dan laporan perkara sebagai pedoman;
- Menyerahkan
Pengadilan

surat

Tinggi

salinan

putusan

Agama/Mahkamah

Pengadilan
Agung

Agama/

kepada

yang

pihak

yang

berkepentingan;
- Menyerahkan

salinan

penetapan

kepada

berkepentingan;
- Menerima memori/kontra memori banding, memori/kontra memori
kasasi, jawaban/tanggapan peninjauan kembali dan lain-lain;
- Menyusun

dan

menyajikan

data

perkara

dalam

bentuk

statistik,grafik ;
- Membuat laporan perkara secara berkala;
- Menata arsip berkas perkara yang telah diminutasi kedalam box
perkara;
- Menyusun/menjahit serta mempersiapkan berkas perkara;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

Kerena itu, supaya 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;

Dengan demikian, dalam waktu bersamaan akan diperoleh hasil akhir
berupa terselesaikannya permohonan pelayanan sesuai batas waktu
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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 Panitera Muda 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 secara bergantian;

Segala

tindakan

administrasi

baik

yang

bersifat

teknis

yang

dilaksanakan di unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan
dengan cara sederhana, mudah diakses dan menyeluruh sebagai satu
kesatuan yang utuh dalam penyelenggaraan kebijakan pengadilan;

Dalam

penyelenggaraan

Pelayanan

Terpadu

Satu

Pintu

tentu

dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk hal itu
Pengadilan Agama Bandung Kelas IA telah menyediakan tempat yang
cukup

representatif

yakni

salah

satu

ruangan

gedung

Kantor

Pengadilan Agama Bandung Kelas IA yang semula berfungsi sebagai
ruangan tunggu, dirubah menjadi tempat Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Untuk lebih memperlancar dan efektifnya pelayanan, maka tempat
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibagi 2 (dua), yakni:
1. Front Office / Meja Pelayanan, diperuntukkan sebagai tempat
penerimaan dan pendaftaran;
2. Back Office / Unit pemroses, untuk memverifikasi kelengkapan
berkas serta memproses (dapur proses administrasi), kemudian
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apabila berkas tersebut telah selesai diproses, maka dikembalikan ke
front office untuk diserahkan kepada pemohon / pencari keadilan.

D. Tata Kerja Pengajuan
Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service),
sesuai

SK

Ketua

Pengadilan

Agama

Bandung

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 persyaratan yang harus
dipenuhi, maka ditempatkan petugas khusus yang berfungsi sebagai
checker untuk memberi informasi tentang persyaratan yang harus
dipenuhi. Jika terdapat pertanyaan-pertanyaan pencari keadilan yang
berhubungan dengan hukum acara, dapat diarahkan menuju Posbakum.

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 pekerjaan yang terukur waktu
penyelesaiannya

(terlampir)

dengan

mengacu

kepada

Standar

Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Bandung Kelas IA;
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Selain itu, untuk tertibnya pelayanan, maka digunakan sistem antrian
dengan menggunakan nomor antrian sesuai dengan kepentingan atau
layanan yang diperlukan Pengugat/Pemohon yang telah disediakan di
pintu masuk tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan untuk
pelayanan Informasi pengaduan dapat langsung berinteraksi dengan
Petugas Meja Informasi dan Pengaduan;

E. Tata Kerja Pemrosesan
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;

Para pihak berperkara yang datang ke Pengadilan Agama Bandung
kemudian diarahkan oleh

Petugas sesuai dengan layanan yang

dikehendaki oleh para pihak tersebut, apakah menghendaki layanan
pendaftaran perkara atau akan mengambil produk Pengadilan, apabila
para

pihak

menghendaki

layanan

pendaftaran

maka

Petugas

mengarahkan para pihak Ke Meja Pendaftaran Perkara dengan terlebih
dahulu

mengambil

nomor

antrian

untuk

memperoleh

Layanan

Pendaftaran, Gugatan, Permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan
perlawanan pihak ke tiga (derden verzet), surat gugatan dan permohonan
tersebut bisa dibuat sendiri bagi yang cakap hukum dan bagi yang tidak
cakap hukum dibantu oleh POSBAKUM sebagai Penyedia jasa eksternal
yang telah ditunjuk dan ada MOU dengan Pengadilan Agama Bandung,
Surat gugatan/permohonan diserahkan kepada petugas Meja Pendaftaran
sebanyak jumlah pihak, ditambah tiga rangkap untuk majelis Hakim,
kemudian Petugas Meja Pendaftaran menerima memeriksa kelengkapan
berkas dengan mengunakan dapat periksa (Check list), kemudian Petugas
Meja Pendaftaran menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan surat
Keputusan Panjar Ketua Pengadilan Agama Bandung Kls IA, setelah
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menaksir membuat SKUM (Surat Kuasa membayar) dengan 4 Rangkap,
Untuk

Pihak,

Untuk

Penggugat/Pemohon

Bank,

membayar

Kasir
uang

dan
panjar

Berkas
biaya

kemudian

perkara

yang

tercantum dalam SKUM melaui Bank, kemudian Kasir menerima bukti
setor dari Bank dan menginput biaya yang telah dibayar didalam jurnal
keuangan perkara secara elektronik dengan terlebih dahulu memberi
Nomor Perkara, tanda tangan dan Cap Lunas pada SKUM, kemudian
kasir menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan sesuai
dengan Nomor Perkara berikut SKUM kepada Pengugat/Pemohon untuk
didaftarkan, setelah mencatat dalam buku register perkara dan di input
dalam SIPP, satu rangkap gugatan/permohonan yang telah dilengkapi
skum dan slip setoran dari Bank diserahkan kepada para pihak
berperkara;

Jika para pihak yang berperkara akan mengambil Produk Pengadilan baik
berupa akta cerai, pengambilan salinan putusan dan penetapan
Pengadilan atau melegalisir surat dokumen lainnya, maka meja Informasi
mengarahkan langsung ke Meja Pengambilan Produk setelah mengambil
nomor antrian terlebih dahulu;

Semua jenis layanan harus memperhatikan jangka waktu pelayanan yang
realistis dengan berpedoman pada waktu yang telah ditetapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP).

F. Alur Penyelesaian Layanan Terpadu
Untuk lebih memudahkan masyarakat pencari keadilan mengetahui dan
memahami penyelesaian layanan terpadu Pengadilan Agama Bandung
dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas IA
Khusus Nomor : W10.A5/4313/HK.05/XI/2018 tanggal 21 November 2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu
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(PTSP) pada Pengadilan Agama Bandung Kelas IA dalam bentuk bagan,
sebagai berikut :
1. PEMOHON LAYANAN DATANG KE AREA PTSP;
2. PEMOHON

LAYANAN

MENGAMBIL

NOMOR

URUT

ANTRIAN

LAYANAN
3. PETUGAS LAYANAN TERPADU MEMANGGIL PARA PEMOHON
SESUAI NOMOR ANTRIAN
4. PETUGAS LAYANAN MENERIMA PERMOHONAN LAYANAN
5. PETUGAS LAYANAN MEMERIKSA PERSYARATAN PERMOHONAN
6. PEMOHON LAYANAN MEMBAYAR BIAYA
PANJAR

ATAU

PNBP

MELALUI

PERKARA

BANK

YANG

SESUAI

DITUNJUK

PENGADILAN AGAMA BANDUNG;
7. SETELAH
KEMBALI

PERMOHONAN
KE

KASIR

ATAU

UNTUK

GUGATAN

MEMPEROLEH

DIBAYAR

MAKA

NOMOR,TANDA

TANGAN, DI CAP LUNAS UNTUK DILANJUTKAN KE MEJA II UNTUK
DIINPUT DI REGISTER PERKARA DAN SIPP, SETELAH SELESAI
BERKAS

DI

SERAHKAN

SATU

RANGKAP

KEPADA

PIHAK

BERPERKARA PEMOHON LAYANAN

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:
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a. Pelayanan informasi

NO
1.

JENIS LAYANAN PERADILAN

WAKTU

KETERANGAN

Menerima dan memilah

5 menit per

Penerimaan dan

permohonan informasi yang

perkara

pemilahan informasi

masuk

tergantung kuantitas
perkara yang dimohon
informasi namun rata
rata per perkara adalah
5 menit;

2.

Mengisi Register informasi

5 menit per

Disiapkan formulir

permohonan

permohonan bukti

informasi

pengajuan, PC
buku Register;

3.

Meneruskan Permohonan ke

5 menit per

Disiapkan formulir

Penanggung Jawab Infromasi

permohonan

permohonan bukti

dan Pencarian infromasi yang

informasi

pengajuan

Meneruskan permohonan ke

5 menit per

Disiapkan formulir

PPID

permohonan

permohonan bukti

informasi

pengajuan

5 menit per

Disiapkan formulir

permohonan

permohonan bukti

diminta
4.

5.

Uji Konsekuensi

pengajuan,
6.

Pemberitahuan kepada

5 menit per

Disiapkan formulir

pemohon informasi

permohonan

permohonan bukti
pengajuan,

7.

Menaksir biaya permohonan

5 menit per

informasi, menerima biaya

permohonan

perolehan informasi

informasi

Kwitansi PNBP,PC
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8.

Pelayanan Infromasi sesuai

10 menit

permintaan yang diinginkan,

Dokumen Informasi
yang diminta,PC

penggandaan/pengaburan/soft
copy

b. Pelayanan Pengaduan
NO
1.

JENIS LAYANAN PERADILAN
Menerima pengaduan

WAKTU

KETERANGAN

5 menit per

Formulir Pengaduan

masyarakat melalui lisan, tulisan, pengaduan

Masyarakat

e-mail, faksimili.
2.

Mencatat pengaduan ke dalam

5 menit per

Pengaduan Masyarakat

register pengaduan.

pengaduan

yang telah tercatat
dalam register
pengaduan masyarakat

3.

Meneruskan pengaduan

5 menit per

Pengaduan Masyarakat

masyarakat tersebut kepada

pengaduan

telah dilaporkan

5 menit

Berkas Pengaduan

30 menit

Berkas Pengaduan

5 menit

Berkas Pengaduan

Ketua melalui Panitera dan
Panmud Hukum
4.

Menerima pengaduan
masyarakat melalui Panitera.

5.

Menelaah berkas pengaduan
yang diserahkan oleh panitera

6.

Meneruskan tentang pengaduan
masyarakat / publik tersebut
kepada Ketua PTA.
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c. Pelayanan pendaftaran perkara
NO

JENIS LAYANAN PERADILAN

1.

Mengajukan

WAKTU
5 menit

permohonan/Gugatan

KETERANGAN
Surat Permohonan/
gugatan, dokumen yg
diperlukan

2.

Menerima dan memeriksa

5 menit

kelengkapan surat

Surat Permohonan,
dokumen yg diperlukan,

Permohonan/Penggugat
3.

Meng-entry indentitas pihak /

10 menit

Surat Permohonan,

para pihak, posita, petitum

dokumen yg diperlukan,

permohonan dalam aplikasi

Aplikasi SIPP , Resi

Siadpa-Plus, menaksir dan

Bank

membuat SKUM panjar biaya
perkara, memberi petunjuk
kepada Pemohon untuk
menyetor sejumlah biaya
perkara yang tertera dalam
SKUM melalui Bank yang
ditunjuk.
4.

Menerima bukti setor Bank dan

10 menit

Bukti pembayaran

berkas surat permohonan dari

BANK, Buku Jurnal dan

pemohon, membukukan,

Induk keuangan

mencatat panjar biaya perkara

Perkara, Aplikasi SIPP

dalam buku jurnal, memberi
nomor perkara pada lembar
jurnal dan SKUM,
menandatangani dan memberi
cap lunas pada lembar SKUM,
mencatat dalam register induk
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perkara gugatan/ permohonan,
meng entry panjar biaya perkara
tersebut dalam
5.

Menerima kembali surat

5 menit

Bukti pembayaran

permohonan dan SKUM yang

BANK, Buku Jurnal dan

telah diberi

Induk keuangan

nomor perkara

Perkara, Aplikasi SIPP

d. Pelayanan Pembayaran Panjar Biaya Perkara
NO

JENIS LAYANAN PERADILAN

1.

Mengajukan permohonan atau

WAKTU
5 menit

Gugatan

KETERANGAN
Surat Permohonan/
gugatan, dokumen yg
diperlukan

2.

Menerima dan memeriksa

5 menit

kelengkapan surat

Surat Permohonan,
dokumen yg diperlukan,

Permohonan/Penggugat
3.

4.

Menaksir panjar biaya

15 menit

Surat Permohonan,

perkara yang kemudian cetak

dokumen

dalam Surat Kuasa Untuk

yg diperlukan, Aplikasi

Membayar (SKUM)

SIPP SKUM, Resi Bank

Menyerahkan kembali surat

15 menit

Buku Jurnal dan Induk

gugatan atau permohonan

keuangan Perkara,

kepada pihak berperkara disertai

Aplikasi SIPP KIPA

dengan Surat Kuasa Untuk
Membayar (SKUM) dalam
rangkap 3 (tiga)
5.

Pihak berperkara datang ke
loket layanan bank dan mengisi

5 menit

Surat Permohonan dan
SKUM

slip dan penyetoran panjar biaya
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perkara.
6.

Pemegang kas setelah meneliti

5 Menit

slip bank kemudian

Bukti pembayaran
BANK,

menyerahkan kembali kepada
pihak berperkara. Pemegang
kas kemudian memberi tanda
lunas dalam Surat Kuasa Untuk
Membayar (SKUM) dan
menyerahkan kembali kepada
pihak berperkara asli dan
tindasan pertama Surat Kuasa
Untuk Membayar (SKUM) serta
surat gugatan atau permohonan
yang bersangkutan.
7.

Pihak berperkara menyerahkan

5 Menit

kepada petugas Meja Kedua

Bukti pembayaran
BANK,

surat gugatan atau permohonan
sebanyak jumlah tergugat
ditambah 2 (dua) rangkap serta
tindasan pertama Surat Kuasa
Untuk Membayar (SKUM).
8.

Petugas Meja Kedua
mendaftar/mencatat surat

5 Menit

Bukti pembayaran
BANK,

gugatan atau permohonan
dalam register bersangkutan
serta memberi nomor register
(Nomor Perkara) pada surat
gugatan atau permohonan
tersebut yang diambil dari nomor
Pendaftaran
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9.

Petugas Meja Kedua

5 Menit

Surat Permohonan Yang

menyerahkan kembali 1 (satu)

Sudah Di Register dan

rangkap surat gugatan atau

Bukti Pembayaran dari

permohonan yang telah diberi

bank

nomor register kepada pihak
berperkara

e. Pelayanan Penyerahan Produk
NO

JENIS LAYANAN PERADILAN

1.

Mengajukan permohonan

WAKTU

KETERANGAN

2 menit

Identitas

2 menit

Identitas pihak,

pengambilan AC
2.

Menerima pengajuan
pengambilan AC

3.

4.

5.

6.

Memerintahkan para pihak agar

permohonan salinan
2 menit

Identitas pihak,

membayar biaya AC sebagai

permohonan salinan,

PNBP

biaya PNBP

Membayar AC sebagai

3 menit

Identitas pihak,

PNBP, menerima bukti

permohonan salinan,

pembayaran PNBP

biaya PNBP

Menerima pembayaran PNBP

3 menit

Identitas pihak,

dari pihak pemohon,

permohonan salinan,

membukukan dan memberikan

pembayaran PNBP,

tanda bukti

buku keuangan PNBP

Menerima bukti pembayaran

2 menit

PNBP , menyerahkan kembali

Bukti pembayaran
PNBP

pada petugas meja III
7.

Menerima bukti pembayaran

5 menit

Identitas, bukti

PNBP, membuatkan tanda

pembayaran

terima bukti penyerahan Akta

PNBP
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Cerai
8.

Menerima Akta Cerai sesuai

2 menit

Salinan Putusan

dengan permohonan,
menandatangani bukti
penerimaan Akta Cerai

f. Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan pertama kepada para pihak
NO
1.

JENIS LAYANAN PERADILAN
Mengajukan permohonan

WAKTU

KETERANGAN

5 MENIT

Identitas

5 MENIT

Identitas pihak,

pengambilan salinan Penetapan
2.

Menerima pengajuan
Pengambilan Salinan Penetapan

3.

Memerintahkan para pihak agar

permohonan salinan
5 MENIT

Identitas pihak,

membayar biaya salinan

permohonan salinan,

Penetapan sebagai PNBP

biaya PNBP

sebanyal lembar salinan
Penetapan
4.

Memerintahkan para pihak agar

10 MENIT

Identitas pihak,

membayar biaya salinan

permohonan salinan,

Penetapan sebagai PNBP

pembayaran PNBP

sebanyal lembar salinan
Penetapan
5.

6.

Menerima pembayaran PNBP

10 MENIT

Identitas pihak,

dari pihak Pemohon,

permohonan salinan,

membukukan dan memberikan

pembayaran PNBP,

tanda bukti

buku keuangan PNBP

Menerima bukti pembayaran

10 MENIT

PNBP, menyerahkan kembali

Bukti Pembayaran
PNBP

pada petugas meja III
7.

Menerima bukti pembayaran

10 MENIT

Identitas, bukti
Halaman 28

PNBP salinan Penetapan,

pembayaran

menyerahkan salinan penetapan

PNBP

kepada para pihak, membuatkan
tanda terima bukti penyerahan
salinan penetapan
8.

Menerima salinan Penetapan

5 MENIT

Identitas, bukti

sesuai dengan permohonan,

pembayaran

menandatangani bukti

PNBP

penerimaan salinan Penetapan

g. Pelayanan Pos Bantuan Hukum
NO

JENIS LAYANAN PERADILAN

1.

Mengajukan permohonan

WAKTU
15 menit

KETERANGAN
Registrasi calon

kepada Posbakum Pengadilan

Penerima Layanan

dengan mengisi formulir yang

Posbakum Pengadilan

telah disediakan dan
memberikan persyaratan yang
diperlukan.
2.

Memeriksa formulir dan

15 menit

Dokumen persyaratan

kelengkapan dokumen

lengkap sudah diterima

persyaratan. Jika tidak lengkap,

Petugas Posbakum

mengembalikan kepada
Pemohon untuk dilengkapi
Jika lengkap, Pemohon/calon
Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.
3.

Memberikan layanan Posbakum

30 menit

Penerima layanan

Pengadilan. Apabila penerima

sudah mendapatkan

layanan Posbakum tidak

layanan Posbakum

sanggup membayar biaya

Pengadilan.
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perkara, maka petugas
Posbakum akan memberikan
formulir permohonan
pembebasan biaya perkara
untuk diajukan kepada Ketua
Pengadilan.
4.

Mengisi, memeriksa

15 menit

Surat pernyataan telah

kelengkapan isian dan meminta

menerima

tandatangan Penerima Layanan

layanan sudah

Posbakum Pengadilan dan

ditandatangani

Petugas Pengadilan pada
Formulir permohonan layanan
dan Surat pernyataan telah
menerima layanan.
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