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DAFTAR ISI 

1. SP Permohonan Prodeo Perkara Perdata 

2. SP Pendaftaran Perkara Gugatan/Perlawanan/Bantahan/Permohonan 

3. SP Pendaftaran Perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) 

4. SP Pendaftaran Keberatan Terhadap Putusan KPPU 

5. SP Pendaftaran Keberatan Terhadap Putusan BPSK 

6. SP Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana 

7. SP Pendaftaran Perkara Keberatan Atas Putusan Gugatan Sederhana 

8. SP Pendaftaran Perkara Keberatan Atas Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan 

Umum 

9. SP Permohonan Konsinyasi Perdata 

10. SP Permohonan Upaya Banding Perkara Perdata 

11. SP Permohonan Upaya Kasasi Perkara Perdata 

12. SP Permohonan Upaya PK Perkara Perdata 

13. SP Permohonan Eksekusi Grosse Akta Hak Tanggungan/Akta Pengakuan Utang 

14. SP Permohonan Eksekusi Putusan Perdata 

15. SP Permohonan Konsinyasi Atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 

Umum 

16. SP Persidangan Perkara Perdata Gugatan/Perlawanan 

17. SP Persidangan Perkara Keberatan Terhadap Putusan KPPU 

18. SP Persidangan Perkara Keberatan Terhadap Putusan BPSK 

19. SP Persidangan Perkara Gugatan Sederhana 

20. SP Persidangan Perkara Keberatan Atas Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan 

Umum 

21. SP Persidangan Perkara Permohonan 

22. SP Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional 

23. SP Pendaftaran Permohonan Pembatalan Terhadap Putusan Badan Arbitrase 

24. SP Persidangan Perkara Permohonan Pembatalan Terhadap Putusan Badan 

Arbitrase 

25. SP Pendaftaran Keberatan Terhadap Putusan KIP 

26. SP Pendaftaran Perkara Gugatan Partai Politik 

27. SP Persidangan Perkara Keberatan Terhadap Putusan KIP 

28. SP Persidangan Perkara Gugatan Partai Politik 

29. SP Pendaftaran Perdamaian Di Luar Pengadilan 

30. SP Permohonan Salinan Putusan/Penetapan 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
 NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 PERMOHONAN 
PRODEO 
PERKARA 
PERDATA 

1. Surat permohonan yang ditujukan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri 
Pematang SIantar; 

2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 
dari Lurah/Kepala Desa; 

3. Jika tidak ada SKTM, dapat dilengkapi 
dengan dokumen yang berkaitan 
dengan daftar penduduk miskin dalam 
basis data terpadu pemerintah atau 
yang dikeluaran instansi lain yang 
berwenang untuk memberikan 
keterangan tidak mampu seperti Kartu 
Keluarga Miskin, Kartu Jaminan 
Kesehatan Masyarakat, Kartu Beras 
Sejahtera (Rastra), Kartu Program 
Keluarga Sejahtera, Kartu Perlindungan 
Sosial atau yang sejenis dengan itu;     

 

1. Permohonan prodeo diajukan Penggugat 
melalui Petugas PTSP; 

2. Apabila yang mengajukan adalah Tergugat, 
maka permohonan diajukan sebelum 
menyampaikan jawaban atas gugatan 
Penggugat;  

3. Panitera memeriksa persyaratan dan 
kelayakan permohonan dengan membuat 
pertimbangan/rekomendasi; 

4. Selanjutnya Sekretaris merekomendasikan 
ketersediaan anggaran; 

5. Ketua melakukan pemeriksaan berkas 
berdasarkan pertimbangan/rekomendasi 
Panitera dan Sekretaris, lalu menerbitkan 
penetapan; 

6. Dalam hal permohonan ditolak, maka proses 
berperkara dilaksanakan sebagaimana 
perkara biasa; 

7. Penetapan prodeo berlaku pula untuk upaya 
hukum banding, kasasi dan peninjauan 
kembali. 

7 (tujuh) hari Gratis 1. Salinan Penetapan 
Permohonan Prodeo; 

2. Pendaftaran perkara 
gugatan/permohonan di 
Kepaniteraan Perdata, jika 
permohonan prodeo 
dikabulkan. 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

2 PENDAFTARAN 
PERKARA 
GUGATAN/PERLA 
WANAN/BANTAHAN
/ PERMOHONAN  

1. Surat gugatan/perlawanan/bantahan 
minimal 5 (lima) eksemplar. Untuk 
gugatan/perlawanan dengan 
tergugat/terlawan lebih dari satu, maka 
gugatan diberikan sesuai jumlah 
tergugat/terlawan, sedangkan untuk 
permohonan, surat permohonan 
minimal 3 (tiga) eksemplar; 

2. Surat kuasa khusus dari 
Penggugat/Pelawan/Pembantah/Pemo
hon yang telah diregistrasi apabila 
menguasakan kepada Advokat, 
fotokopi berita acara sumpah dan kartu 
Advokat penerima kuasa; 

3. Salinan dokumen-dokumen surat-surat 
yang dibuat di luar negeri harus 
disahkan oleh kedutaan/perwakilan 
indonesia di negara tersebut dan 
seperti halnya salinan/dokumen atau 
surat-surat yang dibuat dalam bahasa 
asing, maka dokumen-dokumen 
tersebut harus diterjemahkan ke dalam 
bahasa indonesia oleh penerjemah 
yang disumpah (jika ada). 

4. Format digital/soft copy surat gugatan/ 
perlawanan/bantahan/permohonan 
yang disimpan secara elektronik dalam 
media penyimpanan berupa cakram 
padat atau serupa dengan itu; 

 

1. Prosedur Manual: 
a. Penggugat / Pelawan / Pembantah / Pemohon 

mengajukan surat gugatan/perlawanan/bantahan/ 
permohonan kepada Petugas PTSP; 

b. Petugas Meja I memeriksa kelengkapan berkas, 
kemudian menghitung dan menetapkan panjar biaya 
yang dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar 
(SKUM) dalam rangkap tiga, lalu memberitahukan 
kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah/Pemohon 
melalui Petugas PTSP agar membayar panjar biaya 
perkara sebagaimana yang tertuang dalam SKUM 
melalui bank; 

c. Setelah panjar biaya perkara dibayar oleh 
Penggugat /Pelawan / Pembantah / Pemohon, 
kemudian Penggugat / Pelawan / Pembantah / 
Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada 
Kasir melalui petugas PTSP, selanjutnya Kasir 
membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM, 
memberikan tapak registrasi dan nomor perkara 
pada SKUM dan lembar pertama surat 
gugatan/perlawanan/ permohonan, lalu 
menandatangani SKUM; 

d. Setelah menerima lembar pertama dan ketiga SKUM 
serta surat gugatan/perlawanan/bantahan/ 
permohonan yang telah diberi stempel lunas dan 
tapak registrasi, kemudian Petugas Meja II melalui 
Petugas PTSP memberikan lembar pertama SKUM 
dan surat gugatan/perlawanan/permohonan yang 
telah diregistrasi kepada Penggugat / Pelawan / 
Pembantah/Pemohon, seraya memberitahukan 
bahwa panggilan untuk pemeriksaan/persidangan 
perkaranya akan diberitahukan oleh Juru Sita/Juru 
Sita Pengganti; 

2. Prosedur Elektonik (e-Court): 
a. Penggugat / Pelawan / Pembantah / Pemohon   harus 

terlebih dahulu mendaftarkan akunnya di aplikasi e-
court; 

b. Selanjutnya  Penggugat / Pelawan / Pembantah / 
Pemohon melakukan aktivasi pada alamat email yang 
terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili 
elektronik; 

c. Kemudian  Penggugat / Pelawan / Pembantah / 
Pemohon login ke aplikasi e-court dan melengkapi 
data yang diminta; 

d. Setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi, 

a. Maksimal 3 
(tiga) hari sejak 
pendaftaran 
sampai dengan 
penetapan hari 
sidang; 

b. Panggilan 
sidang maksimal 
3 (tiga) hari 
kerja sebelum 
hari sidang. 

Besaran panjar 
biaya sesuai 

dengan  PP Nomor 
5 Tahun 2019 
tentang Jenis Dan 
Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara 
Bukan Pajak Yang 
Berlaku Pada 
Mahkamah Agung 
Dan Badan 
Peradilan Yang 
Berada Di 
Bawahnya dan 
Surat Keputusan 
Ketua Pengadilan 
Negeri Pematang 
Siantar Tentang 
Penetapan Radius 
Dan Biaya 
Perkara Perdata 
Pada Pengadilan 
Negeri Pematang 
Siantar, dengan 
ketentuan akan 
ditambah jika 
panjar biaya 
kurang 

1. Prosedur Manual: 
a. Lembar pertama 

SKUM yang telah 
diberi cap/stempel 
lunas dan 
ditandatangani Kasir; 

b. Turunan surat 
gugatan/perlawanan 
yang telah dibubuhi 
tapak registrasi 
lengkap dengan 
nomor perkara; 

c. Relaas panggilan 
sidang. 

2. Prosedur Elektronik: 
a. Akun terdaftar; 
b. e-SKUM; 
c. Akun virtual; 
d. Nomor perkara 

terdaftar; 
e. e-Summons. 



 selanjutnya  Penggugat / Pelawan / Pembantah / 
Pemohon  mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi 
e-court; 

e. Setelah mendapatkan e-SKUM dan kode akun virtual 
secara otomatis,  Penggugat / Pelawan / Pembantah / 
Pemohon melakukan pembayaran melalui bank; 

f. Panitera Muda Perdata melakukan verifikasi 
pendaftaran secara elektronik dan memberikan status 
verifikasinya, lalu kemudian aplikasi SIPP akan 
memberikan nomor perkara secara otomatis; 

g. Aplikasi e-court menghasilkan panggilan menghadiri 
persidangan terhadap para pihak berperkara secara 
elektronik setelah mendapatkan data persidangan 
dari aplikasi SIPP, kecuali untuk panggilan sidang  
terhadap Tergugat/Terlawan dilakukan secara 
manual (minimal untuk panggilan sidang pertama); 

h. Asli dan soft copy surat gugatan/perlawanan/ 
bantahan/permohonan serta surat persetujuan  
Penggugat/Pelawan/Pembantah/Pemohon prinsipal 
untuk beracara secara elektronik jika diwakili 
Kuasanya diberikan pada saat sidang pertama.  



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
NO JENIS 

PELAYANAN 
PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

3 PENDAFTARAN 
PERKARA 
GUGATAN 
PERWAKILAN 
KELOMPOK 
(CLASS ACTION) 

1. Surat gugatan minimal 5 (lima) eksemplar. Untuk gugatan 
dengan tergugat lebih dari satu, maka gugatan diberikan 
sesuai jumlah tergugat; 

2. Wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa 
khusus dari anggota kelompok; 

3. Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-
persyaratan yang diatur dalam hukum acara perdata yang 
berlaku, dan harus memuat: 

• Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok; 

• Defenisi kelompok secara rinci walaupun tanpa 
menyebutkan nama anggota satu persatu; 

• Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan 
dalam kaitan dengan kewajiban melakukan 
pemberitahuan; 

• Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun 
anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak 
teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci; 

• Gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa 
bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak 
sama karena sifat dan kerugian yang berbeda; 

• Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus 
dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan 
tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti 
kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk 
usulan tentang pembentukan tim atau panel yang 
membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian. 

4. Apabila menguasakan kepada Advokat, maka harus 
dilampirkan surat kuasa khusus dari Penggugat (wakil 
kelompok) yang telah diregistrasi, fotokopi berita acara 
sumpah dan kartu Advokat penerima kuasa; 

5. Format digital/soft copy surat gugatan yang disimpan secara 
elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat 
atau serupa dengan itu; 

 

1. Prosedur Manual: 
a. Penggugat mengajukan gugatan kepada 

Petugas PTSP; 
b. Petugas Meja I memeriksa kelengkapan 

berkas, kemudian menghitung dan 
menetapkan panjar biaya yang dituangkan 
dalam surat kuasa untuk membayar 
(SKUM) dalam rangkap tiga, lalu 
memberitahukan kepada Penggugat melalui 
Petugas PTSP agar membayar panjar biaya 
perkara sebagaimana yang tertuang dalam 
SKUM melalui bank; 

c. Setelah panjar biaya perkara dibayar oleh 
Penggugat, kemudian Penggugat 
menyerahkan bukti pembayaran kepada 
Kasir melalui Petugas PTSP, selanjutnya 
Kasir membubuhkan cap stempel lunas 
pada SKUM, memberikan tapak registrasi 
dan nomor perkara pada SKUM dan lembar 
pertama surat gugatan, lalu 
menandatangani SKUM; 

d. Setelah menerima lembar pertama dan 
ketiga SKUM serta surat gugatan yang telah 
diberi stempel lunas dan tapak registrasi, 
kemudian Petugas Meja II melalui Petugas 
PTSP memberikan lembar pertama SKUM 
dan surat gugatan yang telah diregistrasi 
kepada Penggugat, seraya 
memberitahukan bahwa panggilan untuk 
pemeriksaan/persidangan perkaranya akan 
diberitahukan oleh Juru Sita/Juru Sita 
Pengganti;  

2. Prosedur Elektronik (e-Court): 
a. Penggugat harus terlebih dahulu 

mendaftarkan akunnya di aplikasi e-court; 
b. Selanjutnya Penggugat melakukan aktivasi 

pada alamat email yang terdaftar sekaligus 
persetujuan sebagai domisili elektronik; 

c. Kemudian Penggugat login ke aplikasi e-
court dan melengkapi data yang diminta; 

d. Setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi, 
selanjutnya Penggugat mendaftarkan 
gugatannya melalui aplikasi e-court; 

e. Setelah mendapatkan e-SKUM dan kode 
akun virtual secara otomatis, Penggugat 
melakukan pembayaran melalui bank; 

a. Maksimal 3 
(tiga) hari 
sejak 
pendaftaran 
sampai 
dengan 
penetapan 
hari sidang; 

b. Panggilan 
sidang 
maksimal 3 
(tiga) hari kerja 
sebelum hari 
sidang. 

Besaran panjar 
biaya sesuai 

dengan  PP 
Nomor 5 Tahun 

2019 tentang 
Jenis Dan Tarif 

Atas Jenis 
Penerimaan 

Negara Bukan 
Pajak Yang 

Berlaku Pada 
Mahkamah Agung 

Dan Badan 
Peradilan Yang 

Berada Di 
Bawahnya dan 

Surat Keputusan 
Ketua 

Pengadilan 
Negeri 

Pematang 
Siantar Tentang 

Penetapan 
Radius Dan 

Biaya Perkara 
Perdata Pada 

Pengadilan 
Negeri 

Pematang 
Siantar, dengan 
ketentuan akan 
ditambah jika 
panjar biaya 

kurang 

1. Prosedur Manual: 
a. Lembar 

pertama 
SKUM yang 
telah diberi 
cap/stempel 
lunas dan 
ditandatanga
ni Kasir; 

b. Turunan 
Surat 
gugatan yang 
telah dibubuhi 
tapak 
registrasi 
lengkap 
dengan 
nomor 
perkara; 

c. Relaas 
panggilan 
sidang. 

2. Prosedur 
Elektronik: 
a. Akun 

terdaftar; 
b. e-SKUM; 
c. Akun virtual; 
d. Nomor 

perkara 
terdaftar; 

e. e-Summons. 



 f. Panitera Muda Perdata melakukan verifikasi 
pendaftaran secara elektronik dan 
memberikan status verifikasinya, lalu 
kemudian aplikasi SIPP akan memberikan 
nomor perkara secara otomatis; 

g. Aplikasi e-court menghasilkan panggilan 
menghadiri persidangan terhadap para pihak 
berperkara secara elektronik setelah 
mendapatkan data persidangan dari aplikasi 
SIPP, kecuali untuk panggilan sidang  
terhadap Tergugat dilakukan secara manual 
(minimal untuk panggilan sidang pertama). 

h. Asli dan soft copy surat gugatan serta surat 
persetujuan Penggugat prinsipal untuk 
beracara secara elektronik jika diwakili 
Kuasanya diberikan pada saat sidang 
pertama. 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 

NO 
 

JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

4 PENDAFTARAN 
KEBERATAN 
TERHADAP 
PUTUSAN KPPU 

1. Surat gugatan keberatan minimal 6 (enam) 
eksemplar; 

2. Apabila menguasakan kepada Advokat, 
maka harus disertai surat kuasa khusus dari 
Pemohon Keberatan yang telah diregistrasi, 
fotokopi berita acara sumpah dan kartu 
Advokat penerima kuasa; 

3. Format digital/soft copy surat gugatan 
keberatan yang disimpan secara elektronik 
dalam media penyimpanan berupa cakram 
padat atau serupa dengan itu; 

1. Prosedur Manual: 
a. Pemohon mengajukan gugatan keberatan kepada 

Petugas PTSP dalam tenggang waktu 14 (empat 
belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan 
putusan KPPU dan atau diumumkan melalaui website 
KPPU; 

b. Petugas Meja I memeriksa kelengkapan berkas, 
kemudian menghitung dan menetapkan panjar biaya 
yang dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar 
(SKUM) dalam rangkap tiga, lalu memberitahukan 
kepada Pemohon melalui Petugas PTSP agar 
membayar panjar biaya perkara sebagaimana yang 
tertuang dalam SKUM melalui bank; 

c. Setelah panjar biaya perkara dibayar oleh Pemohon, 
kemudian Pemohon menyerahkan bukti pembayaran 
kepada Kasir melalui Petugas PTSP, selanjutnya Kasir 
membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM, 
memberikan tapak registrasi dan nomor perkara pada 
SKUM dan lembar pertama surat gugatan keberatan, 
lalu menandatangani SKUM; 

d. Setelah menerima lembar pertama dan ketiga SKUM 
serta surat gugatan yang telah diberi stempel lunas 
dan tapak registrasi, kemudian Petugas Meja II  
melalui Petugas PTSP memberikan lembar pertama 
SKUM dan surat gugatan yang telah diregistrasi 
kepada Pemohon, seraya memberitahukan bahwa 
panggilan untuk pemeriksaan/persidangan perkaranya 
akan diberitahukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti; 

e. Dalam hal keberatan diajukan lebih dari satu Pemohon 
untuk putusan KPPU yang sama dan memiliki 
kedudukan hukum yang sama, maka perkaranya 
didaftar dengan nomor yang sama; 

2. Prosedur Elektronik (e-Court): 
a. Pemohon  harus terlebih dahulu mendaftarkan akunnya 

di aplikasi e-court; 
b. Selanjutnya Pemohon melakukan aktivasi pada alamat 

email yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai 
domisili elektronik; 

c. Kemudian Pemohon login ke aplikasi e-court dan 
melengkapi data yang diminta; 

d. Setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi, selanjutnya 
Pemohon  mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi e-
court; 

e. Setelah mendapatkan e-SKUM dan kode akun virtual 
secara otomatis, Pemohon melakukan pembayaran 

a. Maksimal 3 
(tiga) hari sejak 
pendaftaran 
sampai dengan 
penetapan hari 
sidang; 

b. Panggilan 
sidang maksimal 
3 (tiga) hari 
kerja sebelum 
hari sidang. 

Besaran panjar 
biaya sesuai 

dengan  PP 
Nomor 5 Tahun 
2019 tentang 
Jenis Dan Tarif 
Atas Jenis 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak Yang 
Berlaku Pada 
Mahkamah Agung 
Dan Badan 
Peradilan Yang 
Berada Di 
Bawahnya dan 
Surat Keputusan 
Ketua 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar Tentang 
Penetapan 
Radius Dan 
Biaya Perkara 
Perdata Pada 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar, dengan 
ketentuan akan 
ditambah jika 
panjar biaya 
kurang 

1. Prosedur Manual: 
a. Lembar 

pertama SKUM 
yang telah 
diberi 
cap/stempel 
lunas dan 
ditandatangani 
Kasir; 

b. Turunan surat 
gugatan yang 
telah dibubuhi 
tapak registrasi 
lengkap 
dengan nomor 
perkara; 

c. Relaas 
panggilan 
sidang. 

2. Prosedur Elektronik: 
a. Akun terdaftar; 
b. e-SKUM; 
c. Akun virtual; 
d. Nomor perkara 

terdaftar; 
e-Summons. 



 melalui bank; 
f. Panitera Muda Perdata melakukan verifikasi 

pendaftaran secara elektronik dan memberikan status 
verifikasinya, lalu kemudian aplikasi SIPP akan 
memberikan nomor perkara secara otomatis; 

g. Aplikasi e-court menghasilkan panggilan menghadiri 
persidangan terhadap para pihak berperkara secara 
elektronik setelah mendapatkan data persidangan dari 
aplikasi SIPP, kecuali untuk panggilan sidang  terhadap 
Termohon dilakukan secara manual (minimal untuk 
panggilan sidang pertama).   

h. Asli dan soft copy surat gugatan serta surat 
persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara 
elektronik jika diwakili Kuasanya diberikan pada saat 
sidang pertama. 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

5 PENDAFTARAN 
KEBERATAN 
TERHADAP 
PUTUSAN BPSK 

1. Surat gugatan keberatan minimal 6 
(enam) eksemplar; 

2. Apabila menguasakan kepada Advokat, 
maka harus disertai surat kuasa khusus 
dari Pemohon Keberatan yang telah 
diregistrasi, fotokopi berita acara 
sumpah dan kartu Advokat penerima 
kuasa; 

3. Format digital/soft copy surat gugatan 
keberatan yang disimpan secara 
elektronik dalam media penyimpanan 
berupa cakram padat atau serupa 
dengan itu; 

1. Prosedur Manual: 
a. Pemohon mengajukan gugatan keberatan kepada Petugas 

PTSP dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak 
Pemohon menerima pemberitahuan putusan BPSK; 

b. Petugas Meja I memeriksa kelengkapan berkas, kemudian 
menghitung dan menetapkan panjar biaya yang dituangkan 
dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 
tiga, lalu memberitahukan kepada Pemohon  melalui 
Petugas PTSP agar membayar panjar biaya perkara 
sebagaimana yang tertuang dalam SKUM melalui bank; 

c. Setelah panjar biaya perkara dibayar oleh Pemohon, 
kemudian Pemohon menyerahkan bukti pembayaran 
kepada Kasir melalui Petugas PTSP, selanjutnya Kasir 
membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM, memberikan 
tapak registrasi dan nomor perkara pada SKUM dan lembar 
pertama surat gugatan keberatan, lalu menandatangani 
SKUM; 

d. Setelah menerima lembar pertama dan ketiga SKUM serta 
surat gugatan yang telah diberi stempel lunas dan tapak 
registrasi, kemudian Petugas Meja II  melalui Petugas 
PTSP memberikan lembar pertama SKUM dan surat 
gugatan yang telah diregistrasi kepada Pemohon, seraya 
memberitahukan bahwa panggilan untuk 
pemeriksaan/persidangan perkaranya akan diberitahukan 
oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti; 

e. Dalam hal keberatan diajukan oleh Konsumen dan Pelaku 
Usaha terhadap putusan BPSK yang sama, maka 
perkaranya didaftar dengan nomor yang sama; 

2. Prosedur Elektronik (e-Court): 
a. Pemohon  harus terlebih dahulu mendaftarkan akunnya di 

aplikasi e-court; 
b. Selanjutnya Pemohon melakukan aktivasi pada alamat email 

yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili 
elektronik; 

c. Kemudian Pemohon login ke aplikasi e-court dan 
melengkapi data yang diminta; 

d. Setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi, selanjutnya 
Pemohon  mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi e-
court; 

e. Setelah mendapatkan e-SKUM dan kode akun virtual secara 
otomatis, Pemohon melakukan pembayaran melalui bank; 

f. Panitera Muda Perdata melakukan verifikasi pendaftaran 
secara elektronik dan memberikan status verifikasinya, lalu 
kemudian aplikasi SIPP akan memberikan nomor perkara 
secara otomatis; 

g. Aplikasi e-court menghasilkan panggilan menghadiri 

a. Maksimal 3 
(tiga) hari sejak 
pendaftaran 
sampai dengan 
penetapan hari 
sidang; 

b. Panggilan 
sidang maksimal 
3 (tiga) hari 
kerja sebelum 
hari sidang. 

Besaran 
panjar biaya 
sesuai dengan  
PP Nomor 5 
Tahun 2019 
tentang Jenis 
Dan Tarif Atas 
Jenis 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak Yang 
Berlaku Pada 
Mahkamah 
Agung Dan 
Badan 
Peradilan 
Yang Berada 
Di Bawahnya 
dan Surat 
Keputusan 
Ketua 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar 
Tentang 
Penetapan 
Radius Dan 
Biaya Perkara 
Perdata Pada 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar, 
dengan 
ketentuan 
akan ditambah 
jika panjar 
biaya kurang 
 

1. Prosedur Manual: 
a. Lembar pertama 

SKUM yang telah 
diberi 
cap/stempel 
lunas dan 
ditandatangani 
Kasir; 

b. Turunan surat 
gugatan yang 
telah dibubuhi 
tapak registrasi 
lengkap dengan 
nomor perkara; 

c. Relaas panggilan 
sidang. 

2. Prosedur Elektronik: 
a. Akun terdaftar; 
b. e-SKUM; 
c. Akun virtual; 
d. Nomor perkara 

terdaftar; 
e. e-Summons. 



 persidangan terhadap para pihak berperkara secara 
elektronik setelah mendapatkan data persidangan dari 
aplikasi SIPP, kecuali untuk panggilan sidang  terhadap 
Termohon dilakukan secara manual (minimal untuk 
panggilan sidang pertama).   

h. Asli dan soft copy surat gugatan serta surat persetujuan 
Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik jika 
diwakili Kuasanya diberikan pada saat sidang pertama. 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

6 PENDAFTARAN 
PERKARA 
GUGATAN 
SEDERHANA 

1. Surat/formulir gugatan sederhana dibuat 
minimal rangkap 3 (tiga); 

2. Nilai gugatan maksimum 
Rp500.000.000,00. (lima ratus juta 
rupiah); 

3. Bukan kompetensi pengadilan khusus; 
4. Bukan sengketa hak atas tanah; 
5. Penggugat dan Tergugat tidak lebih dari 

1 (satu) orang kecuali memiliki 
kepentingan hukum yang sama; 

6. Penggugat dan Tergugat harus 
berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan 
Negeri Pematang Siantar; 

7. Bukti Surat Penggugat telah dinazegelen 
(diberi materai dan stempel Kantor Pos); 

8. Dalam hal Penggugat berada di luar 
wilayah hukum tempat tinggal atau 
domisili Tergugat, maka harus dilengkapi 
dengan surat kuasa khusus kepada 
perwakilan badan  usaha, surat izin 
kuasa insidentil atau surat tugas dari 
institusi Penggugat yang telah 
diregistrasi; 

9. Apabila didampingi Advokat, maka harus 
dilengkapi surat kuasa yang sifatnya 
mendampingi/bukan mewakili, berita 
acara sumpah dan kartu Advokat 
penerima kuasa; 

10. Format digital/soft copy surat gugatan 
yang disimpan secara elektronik dalam 
media penyimpanan berupa cakram 
padat atau serupa dengan itu; 
 

 

1. Prosedur Manual: 
a. Surat gugatan dibuat secara tertulis dalam Bahasa 

Indonesia dan diajukan kepada Petugas PTSP;  
b. Panitera memeriksa kelengkapan berkas, jika telah 

memenuhi syarat, kemudian Petugas Meja I menghitung 
dan menetapkan panjar biaya yang dituangkan dalam surat 
kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap tiga, lalu 
memberitahukan kepada Penggugat  melalui Petugas PTSP 
agar membayar panjar biaya perkara sebagaimana yang 
tertuang dalam SKUM melalui bank; 

c. Setelah panjar biaya perkara dibayar oleh Penggugat, 
kemudian Penggugat menyerahkan bukti pembayaran 
kepada Kasir  melalui Petugas PTSP, selanjutnya Kasir 
membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM, memberikan 
tapak registrasi dan nomor perkara pada SKUM dan lembar 
pertama surat gugatan, lalu menandatangani SKUM; 

d. Setelah menerima lembar pertama dan ketiga SKUM serta 
surat gugatan yang telah diberi stempel lunas dan tapak 
registrasi, kemudian Petugas Meja II  melalui Petugas 
PTSP memberikan lembar pertama SKUM dan surat 
gugatan yang telah diregistrasi kepada Penggugat, seraya 
memberitahukan bahwa panggilan untuk 
pemeriksaan/persidangan perkaranya akan diberitahukan 
oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti setelah pemeriksaan 
pendahuluan (dismisal proses) oleh Hakim; 

2. Prosedur Elektronik (e-Court): 
a. Penggugat  harus terlebih dahulu mendaftarkan akunnya di 

aplikasi e-court; 
b. Selanjutnya Penggugat melakukan aktivasi pada alamat 

email yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili 
elektronik; 

c. Kemudian Penggugat login ke aplikasi e-court dan 
melengkapi data yang diminta; 

d. Setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi, selanjutnya 
Penggugat  mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi e-
court; 

e. Setelah mendapatkan e-SKUM dan kode akun virtual secara 
otomatis, Penggugat melakukan pembayaran melalui bank; 

f. Panitera Muda Perdata melakukan verifikasi pendaftaran 
secara elektronik dan memberikan status verifikasinya, lalu 
kemudian aplikasi SIPP akan memberikan nomor perkara 
secara otomatis; 

g. Aplikasi e-court menghasilkan panggilan menghadiri 
persidangan terhadap para pihak berperkara secara 
elektronik setelah mendapatkan data persidangan dari 

a. Maksimal 3 
(tiga) hari 
sejak 
pendaftaran 
sampai 
dengan 
penetapan 
hari sidang; 

b. Panggilan 
sidang 
maksimal 3 
(tiga) hari kerja 
sebelum hari 
sidang 

Besaran 
panjar biaya 
sesuai dengan  
PP Nomor 5 
Tahun 2019 
tentang Jenis 
Dan Tarif Atas 
Jenis 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak Yang 
Berlaku Pada 
Mahkamah 
Agung Dan 
Badan Peradilan 
Yang Berada Di 
Bawahnya dan 
Surat 
Keputusan 
Ketua 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar 
Tentang 
Penetapan 
Radius Dan 
Biaya Perkara 
Perdata Pada 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar, 
dengan 
ketentuan 
akan ditambah 
jika panjar 
biaya kurang 

1. Prosedur Manual: 
a. Lembar pertama 

SKUM yang telah 
diberi 
cap/stempel 
lunas dan 
ditandatangani 
Kasir; 

b. Turunan surat 
gugatan yang 
telah dibubuhi 
tapak registrasi 
lengkap dengan 
nomor perkara; 

c. Relaas panggilan 
sidang/penetap 
an dismisal. 

2. Prosedur Elektronik: 
a. Akun terdaftar; 
b. e-SKUM; 
c. Akun virtual; 
d. Nomor perkara 

terdaftar; 
e. e-Summons. 



 aplikasi SIPP, kecuali untuk panggilan sidang  terhadap 
Tergugat dilakukan secara manual (minimal untuk panggilan 
sidang pertama).   

h. Asli dan soft copy surat gugatan diberikan pada saat sidang 
pertama. 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
 NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

7 PENDAFTARAN 
PERKARA 
KEBERATAN ATAS 
PUTUSAN 
GUGATAN 
SEDERHANA 

1. Permohonan yang dinyatakan dengan akta 
keberatan atas putusan gugatan sederhana; 

2. Waktu pengajuan paling lama 7 (tujuh) hari 
terhitung keesokan harinya setelah putusan 
diucapkan atau diberitahukan kepada pihak 
yang tidak hadir pada saat pembacaan 
putusan dengan menandatangani akta 
pernyataan keberatan. Apabila hari ke-7 jatuh 
pada hari libur, maka perhitungan hari ke-7 
adalah pada hari kerja pertama setelah hari 
libur tersebut; 

3. Permohonan keberatan yang diajukan 
melampaui tenggang waktu tersebut di atas, 
dinyatakan tidak dapat diterima dengan 
penetapan Ketua berdasarkan surat 
keterangan terlambat mengajukan keberatan 
yang dibuat dan ditandatangani Panitera; 

4. Mengisi blanko permohonan keberatan yang 
disediakan di Kepaniteraan Perdata dengan 
disertai memori keberatan; 

5. Apabila diwakili oleh kuasanya, maka harus 
dilengkapi dengan surat kuasa khusus yang 
telah diregistrasi yang sifatnya 
mendampingi/bukan mewakili, berita acara 
sumpah dan kartu Advokat penerima kuasa; 

6. Format digital/soft copy memori keberatan 
yang disimpan secara elektronik dalam media 
penyimpanan berupa cakram padat atau 
serupa dengan itu (jika ada); 

 

1. Pemohon mengajukan upaya hukum keberatan melalui 
Petugas PTSP dengan membuat akta permohonan 
keberatan, lalu Panitera menandatangani akta tersebut 
di Meja PTSP; 

2. Panitera memeriksa kelengkapan berkas, jika telah 
memenuhi syarat, kemudian Petugas Meja I 
menghitung dan menetapkan panjar biaya yang 
dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar 
(SKUM) dalam rangkap tiga, lalu memberitahukan 
kepada Pemohon  melalui Petugas PTSP agar 
membayar panjar biaya perkara sebagaimana yang 
tertuang dalam SKUM melalui bank; 

3. Setelah panjar biaya perkara dibayar oleh Pemohon, 
kemudian Pemohon menyerahkan bukti pembayaran 
kepada Kasir  melalui Petugas PTSP, selanjutnya Kasir 
membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM, 
memberikan tapak registrasi dan nomor perkara pada 
SKUM dan lembar pertama surat keberatan, lalu 
menandatangani SKUM; 

4. Setelah menerima bukti pelunasan SKUM, maka pada 
hari itu juga Petugas Meja II mencatat dalam buku 
register dan  melalui Petugas PTSP memberikan akta 
pernyataan keberatan kepada Pemohon Keberatan, 
seraya memberitahukan bahwa pemberitahuan putusan 
keberatan kepada para pihak dilakukan oleh Juru 
Sita/Juru Sita Pengganti selambat-lambatnya 3 (tiga) 
hari sejak putusan diucapkan; 

5. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung 
sejak diberitahukannya putusan kepada para pihak, 
dan terhadapnya tidak dapat diajukan upaya hukum 
banding, kasasi maupun peninjauan kembali.  

 

Maksimal 17 (tujuh 
belas) hari kerja 
sejak pendaftaran 
sampai dengan 
pemberitahuan 
putusan; 

Besaran panjar 
biaya sesuai 

dengan  PP 
Nomor 5 Tahun 
2019 tentang 
Jenis Dan Tarif 
Atas Jenis 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak Yang 
Berlaku Pada 
Mahkamah Agung 
Dan Badan 
Peradilan Yang 
Berada Di 
Bawahnya dan 
Surat Keputusan 
Ketua 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar Tentang 
Penetapan 
Radius Dan 
Biaya Perkara 
Perdata Pada 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar, dengan 
ketentuan akan 
ditambah jika 
panjar biaya 
kurang 

1. Lembar pertama 
SKUM yang telah 
diberi cap/stempel 
lunas dan 
ditandatangani 
Kasir; 

2. Turunan surat 
keberatan yang 
telah dibubuhi tapak 
registrasi lengkap 
dengan nomor 
perkara; 

3. Relaas 
pemberitahuan 
keberatan beserta 
memori keberatan, 
kontra memori 
keberatan dan 
pemberitahuan 
putusan. 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

8 PENDAFTARAN 
PERKARA 
KEBERATAN ATAS 
GANTI RUGI TANAH 
UNTUK 
KEPENTINGAN 
UMUM 

1. Surat permohonan yang memuat: 
a. Identitas Pemohon: 

1) Dalam hal Pemohon orang 
perseorangan, memuat nama, umur, 
tempat tinggal dan pekerjaan Pemohon; 

2) Dalam hal Pemohon adalah badan 
hukum perdata, memuat nama badan 
hukum, tempat kedudukan dan identitas 
orang yang berwenang mewakili badan 
hukum tersebut atau identitas kuasanya 
jika diwakili oleh kuasa; 

3) Dalam hal Pemohon adalah instansi 
pemerintah, memuat nama dan tempat 
kedudukan instansi serta pimpinan yang 
bertindak untuk dan atas nama instansi 
tersebut; 

4) Dalam hal Pemohon adalah masyarakat 
hukum adat, memuat nama dan alamat 
masyarakat hukum adat yang masih 
hidup serta identitasfungsionaris 
masyarakat hukum adata tersebut;  

b. Identitas Termohon keberatan: 
1) Nama dan kedudukan Kantor Wilayah 

BPN Provinsi atau Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota; 

2) Nama dan kedudukan instansi yang 
memerlukan tanah; 

c. Penyebutan secara lengkap dan jelas 
penetapan lokasi pembangunan; 

d. Penyebutan waktu dan tempat pelaksanaan 
serta berita acara hasil musyawarah 
penetapan ganti kerugian (jika Pemohon 
mempunyai dokumen berita acara tersebut); 

e. Uraian yang menjadi dasar keberatan: 
1) Kedudukan hukum Pemohon sebagai 

pihak yang berhak; 
2) Penjelasan pengajuan keberatan masih 

dalam tenggat waktu yang ditentukan; 
3) Alasan-alasan keberatan yang pada 

pokoknya menerangkan bahwa bentuk 
dan/atau besarnya ganti kerugian 
merugikan Pemohon; 

f. Petitum Permohonan: 
1) Mengabulkan keberatan Pemohon; 
2) Menetapkan bentuk dan/atau besarnya 

1. Prosedur Manual: 
a. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada 

Petugas PTSP dalam tenggang waktu paling 
lama 14 (empat belas) hari setelah hasil 
musyawarah penetapan ganti kerugian; 

b. Panitera memeriksa kelengkapan berkas dan 
khusus alat bukti pendahuluan harus dicocokkan 
dengan aslinya, jika telah memenuhi syarat, 
kemudian Petugas Meja I menghitung dan 
menetapkan panjar biaya yang dituangkan dalam 
surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam 
rangkap tiga, lalu memberitahukan kepada 
Pemohon  melalui Petugas PTSP agar 
membayar panjar biaya perkara sebagaimana 
yang tertuang dalam SKUM melalui bank; 

c. Setelah panjar biaya perkara dibayar oleh 
Pemohon, kemudian Pemohon menyerahkan 
bukti pembayaran kepada Kasir melalui Petugas 
PTSP, selanjutnya Kasir membubuhkan cap 
stempel lunas pada SKUM, memberikan tapak 
registrasi dan nomor perkara pada SKUM dan 
lembar pertama surat permohonan, lalu 
menandatangani SKUM; 

d. Setelah menerima lembar pertama dan ketiga 
SKUM serta surat permohonan yang telah diberi 
stempel lunas dan tapak registrasi, kemudian 
Petugas Meja II  melalui Petugas PTSP 
memberikan lembar pertama SKUM dan surat 
permohonan yang telah diregistrasi kepada 
Pemohon, seraya memberitahukan bahwa 
panggilan untuk pemeriksaan/persidangan 
perkaranya akan diberitahukan oleh Juru 
Sita/Juru Sita Pengganti; 

e. Panggilan sidang kepada para pihak 
dilaksanakan Juru Sita/Juru Sita Pengganti 
paling lama 1 (satu) hari setelah penetapan hari 
sidang, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari 
3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang, dengan 
disertai: 
- Penetapan hari sidang pertama dan rencana 

jadwal sidang; 
- Perintah bagi Pemohon untuk melengkapi 

bukti-bukti lain selain bukti pendahuluan; 
- Perintah bagi Termohon untuk 

menyampaikan alat-alat bukti; 

a. Maksimal 3 
(tiga) hari sejak 
pendaftaran 
sampai dengan 
penetapan hari 
sidang; 

b. Panggilan 
sidang paling 
lama 1 (satu) 
hari setelah 
penetapan hari 
sidang; 

Besaran panjar biaya 

sesuai dengan  PP 
Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Jenis Dan Tarif 
Atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Yang 
Berlaku Pada Mahkamah 
Agung Dan Badan 
Peradilan Yang Berada Di 
Bawahnya dan Surat 

Keputusan Ketua 
Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar 
Tentang Penetapan 
Radius Dan Biaya 
Perkara Perdata Pada 
Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar, 
dengan ketentuan akan 
ditambah jika panjar 
biaya kurang 

1. Prosedur Manual: 
a. Lembar pertama SKUM 

yang telah diberi 
cap/stempel lunas dan 
ditandatangani Kasir; 

b. Turunan surat 
permohonan yang telah 
dibubuhi tapak registrasi 
lengkap dengan nomor 
perkara; 

c. Relaas panggilan sidang 
dan rencana jadwal 
sidang. 

2. Prosedur Elektronik: 
a. Akun terdaftar; 
b. e-SKUM; 
c. Akun virtual; 
d. Nomor perkara terdaftar; 
e. e-Summons. 



 

ganti kerugian sesuai tuntutan 
Pemohon; 

3) Menghukum Termohon untuk 
melaksanakan pemberian ganti kerugian 
sesuai tuntutan Pemohon; 

4) Menghukum Termohon membayar biaya 
perkara; 

2. Surat kuasa khusus yang telah diregistrasi dari 
Pemohon bila menguasakan kepada Advokat, 
fotokopi berita acara sumpah dan kartu Advokat 
penerima kuasa; 

3. Format digital/soft copy surat permohonan yang 
disimpan secara elektronik dalam media 
penyimpanan berupa cakram padat atau serupa 
dengan itu; 

4. Pemohon wajib melampirkan bukti pendahuluan 
yang telah dinazegelen (diberi materai dan 
stempel Kantor Pos) berupa: 
1) Bukti yang berkaitan dengan identitas 

Pemohon: 
a. Dalam hal Pemohon adalah 

perseorangan, berupa fotocopy Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) atau identitas 
lainnya yang sah; 

b. Dalam hal Pemohon adalah badan 
hukum perdata, berupa fotocopy Surat 
Keputusan Menteri Hukum dan HAM 
tentang pengesahan badan hukum atau 
akta pendirian bagi perserikatan 
perdata lainnya, fotocopy keputusan 
pengangkatan orang yang mewakili 
badan hukum atau perserikatan 
perdata lainnya serta fotocopy KTP 
atau identitas lainnya yang sah;  

c. Dalam hal Pemohon adalah instansi 
pemerintah, berupa fotocopy surat 
pengangkatan atau surat penunjukan 
atau surat tugas dari pimpinan instansi 
pemerintah tersebut; 

d. Dalam hal Pemohon adalah 
masyarakat hukum adat, berupa 
fotocopy kartu identitas fungsionaris 
masyarakat hukum adat tersebut; 

2) Fotocopy alat bukti surat untuk membuktikan 
Pemohon sebagai pihak yang berhak atas 
objek pengadaan tanah;  

 

- Perintah bagi kedua belah pihak untuk 
mempersiapkan saksi dan/atau ahli yang 
diajukan dalam persidangan sesuai jadwal 
sidang yang telah ditetapkan, dalam hal 
Pemohon dan/atau Termohon bermaksud 
mengajukan saksi dan/atau ahli; 

2. Prosedur Elektronik (e-Court): 
a. Pemohon  harus terlebih dahulu mendaftarkan 

akunnya di aplikasi e-court; 
b. Selanjutnya Pemohon melakukan aktivasi pada 

alamat email yang terdaftar sekaligus persetujuan 
sebagai domisili elektronik; 

c. Kemudian Pemohon login ke aplikasi e-court dan 
melengkapi data yang diminta; 

d. Setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi, 
selanjutnya Pemohon  mendaftarkan gugatannya 
melalui aplikasi e-court; 

e. Setelah mendapatkan e-SKUM dan kode akun 
virtual secara otomatis, Pemohon melakukan 
pembayaran melalui bank; 

f. Panitera Muda Perdata melakukan verifikasi 
pendaftaran secara elektronik dan memberikan 
status verifikasinya, lalu kemudian aplikasi SIPP 
akan memberikan nomor perkara secara otomatis; 

g. Aplikasi e-court menghasilkan panggilan 
menghadiri persidangan terhadap para pihak 
berperkara secara elektronik setelah 
mendapatkan data persidangan dari aplikasi 
SIPP, kecuali untuk panggilan sidang  terhadap 
Termohon dilakukan secara manual (minimal 
untuk panggilan sidang pertama).  

h. Asli dan soft copy surat gugatan serta surat 
persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara 
secara elektronik jika diwakili Kuasanya diberikan 
pada saat sidang pertama.  

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

9 PERMOHONAN 
KONSINYASI 
PERDATA  

1. Surat permohonan yang 
diajukan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri Pematang 
Siantar sebanyak 3 (tiga) 
eksemplar; 

2. Surat kuasa khusus yang telah 
diregistrasi apabila 
menguasakan kepada Advokat, 
fotokopi berita acara sumpah 
dan kartu Advokat penerima 
kuasa; 

3. Dokumen pendukung yang 
menerangkan identitas 
Termohon serta bukti adanya 
piutang Termohon terhadap 
Pemohon; 

4. Format digital/soft copy surat 
permohonan yang disimpan 
secara elektronik dalam media 
penyimpanan berupa cakram 
padat atau serupa dengan itu; 

1. Surat permohonan diajukan kepada Petugas PTSP; 
2. Petugas Meja I meneliti kelengkapan persyaratan, dalam hal 

berkas permohonan dinilai lengkap, Petugas Meja I 
membuat resume; 

3. Panitera menelaah dan memberikan pendapat atas 
permohonan konsinyasi tersebut, setelah itu Ketua 
mempelajari dan memberikan keputusan atas permohonan 
tersebut; 

4. Dalam hal permohonan konsinyasi memenuhi syarat, 
Petugas Meja I menghitung dan menetapkan panjar biaya, 
lalu Kasir membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) 
dalam rangkap tiga, kemudian melalui Petugas PTSP 
memberitahukan kepada Pemohon agar membayar panjar 
biaya perkara sebagaimana yang tertuang dalam SKUM 
melalui bank; 

5. Setelah panjar biaya perkara dibayar oleh Pemohon, 
kemudian bukti pembayaran diserahkan kepada Kasir 
melalui Petugas PTSP, selanjutnya Kasir membubuhkan cap 
stempel lunas pada SKUM, memberikan tapak registrasi dan 
nomor perkara pada SKUM dan lembar pertama surat 
permohonan, lalu menandatangani SKUM; 

6. Setelah menerima lembar pertama dan ketiga SKUM serta 
surat permohonan yang telah diberi stempel lunas dan tapak 
registrasi, kemudian Petugas Meja II memberikan lembar 
pertama SKUM dan surat permohonan yang telah 
diregistrasi kepada Pemohon melalui Petugas PTSP; 

7. Panitera Muda Perdata membuat dan menyampaikan 
penetapan pembayaran tunai yang telah diperiksa dan 
diparaf Panitera; 

8. Setelah Ketua menandatangani penetapan penawaran 
pembayaran,  Juru Sita dengan disertai 2 (dua) orang saksi 
menjalankan perintah Ketua Pengadilan tersebut dengan 
mendatangi Termohon di tempat tinggal Termohon; 

9. Juru Sita menyampaikan langsung kepada Termohon atau 
kuasanya kehendak untuk menawarkan pembayaran uang 
sejumlah nilai ganti kerugian yang diajukan Pemohon 
kepada Termohon berikut segala akibat dari penolakan 
penawaran pembayaran tersebut; 

10. Juru Sita membuat berita acara tentang pernyataan 
kesediaan untuk menerima atau menolak uang ganti 
kerugian yang ditawarkan tersebut dengan ditandatangani 
oleh Juru Sita, saksi-saksi dan Termohon, dengan ketentuan 
tidak ditandatanganinya berita acara oleh Termohon tidak 
memengaruhi keabsahan berita acara; 

11. Salinan berita acara diberikan kepada Termohon; 

Maksimal 30 (tiga 
puluh) hari kerja 
dengan ketentuan 
baik Pemohon dan 
Termohon 
konsinyasi berada 
dalam wilayah 
hukum Pengadilan 
Negeri Pematang 
Siantar. 

Besaran panjar 
biaya sesuai 

dengan  PP 
Nomor 5 Tahun 
2019 tentang 
Jenis Dan Tarif 
Atas Jenis 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak Yang 
Berlaku Pada 
Mahkamah Agung 
Dan Badan 
Peradilan Yang 
Berada Di 
Bawahnya dan 
Surat Keputusan 
Ketua 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar Tentang 
Penetapan 
Radius Dan 
Biaya Perkara 
Perdata Pada 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar 

1. Lembar pertama SKUM yang 
telah diberi cap/stempel lunas 
dan ditandatangani Kasir; 

2. Turunan surat permohonan 
yang telah dibubuhi tapak 
registrasi lengkap dengan 
nomor perkara; 

3. Relaas panggilan sidang. 
 



 12. Juru Sita melaporkan pelaksanaan penawaran pembayaran 
ganti kerugian kepada Ketua melalui Panitera dengan 
melampirkan berita acara pernyataan kesediaan untuk 
menerima atau menolak uang ganti kerugian; 

13. Dalam hal Termohon menolak untuk menerima uang ganti 
kerugian yang ditawarkan untuk dibayar, Ketua menetapkan 
hari sidang untuk memeriksa permohonan penitipan ganti 
kerugian dan memerintahkan Juru Sita untuk memanggil 
Pemohon dan Termohon, lalu dilakukan pemeriksaan 
sidang; 

14. Panitera membuat berita acara penyimpanan penitipan uang 
ganti kerugian yang ditandatangani oleh Panitera, Pemohon 
dan 2 (dua) orang saksi dengan menyebutkan jumlah dan 
rinciannya untuk disimpan dalam kas Kepaniteraan sebagai 
uang penitipan ganti kerugian; 

15. Salinan berita acara penyimpanan penitipan disampaikan 
pula kepada Pemohon dan Termohon; 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
NO JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK 

LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

10 PERMOHONAN 
UPAYA 
BANDING 
PERKARA 
PERDATA 

1. Permohonan banding yang 
dinyatakan dalam akta 
pernyataan banding; 

2. Waktu pengajuan banding 
paling lama 14 (empat belas) 
hari kelender terhitung 
keesokan harinya setelah 
putusan diucapkan atau 
diberitahukan kepada pihak 
yang tidak hadir pada saat 
pembacaan putusan. Apabila 
hari ke-14 jatuh pada hari libur, 
maka perhitungan hari ke-14 
adalah pada hari kerja 
pertama setelah hari libur 
tersebut; 

3. Permohonan banding yang 
diajukan melampaui tenggang 
waktu tersebut di atas, tetap 
dapat diterima dan dicatat 
dengan membuat surat 
keterangan panitera bahwa 
permintaan banding telah 
lewat tenggat waktu dan harus 
dilampirkan dalam berkas 
perkara; 

4. Apabila diwakili oleh kuasa, 
maka harus dilengkapi dengan 
surat kuasa khusus yang telah 
diregistrasi, fotokopi berita 
acara sumpah dan kartu 
Advokat penerima kuasa; 

1. Pembanding mengajukan upaya hukum banding melalui Petugas 
PTSP; 

2. Petugas Meja III memeriksa kelengkapan berkas, kemudian 
Petugas Meja I memeriksa persyaratan banding, lalu Kasir 
menghitung dan menetapkan panjar biaya yang dituangkan dalam 
surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap tiga, 
kemudian memberitahukan kepada Pemohon  melalui Petugas PTSP 
agar membayar panjar biaya perkara sebagaimana yang tertuang 
dalam SKUM melalui bank; 

3. Pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonan 
banding yang dituangkan dalam SKUM melalui bank dan 
menyampaikan bukti pembayaran kepada Kasir  melalui Petugas 

PTSP; 
4. Petugas Meja III membuat akta pernyataan banding, lalu akta permohonan 

banding ditandatangani Panitera di Meja PTSP, kemudian Petugas PTSP 
menyerahkan 1 (satu) lembar turunan akta dan SKUM kepada 
Pembanding; 

5. Selanjutnya proses permohonan banding sampai dengan 
pengiriman berkas dilakukan sesuai dengan SOP; 

6. Pembanding berhak mengajukan memori banding, dengan 
ketentuan pengajuan tersebut paling lama 2 (dua) hari kerja setelah 
pembanding menyatakan banding dengan menyertakan soft copy 
memori banding; 

7. Dalam hal Pembanding kurang memahami hukum, pada waktu menerima 
permohonan banding,  Petugas PTSP mengarahkan pembanding supaya 
meminta bantuan Advokat piket pada Posbakum dan untuk itu Advokat 
piket memberikan advis hukum atau membuatkan memori bandingnya; 

8. Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding, dengan 
ketentuan pengajuan tersebut sebelum dilakukannya masa 
mempelajari berkas (inzage) dengan menyertakan soft copy kontra 
memori banding; 

9. Pembanding berhak mencabut permohonan banding, sepanjang 
belum diputus oleh pengadilan tinggi, dengan membuat surat 
pencabutan yang ditandatangani Pembanding, apabila pencabutan 
diwakili oleh kuasanya, maka harus melampirkan persetujuan 
tertulis dari Pembanding; 

10. Atas pencabutan tersebut, Petugas Meja I membuat akta 
pencabutan yang ditandatangani oleh panitera dan pihak yang 
mencabut serta diketahui oleh Ketua Pengadilan, untuk selanjutnya 
akta tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; 

a. Maksimal 30 
(tiga puluh) hari 
kerja sejak 
proses 
pendaftaran 
sampai dengan 
pengiriman 
berkas banding; 

b. Untuk 
pemberitahuan 
putusan kepada 
para pihak 
adalah 1 (satu) 
hari kerja 
setelah 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar merima 
salinan 
putusan. 

Besaran 
panjar biaya 
sesuai dengan  
PP Nomor 5 
Tahun 2019 
tentang Jenis 
Dan Tarif Atas 
Jenis 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak Yang 
Berlaku Pada 
Mahkamah 
Agung Dan 
Badan Peradilan 
Yang Berada Di 
Bawahnya dan 
Surat 
Keputusan 
Ketua 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar 
Tentang 
Penetapan 
Radius Dan 
Biaya Perkara 
Perdata Pada 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar 

1. Lembar pertama 
SKUM yang 
telah diberi 
cap/stempel 
lunas dan 
ditandatangani 
Kasir; 

2. Akta pernyataan 
banding; 

3. Akta 
pencabutan 
banding (jika 
ada); 

4. Relaas 
pemberitahuan 
banding, 
memori 
banding, kontra 
memori 
banding, inzage 
dan putusan; 

5. Tembusan surat 
pengantar 
pengiriman 
berkas. 



 11. Pemberitahuan putusan banding kepada para pihak dilakukan oleh 
Juru Sita/Juru Sita Pengganti. 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
 NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

11 PERMOHONAN 
UPAYA KASASI 
PERKARA 
PERDATA 

1. Permohonan kasasi yang dinyatakan 
dalam suatu akta pernyataan kasasi; 

2. Permohonan diajukan dalam waktu 14 
(empat belas) hari setelah putusan 
diucapkan atau diberitahukan kepada 
pihak yang tidak hadir pada saat 
pembacaan putusan. Apabila hari ke-14 
jatuh pada hari libur, maka perhitungan 
hari ke-14 adalah pada hari kerja 
pertama setelah hari libur tersebut; 

3. Memori kasasi harus diajukan dalam 
waktu 14 (empat belas) hari setelah 
pernyataan kasasi; 

4. Permohonan kasasi yang diajukan 
melampaui tenggat waktu tersebut pada 
angka 2 dan 3 di atas, tidak dapat 
diterima dan berkas perkaranya tidak 
dikirim ke Mahkamah Agung, untuk itu 
Panitera membuat surat keterangan 
terlambat mengajukan kasasi/memori 
kasasi, lalu ketua menerbitkan penetapan 
yang menyatakan permohonan kasasi 
tidak dapat diterima; 

5. Apabila diwakili oleh kuasa, maka harus 
dilengkapi dengan surat kuasa khusus 
yang telah diregistrasi, fotokopi berita 
acara sumpah dan kartu Advokat 
penerima kuasa; 

6. Format digital/soft copy memori kasasi 
yang disimpan secara elektronik dalam 
media penyimpanan berupa cakram 
padat atau serupa dengan itu; 
 

 

1. Pemohon mengajukan upaya hukum kasasi melalui Petugas 
PTSP;  

2. Petugas Meja III memeriksa kelengkapan berkas, kemudian 
Petugas Meja I meneliti persyaratan kasasi, lalu Kasir 
menghitung dan menetapkan panjar biaya yang dituangkan 
dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 
tiga, kemudian melalui Petugas PTSP memberitahukan 
kepada Pemohon agar membayar panjar biaya perkara 
sebagaimana yang tertuang dalam SKUM melalui bank; 

3. Pemohon kasasi harus membayar panjar biaya permohonan 
kasasi yang dituangkan dalam SKUM melalui bank dan 
menyampaikan bukti pembayaran kepada Kasir  melalui 
Petugas PTSP; 

4. Petugas Meja III membuat akta pernyataan kasasi, lalu akta 
permohonan kasasi ditandatangani Panitera di Meja PTSP, 
kemudian Petugas PTSP menyerahkan 1 (satu) lembar 
turunan akta dan SKUM kepada Pemohon kasasi; 

5. Selanjutnya proses permohonan kasasi sampai dengan 
pengiriman berkas dilakukan sesuai dengan SOP; 

6. Dalam hal Pemohon kasasi kurang memahami hukum, pada 
waktu menerima permohonan kasasi,  Petugas PTSP 
mengarahkan Pemohon supaya meminta bantuan Advokat 
piket pada Posbakum dan untuk itu Advokat piket  
memberikan advis hukum atau membuatkan memori 
kasasinya; 

7. Termohon berhak mengajukan kontra memori kasasi, dengan 
ketentuan pengajuannya sebelum dilakukannya masa 
mempelajari berkas (inzage) dengan menyertakan soft copy 
kontra memori kasasi; 

8. Pemohon berhak untuk mencabut permohonan kasasi, 
sepanjang belum diputus oleh Mahkamah Agung, dengan 
membuat surat pencabutan, apabila pencabutan diwakili oleh 
kuasanya, maka harus melampirkan persetujuan tertulis dari 
Pemohon kasasi; 

9. Atas pencabutan tersebut, Petugas Meja III membuat akta 
pencabutan yang ditandatangani oleh panitera dan pihak yang 
mencabut serta diketahui oleh Ketua Pengadilan, untuk 
selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung; 

10. Pemberitahuan putusan kasasi kepada para pihak 
dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti. 

 

a. Maksimal 30 (tiga 
puluh) hari kerja 
sejak proses 
pendaftaran 
sampai dengan 
pengiriman 
berkas kasasi; 

b. Untuk 
pemberitahuan 
putusan kepada 
para pihak adalah 
1 (satu) hari kerja 
setelah 
Pengadilan 
Negeri Pematang 
Siantar merima 
salinan putusan 

Besaran panjar 
biaya sesuai 

dengan  PP 
Nomor 5 Tahun 
2019 tentang 
Jenis Dan Tarif 
Atas Jenis 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak Yang 
Berlaku Pada 
Mahkamah Agung 
Dan Badan 
Peradilan Yang 
Berada Di 
Bawahnya dan 
Surat Keputusan 
Ketua 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar Tentang 
Penetapan 
Radius Dan 
Biaya Perkara 
Perdata Pada 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar 

1. Lembar pertama 
SKUM yang telah 
diberi cap/stempel 
lunas dan 
ditandatangani 
Kasir; 

2. Akta pernyataan 
kasasi; 

3. Akta pencabutan 
kasasi (jika ada); 

4. Penetapan yang 
menyatakan 
permohonan kasasi 
tidak diterima (jika 
ada);  

5. Relaas 
pemberitahuan 
kasasi, memori 
kasasi, kontra 
memori kasasi, 
inzage dan 
pemberitahuan 
putusan; 

6. Tembusan surat 
pengantar 
pengiriman berkas. 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
 NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

12 PERMOHONAN 
UPAYA 

PENINJAUAN 
KEMBALI PERKARA 

PERDATA 

1. Permohonan peninjauan kembali (PK) 
diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan 
puluh) hari: 

a. Sejak diketahui kebohongan atau tipu 
muslihat atau sejak putusan hakim 
pidana berkekuatan hukum tetap, 
dalam hal putusan yang dimohonkan 
PK didasarkan pada suatu 
kebohongan/tipu muslihat; 

b. Sejak ditemukannya bukti baru (novum) 
yang hari serta tanggal ditemukannya 
harus dinyatakan di bawah sumpah dan 
disahkan pejabat yang berwenang; 

c. Sejak putusan berkekuatan hukum 
tetap,dalam hal putusan ultra petita 
atau ada tuntutan (petitum) yang belum 
diputus tanpa dipertimbangkan 
alasannya atau terdapat putusan yang 
bertentangan antara satu dengan yang 
lain; 

d. Sejak putusan berkekuatan hukum 
tetap, dalam hal terdapat suatu 
kekhilafan atau kekeliruan yang nyata 
dari hakim. 

2. Permohonan PK yang diajukan melampaui 
tenggang waktu tersebut, tidak dapat diterima 
dan berkas perkaranya tidak dikirim ke 
Mahkamah Agung, untuk itu Panitera 
membuat surat keterangan terlambat 
mengajukan PK, lalu Ketua menerbitkan 
penetapan yang menyatakan permohonan PK 
tidak dapat diterima; 

3. Surat permohonan beserta alasannya disertai 
soft copy alasan/memori PK; 

4. Bukti surat dalam hal alasan PK adalah 
novum; 

5. Apabila diwakili oleh kuasa, maka harus 
dilengkapi dengan surat kuasa khusus, 
fotokopi berita acara sumpah dan kartu 
Advokat; 

6. Pemohon PK harus membayar panjar biaya 
permohonan PK yang dituangkan dalam 
SKUM melalui bank dan menyampaikan bukti 
pembayaran kepada Kasir; 

 

1. Permohonan PK beserta alasan-alasannya diajukan 
melalui Petugas PTSP; 

2. Petugas Meja III memeriksa kelengkapan berkas, 
kemudian Petugas Meja I meneliti persyaratan PK, lalu 
Kasir menghitung dan menetapkan panjar biaya yang 
dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar 
(SKUM) dalam rangkap tiga, kemudian melalui 
Petugas PTSP memberitahukan kepada Pemohon 
agar membayar panjar biaya perkara sebagaimana 
yang tertuang dalam SKUM melalui bank; 

3. Pemohon PK harus membayar panjar biaya 
permohonan kasasi yang dituangkan dalam SKUM 
melalui bank dan menyampaikan bukti pembayaran 
kepada Kasir  melalui Petugas PTSP; 

4. Petugas Meja III membuat akta pernyataan PK, lalu 
akta permohonanPK ditandatangani Panitera di Meja 
PTSP, kemudian Petugas PTSP menyerahkan 1 (satu) 
lembar turunan akta dan SKUM kepada Pemohon 
kasasi; 

5. Selanjutnya proses permohonan PK sampai dengan 
pengiriman berkas dilakukan sesuai dengan SOP; 

6. Dalam hal Pemohon PK kurang memahami hukum, 
pada waktu menerima permohonan PK,  Petugas 
PTSP mengarahkan Pemohon supaya meminta 
bantuan Advokat piket pada Posbakum dan untuk itu 
Advokat piket  memberikan advis hukum atau 
membuatkan memori/alasan PKnya; 

7. Termohon berhak mengajukan kontra memori PK, 
dengan ketentuan pengajuannya sebelum 
dilakukannya masa mempelajari berkas (inzage) 
dengan menyertakan soft copy kontra memori PK; 

8. Pemohon berhak untuk mencabut permohonan PK, 
sepanjang belum diputus oleh Mahkamah Agung, 
dengan membuat surat pencabutan yang 
ditandatangani pemohon, apabila pencabutan diwakili 
oleh kuasanya, maka harus melampirkan persetujuan 
tertulis dari Pemohon PK; 

9. Atas pencabutan tersebut, Petugas Meja I membuat 
akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera 
dan pihak yang mencabut serta diketahui oleh Ketua 
Pengadilan, untuk selanjutnya akta tersebut dikirim ke 
Mahkamah Agung; 

10. Pemberitahuan putusan PK kepada para pihak 
dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti. 

 

a. Maksimal 52 (lima 
puluh dua) hari 
kerja sejak proses 
pendaftaran 
sampai dengan 
pengiriman 
berkas PK; 

b. Pemberita huan 
putusan kepada 
para pihak adalah 
1 (satu) hari kerja 
setelah 
Pengadilan 
Negeri Pematang 
Siantar merima 
salinan putusan. 

 

Besaran panjar 
biaya sesuai 

dengan  PP Nomor 
5 Tahun 2019 
tentang Jenis Dan 
Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara 
Bukan Pajak Yang 
Berlaku Pada 
Mahkamah Agung 
Dan Badan 
Peradilan Yang 
Berada Di 
Bawahnya dan 
Surat Keputusan 
Ketua Pengadilan 
Negeri Pematang 
Siantar Tentang 
Penetapan Radius 
Dan Biaya 
Perkara Perdata 
Pada Pengadilan 
Negeri Pematang 
Siantar 

1. Lembar pertama SKUM 
yang telah diberi 
cap/stempel lunas dan 
ditandatangani Kasir; 

2. Akta permohonan PK; 
3. Akta pencabutan PK 

(jika ada); 
4. Penetapan yang 

menyatakan 
permohonan PK tidak 
diterima (jika ada);  

5. Relaas pemberitahuan 
PK beserta 
memori/alasan PK, 
kontra memori PK, 
inzage dan 
pemberitahuan putusan; 

6. Tembusan surat 
pengantar pengiriman 
berkas. 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
 NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

13 PERMOHONAN 
EKSEKUSI GROSSE 
AKTA HAK 
TANGGUNGAN/ 
AKTA PENGAKUAN 
UTANG 

1. Surat permohonan eksekusi yang 
ditujukan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri Pematang 
Siantar; 

2. Surat kuasa khusus yang telah 
diregistrasi, apabila pemohon 
menguasakan kepada Advokat, 
fotokopi berita acara sumpah dan 
kartu Advokat penerima kuasa; 

3. Grosse Akta Hak Tanggungan 
yang dimohonkan eksekusi; 

4. Grosse Risalah Lelang. 
 

1. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi melalui 
Petugas PTSP; 

2. Petugas Meja I memeriksa kelengkapan persyaratan 
permohonan eksekusi, apabila permohonan tidak 
lengkap, Petugas Meja I memberitahukan kepada 
Pemohon melalui Petugas PTSP agar Pemohon 
melengkapi berkas yang kurang; 

3. Tim Penelaah melakukan telaahan dan memberikan 
pendapat atas permohonan tersebut;  

4. Kemudian Ketua mempelajari dan memberikan 
keputusan atas permohonan tersebut; 

5. Jika permohonan dapat ditindaklanjuti, maka Petugas 
Meja I menghitung panjar biaya ekseskusi, lalu Kasir 
membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam 
rangkap 3 (tiga), kemudian melalui Petugas PTSP 
memberitahukan kepada Pemohon agar membayar 
panjar biaya perkara sebagaimana yang tertuang 
dalam SKUM melalui bank; 

6. Setelah membayar panjar biaya eksekusi, Pemohon 
menyerahkan bukti pembayaran kepada Kasir melalui 
Petugas PTSP, pada hari itu juga Petugas Meja 
II/Jurusita mencatat permohonan eksekusi ke dalam 
buku register; kemudian melalui Petugas PTSP 
menyerahkan tanda terima pendaftaran dan SKUM 
kepada Pemohon; 

7. Selanjutnya proses permohonan eksekusi sampai 
dengan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 
SOP; 

8. Dalam hal eksekusi dilaksanakan secara sukarela, 
maka untuk itu dibuat berita acara pelaksanaan 
putusan secara sukarela; 

9. Jika setelah dilakukan aanmaning, Termohon eksekusi 
tetap tidak mau menyerahkan objek hak tanggungan 
secara sukarela, maka dilakukan eksekusi riil sesuai 
dengan SOP. 

 

Maksimal 30 (tiga 
puluh) hari kerja 
dengan ketentuan 
baik Pemohon 
dan Termohon 
eksekusi berada 
dalam wilayah 
hukum 
Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar 
serta aparat 
keamanan 
bersedia 
melakukan 
pengamanan.   

Besaran 
panjar biaya 
sesuai dengan  
PP Nomor 5 
Tahun 2019 
tentang Jenis 
Dan Tarif Atas 
Jenis 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak Yang 
Berlaku Pada 
Mahkamah 
Agung Dan 
Badan Peradilan 
Yang Berada Di 
Bawahnya dan 
Surat 
Keputusan 
Ketua 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar 
Tentang 
Penetapan 
Radius Dan 
Biaya Perkara 
Perdata Pada 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar, 
dengan 
ketentuan 
akan ditambah 
jika panjar 
biaya kurang 

1. Lembar pertama SKUM yang telah 
diberi cap/stempel lunas dan 
ditandatangani Kasir; 

2. Penetapan, relaas panggilan dan 
berita acara aanmaning; 

3. Penetapan, relaas pemberitahuan 
dan penyerahan berita acara 
eksekusi; 

4. Penyerahan objek eksekusi 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
 NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

14 PERMOHONAN 
EKSEKUSI 
PUTUSAN 
PERDATA 

1.Surat permohonan eksekusi 
yang ditujukan kepada 
Ketua Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar; 

2.Fotokopi identitas (KTP) 
Pemohon/surat kuasa 
khusus dari pemohon, 
apabila pemohon 
menguasakan kepada 
Advokat, fotokopi berita 
acara sumpah dan kartu 
Advokat yang bersangkutan; 

3.Fotokopi salinan sesuai 
dengan aslinya putusan 
yang berkekuatan hukum 
tetap;  

4.Surat pernyataan objek 
eksekusi tidak terkait 
dengan perkara lain. 

1. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi melalui Petugas 
PTSP; 

2. Petugas Meja I memeriksa kelengkapan persyaratan 
permohonan eksekusi, apabila permohonan tidak lengkap, 
Petugas Meja I memberitahukan kepada Pemohon melalui 
Petugas PTSP agar Pemohon melengkapi berkas yang 
kurang; 

3. Panmud Perdata membuat resume perkara dan selanjutnya 
Tim Penelaah melakukan telaahan dan memberikan pendapat 
atas berkas perkara dan resume tersebut;  

4. Kemudian Ketua mempelajari berkas perkara, resume dan 
memberikan keputusan atas permohonan tersebut; 

5. Apabila putusan yang dimohonkan eksekusi tidak dapat 
dieksekusi (non executable), maka permohonan eksekusi tidak 
dilanjutkan/tidak dilaksanakan; 

6. Dalam hal putusan memenuhi syarat untuk dieksekusi, maka 
Petugas Meja I menghitung panjar biaya ekseskusi, lalu Kasir 
membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam 
rangkap 3 (tiga), kemudian melalui Petugas PTSP 
memberitahukan kepada Pemohon agar membayar panjar 
biaya perkara sebagaimana yang tertuang dalam SKUM 
melalui bank; 

7. Setelah membayar panjar biaya eksekusi, Pemohon 
menyerahkan bukti pembayaran kepada Kasir melalui Petugas 
PTSP, pada hari itu juga Petugas Meja II/Jurusita mencatat 
permohonan eksekusi ke dalam buku register; kemudian 
melalui Petugas PTSP menyerahkan tanda terima pendaftaran 
dan SKUM kepada Pemohon; 

8. Selanjutnya proses permohonan eksekusi sampai dengan 
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan SOP; 

9. Dalam hal eksekusi dilaksanakan secara sukarela, maka untuk 
itu dibuat berita acara pelaksanaan putusan secara sukarela; 

10. Jika setelah dilakukan aanmaning, Termohon eksekusi tetap 
tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka 
dilakukan eksekusi sesuai dengan SOP. 

Maksimal 90 
(sembilan puluh) 
hari kerja dengan 
ketentuan baik 
Pemohon, 
Termohon maupun 
objek eksekusi 
berada dalam 
wilayah hukum 
Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar 
serta aparat 
keamanan bersedia 
melakukan 
pengamanan.   

Besaran panjar 
biaya sesuai 
dengan  PP 
Nomor 5 Tahun 
2019 tentang 
Jenis Dan Tarif 
Atas Jenis 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak Yang 
Berlaku Pada 
Mahkamah Agung 
Dan Badan 
Peradilan Yang 
Berada Di 
Bawahnya dan 
Surat Keputusan 
Ketua 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar Tentang 
Penetapan 
Radius Dan 
Biaya Perkara 
Perdata Pada 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar, dengan 
ketentuan akan 
ditambah jika 
panjar biaya 
kurang 

1. Lembar pertama SKUM yang 
telah diberi cap/stempel lunas dan 
ditandatangani Kasir; 

2. Penetapan non executable (jika 
ada); 

3. Penetapan, relaas panggilan dan 
berita acara aanmaning; 

4. Relaas pemberitahuan dan berita 
acara sita eksekusi serta berita 
acara lelang (untuk eksekusi 
pembayaran sejumlah uang); 

5. Penetapan, relaas pemberitahuan 
dan berita acara eksekusi; 

6. Penyerahan objek eksekusi 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

15 PERMOHONAN 
KONSINYASI ATAS 
GANTI RUGI 
PENGADAAN 
TANAH UNTUK 
KEPENTINGAN 
UMUM 

1. Surat permohonan dalam Bahasa 
Indonesia yang paling sedikit memuat: 
a. Identitas Pemohon; 
b. Identitas Termohon; 
c. Uraian yang menjadi dasar 

permohonan Penitipan Ganti 
Kerugian yang sekurang-kurangnya 
meliputi: 
1) hubungan hukum Pemohon 

dengan objek pengadaan tanah; 
2) hubungan hukum Termohon 

dengan objek pengadaan tanah 
sebagai pihak yang berhak; 

3) penyebutan secara lengkap dan 
jelas surat keputusan gubernur, 
bupati, atau walikota tentang 
penetapan lokasi pembangunan; 

4) penyebutan besarnya nilai Ganti 
Kerugian berdasarkan penilaian 
penilai atau penilai publik; 

5) penyebutan waktu dan tempat 
pelaksanaan serta berita acara 
hasil Musyawarah Penetapan 
Ganti Kerugian; 

6) penyebutan putusan Pengadilan 
yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, dalam 
hal terdapat putusan tersebut; 

7) penolakan Termohon atas 
bentuk dan/atau besar ganti 
kerugian berdasarkan 
Musyawarah Penetapan Ganti 
Kerugian atau putusan 
Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum 
tetap; 

8) besaran nilai Ganti Kerugian 
yang akan dibayarkan oleh 
Pemohon kepada Termohon 
secara jelas, lengkap dan rinci; 
dan 

9) waktu, tempat, dan cara 
pembayaran Ganti Kerugian. 

d. Hal yang dimohonkan untuk 

1. Surat permohonan diajukan kepada Petugas PTSP; 
2. Petugas Meja I meneliti kelengkapan persyaratan, 

dalam hal berkas permohonan dinilai lengkap, 
Petugas Meja I membuat resume; 

3. Panitera menelaah dan memberikan pendapat atas 
permohonan konsinyasi tersebut, setelah itu Ketua 
mempelajari dan memberikan keputusan atas 
permohonan tersebut; 

4. Dalam hal permohonan konsinyasi memenuhi 
syarat, Petugas Meja I menghitung dan menetapkan 
panjar biaya, lalu Kasir membuat surat kuasa untuk 
membayar (SKUM) dalam rangkap tiga, kemudian 
melalui Petugas PTSP memberitahukan kepada 
Pemohon agar membayar panjar biaya perkara 
sebagaimana yang tertuang dalam SKUM melalui 
bank; 

5. Setelah panjar biaya perkara dibayar oleh 
Pemohon, kemudian bukti pembayaran diserahkan 
kepada Kasir melalui Petugas PTSP, selanjutnya 
Kasir membubuhkan cap stempel lunas pada 
SKUM, memberikan tapak registrasi dan nomor 
perkara pada SKUM dan lembar pertama surat 
permohonan, lalu menandatangani SKUM; 

6. Setelah menerima lembar pertama dan ketiga 
SKUM serta surat permohonan yang telah diberi 
stempel lunas dan tapak registrasi, kemudian 
Petugas Meja II memberikan lembar pertama SKUM 
dan surat permohonan yang telah diregistrasi 
kepada Pemohon melalui Petugas PTSP; 

7. Panitera Muda Perdata membuat dan 
menyampaikan penetapan pembayaran tunai yang 
telah diperiksa dan diparaf Panitera; 

8. Setelah Ketua menandatangani penetapan 
penawaran pembayaran,  Juru Sita dengan disertai 
2 (dua) orang saksi menjalankan perintah Ketua 
Pengadilan tersebut dengan mendatangi Termohon 
di tempat tinggal Termohon; 

9. Juru Sita menyampaikan langsung kepada 
Termohon atau kuasanya kehendak untuk 
menawarkan pembayaran uang sejumlah nilai ganti 
kerugian yang diajukan Pemohon kepada 
Termohon berikut segala akibat dari penolakan 
penawaran pembayaran tersebut; 

10. Juru Sita membuat berita acara tentang pernyataan 

Maksimal 30 (tiga 
puluh) hari kerja 
dengan ketentuan 
baik Pemohon dan 
Termohon konsinyasi 
berada dalam wilayah 
hukum Pengadilan 
Negeri Pematang 
Siantar. 

Besaran panjar 
biaya sesuai 
dengan  PP 
Nomor 5 Tahun 
2019 tentang 
Jenis Dan Tarif 
Atas Jenis 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak Yang 
Berlaku Pada 
Mahkamah Agung 
Dan Badan 
Peradilan Yang 
Berada Di 
Bawahnya dan 
Surat Keputusan 
Ketua Pengadilan 
Negeri Pematang 
Siantar Tentang 
Penetapan Radius 
Dan Biaya 
Perkara Perdata 
Pada Pengadilan 
Negeri Pematang 
Siantar 

1. Lembar pertama SKUM 
yang telah diberi 
cap/stempel lunas dan 
ditandatangani Kasir; 

2. Penetapan dan berita 
acara penawaran 
pembayaran; 

3. Relaas panggilan 
sidang; 

4. Penetapan 
pengesahan 
konsinyasi; 

5. Berita acara 
konsinyasi; 

6. Relaas pemberitahuan 
berita acara konsinyasi 
(jika tidak menghadiri 
sidang); 

7. Berita acara 
pengambilan uang 
konsinyasi. 

 



ditetapkan: 

1) mengabulkan permohonan 
Pemohon; 

2) menyatakan sah dan berharga 
Penitipan Ganti Kerugian 
dengan menyebutkan jumlah 
besarnya ganti kerugian, data 
fisik dan data yuridis bidang 
tanah dan/atau bangunan serta 
pihak yang berhak menerima; 
dan 

3) pembebanan biaya perkara; 
2. Dokumen pendukung berupa: 

a. bukti yang berkaitan dengan identitas 
Pemohon: 

1) dalam hal Pemohon instansi 
pemerintah, berupa fotocopy 
surat keputusan pengangkatan/ 
penunjukan/tugas pimpinan 
instansi pemerintah tersebut; 

2) dalam hal Pemohon Badan 
Hukum Milik Negara/Badan 
Usaha Milik 
Negara/Daerah/badan hukum 
perdata lainnya, berupa 
fotocopy surat keputusan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia tentang pengesahan 
badan hukum, foto copy 
keputusan pengangkatan orang 
yang mewakili badan hukum di 
Pengadilan serta fotocopy KTP 
atau kartu identitas lainnya yang 
sah. 

b. fotocopy surat keputusan gubernur 
atau bupati/walikota tentang 
penetapan lokasi pembangunan yang 
menunjukkan Pemohon sebagai 
Instansi yang memerlukan tanah; 

c. fotocopy dokumen untuk 
membuktikan Termohon sebagai 
pihak yang berhak atas objek 
pengadaan tanah; 

d. fotocopy surat dari penilai atau penilai 
publik perihal nilai Ganti Kerugian; 

e. fotocopy berita acara hasil 
Musyawarah Penetapan Ganti 
Kerugian; 

f.  fotocopy salinan putusan Pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan 

kesediaan untuk menerima atau menolak uang 
ganti kerugian yang ditawarkan tersebut dengan 
ditandatangani oleh Juru Sita, saksi-saksi dan 
Termohon, dengan ketentuan tidak 
ditandatanganinya berita acara oleh Termohon tidak 
memengaruhi keabsahan berita acara; 

11. Salinan berita acara diberikan kepada Termohon; 
12. Juru Sita melaporkan pelaksanaan penawaran 

pembayaran ganti kerugian kepada Ketua melalui 
Panitera dengan melampirkan berita acara 
pernyataan kesediaan untuk menerima atau 
menolak uang ganti kerugian; 

13. Dalam hal Termohon menolak untuk menerima 
uang ganti kerugian yang ditawarkan untuk dibayar, 
Ketua menetapkan hari sidang untuk memeriksa 
permohonan penitipan ganti kerugian dan 
memerintahkan Juru Sita untuk memanggil 
Pemohon dan Termohon, lalu  dilakukan 
pemeriksaan sidang ; 

14. Ketua membacakan penetapan dengan amar: 
a. mengabulkan permohonan Pemohon; 
b. menyatakan sah dan menerima penitipan ganti 

kerugian dengan menyebutkan jumlah 
besaran ganti kerugian, data fisik dan data 
yuridis bidang tanah dan/atau bangunan serta 
pihak yang berhak menerima; 

c. memerintahkan panitera untuk melakukan 
penyimpanan uang ganti kerugian dan 
memberitahukannya kepada Termohon; 

d. membebankan biaya perkara kepada 
Pemohon. 

15. Panitera membuat berita acara penyimpanan 
penitipan uang ganti kerugian yang ditandatangani 
oleh Panitera, Pemohon dan 2 (dua) orang saksi 
dengan menyebutkan jumlah dan rinciannya untuk 
disimpan dalam kas Kepaniteraan sebagai uang 
penitipan ganti kerugian; 

16. Salinan berita acara penyimpanan penitipan 
disampaikan pula kepada Pemohon dan Termohon; 

17. Ketidakhadiran Termohon dalam penyerahan uang 
Ganti Kerugian tidak menghalangi dilakukannya 
penyimpanan uang Ganti Kerugian; 

18. Ganti Kerugian dapat diambil di Kepaniteraan dalam 
waktu yang dikehendaki oleh pihak yang berhak 
disertai dengan surat pengantar dari Ketua 
Pelaksana Pengadaan Tanah; 

19. Dalam hal pihak yang berhak menerima ganti 
kerugian tidak diketahui keberadaannya, Pelaksana 
Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuan 
mengenai ketidakberadaaan pihak yang berhak 
secara tertulis kepada camat dan lurah/kepala desa; 

20. Dalam hal pihak yang berhak telah diketahui 



 hukum tetap, dalam hal sudah 
terdapat putusan; 

g. fotocopy surat penolakan Termohon 
atas bentuk dan/atau besar Ganti 
Kerugian berdasarkan Musyawarah 
Penetapan Ganti Kerugian atau 
putusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, 
jika telah ada; 

h. fotocopy dokumen surat gugatan atau 
keterangan dari panitera pengadilan 
yang bersangkutan dalam hal objek 
pengadaan tanah yang akan 
diberikan Ganti Kerugian sedang 
menjadi objek perkara di pengadilan 
atau masih dipersengketakan 
kepemilikannya; 

i. fotocopy surat keputusan peletakan 
sita atau surat keterangan pejabat 
yang meletakkan sita dalam hal objek 
pengadaan tanah yang akan 
diberikan Ganti Kerugian diletakkan 
sita oleh pejabat yang berwenang; 

j. fotocopy surat keterangan bank dan 
Sertifikat Hak Tanggungan dalam hal 
objek pengadaan tanah yang akan 
diberikan Ganti Kerugian menjadi 
jaminan di bank; 

3. Apabila Pemohon diwakili kuasa, maka 
harus melampirkan surat kuasa khusus 
yang telah diregistrasi, fotokopi berita 
acara sumpah dan kartu Advokat 
penerima kuasa; 

4. Format digital/soft copy surat permohonan 
yang disimpan secara elektronik dalam 
media penyimpanan berupa cakram padat 
atau serupa dengan itu; 

keberadaannya, pihak yang berhak mengajukan 
permohonan kepada Pengadilan untuk mengambil 
ganti kerugian disertai dengan surat pengantar dari 
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah; 

21. Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi 
objek perkara di pengadilan atau masih 
dipersengketakan, ganti kerugian diambil oleh pihak 
yang berhak di Kepaniteraan setelah terdapat 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap atau akta perdamaian, disertai dengan surat 
pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah; 

 
22. Dalam hal objek pengadaan tanah diletakkan sita 

oleh pejabat yang berwenang, ganti kerugian 
diambil oleh pihak yang berhak di Kepaniteraan 
setelah adanya putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap atau sita telah diangkat, 
disertai dengan surat pengantar dari Ketua 
Pelaksana Pengadaan Tanah; 

23. Dalam hal objek pengadaan tanah menjadi jaminan 
di bank, ganti kerugian dapat diambil di 
Kepaniteraan setelah adanya persetujuan dari pihak 
bank, disertai dengan surat pengantar dari Ketua 
Pelaksana Pengadaan Tanah; 

24. Dalam setiap pengambilan ganti kerugian, Panitera 
membuat berita acara pengambilan uang penitipan 
ganti kerugian yang ditandatangani oleh pihak yang 
berhak dan 2 (dua) orang saksi 

25. Apabila Tim Pelaksana Pengadaan Tanah telah 
berakhir masa tugasnya, maka surat pengantar 
diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi/Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
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16 PERSIDANGAN 
PERKARA 
PERDATA 
GUGATAN-
PERLAWANAN 
 

1. Penetapan hari sidang; 
2. Berkas perkara; 

1. Pada hari sidang yang ditentukan, Para Pihak melaporkan 
kesiapannya untuk mengikuti persidangan kepada Petugas Meja 
Informasi PTSP; 

2. Petugas PTSP melaporkan kepada panitera pengganti dan 
menginput antrian sidang dalam aplikasi SIPP; 

3. Panggilan sidang diumumkan oleh Petugas Meja Informasi PTSP;  
4. Panitera Pengganti melaporkan kesiapan persidangan kepada 

Majelis Hakim; 
5. Kemudian majelis hakim membuka dan melaksanakan persidangan 

sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan ketentuan wajib 
ditempuh upaya mediasi; 

6. Persidangan perkara gugatan/perlawanan harus sudah diputus 
paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak tidak tercapainya mediasi, 
jika melampaui jangka waktu tersebut, maka ketua majelis 
melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar 
dengan tembusan dan untuk diteruskan kepada Wakil Ketua 
Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Ketua Pengadilan Tinggi 
Medan; 

7. Salinan putusan diberikan atas permintaan para pihak dalam jangka 
waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan; 

8. jika ada pihak yang tidak hadir pada saat pengucapan putusan, 
maka pemberitahuan putusan dilakukan melalaui relaas 
pemberitahuan oleh Jurusita paling lama 7 (tujuh) hari sejak 
putusan diucapkan; 

9. Para pihak berhak untuk melakukan upaya hukum banding dalam 
tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan 
atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada saat 
pembacaan putusan 

.Maksimal 5 (lima) 
bulan terhitung sejak 
tidak tercapainya 
mediasi 

Gratis,  
kecuali untuk 
pemeriksaan 
setempat, biayanya 
sesuai  Surat 
Keputusan Ketua 
Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar 
Tentang Penetapan 
Radius Dan Biaya 
Perkara Perdata 
Pada Pengadilan 
Neger Pematang 
Siantar 
 

1. Informasi dan pelaksanaan 
sidang; 

2. Salinan putusan; 
3. Relaas pemberitahuan 

putusan bagi pihak yang 
tidak hadir. 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

NO 
 

JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

17 PERSIDANGAN 
PERKARA 
KEBERATAN 
TERHADAP 
PUTUSAN KPPU 

1. Penetapan hari sidang; 
2. Putusan KPPU dan 

Berkas perkara; 

1. Pada hari sidang yang ditentukan, para pihak  melaporkan kesiapannya 
untuk mengikuti persidangan kepada Petugas Meja Informasi PTSP; 

2. Petugas PTSP melaporkan kepada panitera pengganti dan menginput 
antrian sidang dalam aplikasi SIPP; 

3. Panggilan sidang diumumkan oleh Petugas Meja Informasi PTSP;  
4. Selanjutnya Panitera Pengganti melaporkan kesiapan persidangan 

kepada Majelis Hakim; 
5. Kemudian Hakim membuka dan melaksanakan persidangan sesuai 

dengan hukum acara yang berlaku, dengan ketentuan tanpa 
menempuh upaya mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah 
Agung tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan; 

6. Pada hari sidang pertama, KPPU wajib menyerahkan putusan KPPU 
beserta berkas perkaranya kepada Majelis Hakim; 

7. Pemeriksaan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas 
perkaranya; 

8. Persidangan perkara keberatan terhadap putusan KPPU diputus paling 
lama 30 (tiga puluh)) hari sejak sidang pertama;  

9. Dalam hal diperlukan pemeriksaan tambahan, maka Majelis Hakim 
dengan Putusan Sela memerintahkan KPPU untuk melakukan 
pemeriksaan tambahan, dengan ketentuan selama jangka waktu 
pemeriksaan tambahan, sisa waktu pemeriksaan pengadilan 
ditangguhkan; 

10. Dalam hal Pengadilan Negeri Pematang Siantar menerima tembusan 
surat KPPU tentang permohonan kepada Mahkamah Agung disertai 
usulan untuk menunjuk salah satu pengadilan yang akan memeriksa 
permohonan keberatan oleh karena alasan permohonan keberatan 
diajukan lebih dari satu Pemohon untuk putusan KPPU yang sama 
tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, maka Majelis Hakim 
harus menghentikan pemeriksaan menunggu keputusan Mahkamah 
Agung tentang penunjukan pengadilan mana yang akan memeriksa 
permohonan keberatan tersebut; 

11. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima 
pemberitahuan keputusan Mahkamah Agung, ternyata Pengadilan 
Negeri Pematang Siantar tidak ditunjuk untuk memeriksa permohonan 
keberatan tersebut, maka Majelis Hakim menerbitkan penetapan yang 
memerintahkan supaya mengirimkan berkas perkara beserta sisa biaya 
perkara kepada pengadilan yang ditunjuk; 

12. Apabila Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang ditunjuk untuk 
memeriksa permohonan keberatan tersebut, maka setelah menerima 
berkas perkara dan sisa biaya perkara, Majelis Hakim melanjutkan 
pemeriksaan semua permohonan keberatan baik yang diajukan di 
Pengadilan Negeri Pematang Siantar maupun yang diajukan di 
pengadilan negeri lain;  
1. Salinan putusan diberikan atas permohonan para pihak dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan diucapkan; 
2. Jika ada pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan, 

Maksimal 30 (tiga 
puluh) hari sejak 
sidang pertama 
sampai dengan 
pengucapan putusan; 

 
 

Gratis 1. Informasi dan 
pelaksanaan sidang; 

2. Salinan putusan; 
3. Relaas 

pemberitahuan 
putusan bagi pihak 
yang tidak hadir 



 maka pemberitahuan putusan dilakukan melalui relaas 
pemberitahuan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti paling lama 2 
(dua) hari sejak putusan diucapkan; 

3. Para pihak berhak untuk melakukan upaya hukum kasasi dalam 
jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan atau 
diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir; 

 
 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
 NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

18 PERSIDANGAN 
PERKARA 
KEBERATAN 
TERHADAP 
PUTUSAN BPSK 

1. Penetapan hari sidang; 
2. Putusan BPSK dan 

berkas perkara; 
 

1. Pada hari sidang yang ditentukan, para pihak  melaporkan 
kesiapannya untuk mengikuti persidangan kepada Petugas 
Meja Informasi PTSP; 

2. Petugas PTSP melaporkan kepada panitera pengganti dan 
menginput antrian sidang dalam aplikasi SIPP; 

3. Panggilan sidang diumumkan oleh Petugas Meja Informasi 
PTSP;  

4. Selanjutnya Panitera Pengganti melaporkan kesiapan 
persidangan kepada Hakim; 

5. Kemudian Hakim membuka dan melaksanakan persidangan 
sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan ketentuan 
tanpa menempuh upaya mediasi yang diatur dalam 
Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan;  

6. Pemeriksaan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan 
berkas perkaranya; 

7. Persidangan perkara keberatan terhadap putusan BPSK 
diputus paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak sidang 
pertama;  

8. Salinan putusan diberikan atas permohonan para pihak 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan 
diucapkan; 

9. Jika ada pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan 
putusan, maka pemberitahuan putusan dilakukan melalui 
relaas pemberitahuan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti 
paling lama 2 (dua) hari sejak putusan diucapkan; 

10. Para pihak berhak untuk melakukan upaya hukum kasasi 
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan 
diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir; 

Maksimal 21 (dua puluh 
satu) hari sejak sidang 
pertama sampai dengan 
pengucapan putusan; 

Gratis 1. Informasi dan pelaksanaan 
sidang; 

2. Salinan putusan; 
3. Relaas pemberitahuan 

putusan bagi pihak yang 
tidak hadir. 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
 NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

19 PERSIDANGAN 
PERKARA 
GUGATAN 
SEDERHANA 

1. Penetapan hari 
sidang; 

2. Berkas perkara; 
 

1. Pada hari sidang yang ditentukan, para pihak  melaporkan 
kesiapannya untuk mengikuti persidangan kepada Petugas 
Meja Informasi PTSP; 

2. Petugas PTSP melaporkan kepada panitera pengganti dan 
menginput antrian sidang dalam aplikasi SIPP; 

3. Panggilan sidang diumumkan oleh Petugas Meja Informasi 
PTSP;  

4. Selanjutnya Panitera Pengganti melaporkan kesiapan 
persidangan kepada Hakim; 

5. Kemudian Hakim membuka dan melaksanakan persidangan 
sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan ketentuan 
tanpa menempuh upaya mediasi yang diatur dalam Peraturan 
Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 
namun Hakim tetap mengupayakan perdamaian sampai 
dengan sebelum putusan diucapkan, dan juga tidak dapat 
diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, 
replik, duplik atau kesimpulan; 

6. Persidangan perkara gugatan sederhana diputus paling lama 
25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama;  

7. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permohonan para 
pihak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak 
putusan diucapkan; 

8. Jika ada pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan 
putusan, maka pemberitahuan putusan dilakukan melalaui 
relaas pemberitahuan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti 
paling lama 2 (dua) hari sejak putusan diucapkan; 

9. Para pihak berhak untuk melakukan upaya hukum keberatan 
yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun 
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan 
diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir; 

 

Maksimal 25 (dua 
puluh lima) hari sejak 
sidang pertama sampai 
dengan pengucapan 
putusan; 
 

Gratis 
 

1. Informasi dan pelaksanaan sidang; 
2. Salinan putusan; 
3. Relaas pemberitahuan putusan bagi 

pihak yang tidak hadir. 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
 NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

20 PERSIDANGAN 
PERKARA 
KEBERATAN ATAS 
GANTI RUGI TANAH 
UNTUK 
KEPENTINGAN 
UMUM 
 

1. Penetapan hari 
sidang; 

2. Berkas perkara; 
 

1. Pada hari sidang yang ditentukan, para pihak  melaporkan 
kesiapannya untuk mengikuti persidangan kepada Petugas 
Meja Informasi PTSP; 

2. Petugas PTSP melaporkan kepada panitera pengganti dan 
menginput antrian sidang dalam aplikasi SIPP; 

3. Panggilan sidang diumumkan oleh Petugas Meja Informasi 
PTSP;  

4. Selanjutnya Panitera Pengganti melaporkan kesiapan 
persidangan kepada Majelis Hakim; 

5. Kemudian Majelis Hakim membuka dan melaksanakan 
persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, 
dengan ketentuan tanpa menempuh upaya mediasi yang 
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur 
Mediasi Di Pengadilan, namun Hakim/Majelis Hakim tetap 
mengupayakan perdamaian sampai dengan sebelum 
putusan diucapkan; 

6. Persidangan perkara keberatan atas ganti rugi tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum harus sudah 
diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak didaftarkan di 
Kepaniteraan Perdata;  

7. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permohonan 
para pihak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) 
hari kalender sejak putusan diucapkan; 

8. Jika ada pihak yang tidak hadir pada saat pengucapan 
putusan, maka pemberitahuan putusan dilakukan melalaui 
relaas pemberitahuan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti 
paling lama 3 (Tiga) hari kalender sejak putusan diucapkan; 

9. Para pihak berhak untuk melakukan upaya hukum kasasi 
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak 
putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang 
tidak hadir; 

Maksimal 30 (tiga 
puluh) hari sejak 
pendaftaran sampai 
dengan pengucapan 
putusan 

Gratis 1. Informasi dan pelaksanaan sidang; 
2. Salinan putusan; 
3. Relaas pemberitahuan putusan bagi 

pihak yang tidak hadir. 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
 NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK  LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

21 PERSIDANGAN 
PERKARA 
PERMOHONAN 
 

1. Penetapan hari sidang; 
2. Berkas perkara; 
 

1. Pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon  melaporkan 
kesiapannya untuk mengikuti persidangan kepada Petugas 
Meja Informasi PTSP; 

2. Petugas PTSP melaporkan kepada panitera pengganti dan 
menginput antrian sidang dalam aplikasi SIPP; 

3. Panggilan sidang diumumkan oleh Petugas Meja Informasi 
PTSP;  

4. Selanjutnya Panitera Pengganti melaporkan kesiapan 
persidangan kepada Hakim; 

5. Kemudian Hakim membuka dan melaksanakan persidangan 
sesuai dengan hukum acara yang berlaku; 

6. Persidangan perkara permohonan diputus paling lama 21 
(dua puluh satu) hari sejak sidang pertama;  

7. Salinan penetapan diberikan atas permintaan Pemohon 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak 
penetapan/putusan diucapkan; 
 

Maksimal 21 (dua puluh 
satu) hari sejak sidang 
pertama; 

Gratis 
 

1. Informasi dan pelaksanaan 
sidang; 

2. Salinan putusan; 
3. Relaas pemberitahuan 

putusan bagi pihak yang 
tidak hadir. 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
 NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

22 PENDAFTARAN 
PUTUSAN 
ARBITRASE 
NASIONAL  

1. Surat permohonan yang 
diajukan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri Pematang 
Siantar sebanyak 3 (tiga) 
eksemplar; 

2. Salinan keputusan 
pengangkatan Arbiter; 

3. Surat kuasa khusus yang telah 
diregistrasi apabila 
menguasakan kepada Advokat, 
fotokopi berita acara sumpah 
dan kartu Advokat penerima 
kuasa; 

4. Salinan Putusan Arbitrase yang 
akan didaftarkan; 

1. Surat permohonan diajukan kepada Petugas PTSP; 
2. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan persyaratan, 

dalam hal berkas permohonan dinilai lengkap, Petugas 
PTSP memungut dan menyetor PNBP dengan membuat 
tanda bukti penerimaan PNBP; 

3. Petugas PTSP membuat akta pendaftaran dengan mencatat 
pada bagian akhir dari salinan putusan tersebut, lalu setelah 
diperiksa dan diparaf Panitera Muda Perdata, Panitera 
menandatangani akta pendaftaran tersebut; 

4. Petugas PTSP menyerahkan tanda terima PNBP dan akta 
pendaftaran kepada Pemohon dengan membuat tanda 
terima; 

Maksimal 1 (satu) 
hari kerja. 

Rp40.000,00. 
(empat puluh 
ribu rupiah) 
 

1. Tanda terima PNBP; 
2. Akta pendaftaran. 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 

NO 
 

JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

23 PENDAFTARAN  
PERMOHONAN 
PEMBATALAN 
TERHADAP 
PUTUSAN BADAN 
ARBITRASE 

1. Surat gugatan keberatan minimal 6 (enam) 
eksemplar; 

2. Apabila menguasakan kepada Advokat, 
maka harus disertai surat kuasa khusus dari 
Pemohon Keberatan yang telah diregistrasi, 
fotokopi berita acara sumpah dan kartu 
Advokat penerima kuasa; 

3. Format digital/soft copy surat gugatan 
keberatan yang disimpan secara elektronik 
dalam media penyimpanan berupa cakram 
padat atau serupa dengan itu; 

1. Prosedur Manual: 
a. Pemohon mengajukan gugatan keberatan kepada Petugas 

PTSP  dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan 
arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri; 

b. Petugas Meja I memeriksa kelengkapan berkas, kemudian 
menghitung dan menetapkan panjar biaya yang 
dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) 
dalam rangkap tiga, lalu memberitahukan kepada 
Pemohon melalui Petugas PTSP agar membayar panjar 
biaya perkara sebagaimana yang tertuang dalam SKUM 
melalui bank; 

c. Setelah panjar biaya perkara dibayar oleh Pemohon, 
kemudian Pemohon menyerahkan bukti pembayaran 
kepada Kasir melalui Petugas PTSP, selanjutnya Kasir 
membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM, 
memberikan tapak registrasi dan nomor perkara pada 
SKUM dan lembar pertama surat gugatan keberatan, lalu 
menandatangani SKUM; 

d. Setelah menerima lembar pertama dan ketiga SKUM serta 
surat gugatan yang telah diberi stempel lunas dan tapak 
registrasi, kemudian Petugas Meja II  melalui Petugas 
PTSP memberikan lembar pertama SKUM dan surat 
gugatan yang telah diregistrasi kepada Pemohon, seraya 
memberitahukan bahwa panggilan untuk 
pemeriksaan/persidangan perkaranya akan diberitahukan 
oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti; 

2. Prosedur Elektronik (E-Court): 
a. Pemohon  harus terlebih dahulu mendaftarkan akunnya 

di aplikasi e-court; 

b. Selanjutnya Pemohon melakukan aktivasi pada alamat 

email yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai 

domisili elektronik; 

c. Kemudian Pemohon login ke aplikasi e-court dan 

melengkapi data yang diminta; 

d. Setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi, selanjutnya 

Pemohon  mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi e-

court; 

e. Setelah mendapatkan e-SKUM dan kode akun virtual 

secara otomatis, Pemohon melakukan pembayaran 

melalui bank; 

f. Panitera Muda Perdata melakukan verifikasi pendaftaran 

secara elektronik dan memberikan status verifikasinya, 

i. Maksimal 3 (tiga) 
hari sejak 
pendaftaran 
sampai dengan 
penetapan hari 
sidang; 

j. Panggilan sidang 
maksimal 3 (tiga) 
hari kerja 
sebelum hari 
sidang. 

Besaran panjar 
biaya sesuai 

dengan  PP 
Nomor 5 Tahun 
2019 tentang 
Jenis Dan Tarif 
Atas Jenis 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak Yang 
Berlaku Pada 
Mahkamah Agung 
Dan Badan 
Peradilan Yang 
Berada Di 
Bawahnya dan 
Surat Keputusan 
Ketua 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar Tentang 
Penetapan 
Radius Dan 
Biaya Perkara 
Perdata Pada 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar, dengan 
ketentuan akan 
ditambah jika 
panjar biaya 
kurang 

1. Lembar pertama 
SKUM yang telah 
diberi cap/stempel 
lunas dan 
ditandatangani Kasir; 

2. Turunan surat 
gugatan yang telah 
dibubuhi tapak 
registrasi lengkap 
dengan nomor 
perkara; 

3. Relaas panggilan 
sidang. 



 lalu kemudian aplikasi SIPP akan memberikan nomor 

perkara secara otomatis; 

g. Aplikasi e-court menghasilkan panggilan menghadiri 

persidangan terhadap para pihak berperkara secara 

elektronik setelah mendapatkan data persidangan dari 

aplikasi SIPP, kecuali untuk panggilan sidang  terhadap 

Termohon dilakukan secara manual (minimal untuk 

panggilan sidang pertama).  

h. Asli dan soft copy surat gugatan serta surat persetujuan 

Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik jika 

diwakili Kuasanya diberikan pada saat sidang pertama.  

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 NO 
 

JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

24 PERSIDANGAN 
PERKARA  
PERMOHONAN 
PEMBATALAN 
TERHADAP 
PUTUSAN BADAN 
ARBITRASE 

1. Penetapan hari sidang; 
2. Berkas perkara; 

1. Pada hari sidang yang ditentukan, para pihak  melaporkan kesiapannya 
untuk mengikuti persidangan kepada Petugas Meja Informasi PTSP; 

2. Petugas PTSP melaporkan kepada panitera pengganti dan menginput 
antrian sidang dalam aplikasi SIPP; 

3. Panggilan sidang diumumkan oleh Petugas Meja Informasi PTSP;  
4. Selanjutnya Panitera Pengganti melaporkan kesiapan persidangan 

kepada Majelis Hakim; 
5. Kemudian Hakim membuka dan melaksanakan persidangan sesuai 

dengan hukum acara yang berlaku, dengan ketentuan tanpa 
menempuh upaya mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah 
Agung tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan; 

6. Persidangan perkara keberatan terhadap putusan Badan Arbitrase 
diputus paling lama 30 (tiga puluh)) hari sejak didaftarkan;  

 
 

Maksimal 30 (tiga 
puluh) hari sejak 
didaftarkan; 

 
 

Gratis 1. Informasi dan 
pelaksanaan sidang; 

2. Salinan putusan; 
3. Relaas 

pemberitahuan 
putusan bagi pihak 
yang tidak hadir 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 

NO 
 

JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

25 PENDAFTARAN 
KEBERATAN 
TERHADAP 
PUTUSAN KIP 

1. Surat gugatan keberatan minimal 6 (enam) 
eksemplar; 

2. Apabila menguasakan kepada Advokat, 
maka harus disertai surat kuasa khusus dari 
Pemohon Keberatan yang telah diregistrasi, 
fotokopi berita acara sumpah dan kartu 
Advokat penerima kuasa; 

3. Format digital/soft copy surat gugatan 
keberatan yang disimpan secara elektronik 
dalam media penyimpanan berupa cakram 
padat atau serupa dengan itu; 

1. Prosedur Manual: 
a. Pemohon mengajukan gugatan keberatan kepada 

Petugas PTSP dalam tenggang waktu 14 (empat 
belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi 
diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti 
penerimaan; 

b. Petugas Meja I memeriksa kelengkapan berkas, 
kemudian menghitung dan menetapkan panjar biaya 
yang dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar 
(SKUM) dalam rangkap tiga, lalu memberitahukan 
kepada Pemohon melalui Petugas PTSP agar 
membayar panjar biaya perkara sebagaimana yang 
tertuang dalam SKUM melalui bank; 

c. Setelah panjar biaya perkara dibayar oleh Pemohon, 
kemudian Pemohon menyerahkan bukti pembayaran 
kepada Kasir melalui Petugas PTSP, selanjutnya Kasir 
membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM, 
memberikan tapak registrasi dan nomor perkara pada 
SKUM dan lembar pertama surat gugatan keberatan, 
lalu menandatangani SKUM; 

d. Setelah menerima lembar pertama dan ketiga SKUM 
serta surat gugatan yang telah diberi stempel lunas 
dan tapak registrasi, kemudian Petugas Meja II  melalui 
Petugas PTSP memberikan lembar pertama SKUM 
dan surat gugatan yang telah diregistrasi kepada 
Pemohon, seraya memberitahukan bahwa panggilan 
untuk pemeriksaan/persidangan perkaranya akan 
diberitahukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti; 

2. Prosedur Elektronik (e-Court): 
a. Pemohon  harus terlebih dahulu mendaftarkan akunnya 

di aplikasi e-court; 
b. Selanjutnya Pemohon melakukan aktivasi pada alamat 

email yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai 
domisili elektronik; 

c. Kemudian Pemohon login ke aplikasi e-court dan 
melengkapi data yang diminta; 

d. Setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi, selanjutnya 
Pemohon  mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi e-
court; 

e. Setelah mendapatkan e-SKUM dan kode akun virtual 
secara otomatis, Pemohon melakukan pembayaran 
melalui bank; 

f. Panitera Muda Perdata melakukan verifikasi 
pendaftaran secara elektronik dan memberikan status 
verifikasinya, lalu kemudian aplikasi SIPP akan 

a. Maksimal 3 
(tiga) hari sejak 
pendaftaran 
sampai dengan 
penetapan hari 
sidang; 

b. Panggilan 
sidang maksimal 
3 (tiga) hari 
kerja sebelum 
hari sidang. 

Besaran panjar 
biaya sesuai 

dengan  PP 
Nomor 5 Tahun 
2019 tentang 
Jenis Dan Tarif 
Atas Jenis 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak Yang 
Berlaku Pada 
Mahkamah Agung 
Dan Badan 
Peradilan Yang 
Berada Di 
Bawahnya dan 
Surat Keputusan 
Ketua 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
SIantar Tentang 
Penetapan 
Radius Dan 
Biaya Perkara 
Perdata Pada 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
SIantar, dengan 
ketentuan akan 
ditambah jika 
panjar biaya 
kurang 

1. Prosedur Manual: 
a. Lembar pertama 

SKUM yang telah 
diberi 
cap/stempel lunas 
dan 
ditandatangani 
Kasir; 

b. Turunan surat 
gugatan yang 
telah dibubuhi 
tapak registrasi 
lengkap dengan 
nomor perkara; 

c. Relaas panggilan 
sidang. 

2. Prosedur Elektronik: 
a. Akun terdaftar; 
b. e-SKUM; 
c. Akun virtual; 
d. Nomor perkara 

terdaftar; 
e. e-Summons.  



 memberikan nomor perkara secara otomatis; 
g. Aplikasi e-court menghasilkan panggilan menghadiri 

persidangan terhadap para pihak berperkara secara 
elektronik setelah mendapatkan data persidangan dari 
aplikasi SIPP, kecuali untuk panggilan sidang  terhadap 
Termohon dilakukan secara manual (minimal untuk 
panggilan sidang pertama).   

h. Asli dan soft copy surat gugatan serta surat 

persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara 

elektronik jika diwakili Kuasanya diberikan pada saat 

sidang pertama.  

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

26 PENDAFTARAN 
PERKARA 
GUGATAN PARTAI 
POLITIK 

1. Surat gugatan minimal rangkap 5 (lima); 
2. Surat kuasa khusus yang telah 

diregistrasi apabila menguasakan kepada 
Advokat, fotokopi berita acara sumpah 
dan kartu Advokat penerima kuasa; 

3. Format digital/soft copy surat gugatan/ 
perlawanan/permohonan yang disimpan 
secara elektronik dalam media 
penyimpanan berupa cakram padat atau 
serupa dengan itu; 

 

1. Prosedur Manual: 
a. Surat gugatan diajukan kepada Petugas PTSP;  
b. Petugas Meja I memeriksa kelengkapan berkas, kemudian 

menghitung dan menetapkan panjar biaya yang dituangkan 
dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 
tiga, lalu memberitahukan kepada 
Penggugat/Pelawanmelalui Petugas PTSP agar membayar 
panjar biaya perkara sebagaimana yang tertuang dalam 
SKUM melalui bank; 

c. Setelah panjar biaya perkara dibayar oleh 
Penggugat/Pelawan/Pemohon, kemudian Penggugat 
/Pelawan/Pemohon menyerahkan bukti pembayaran 
kepada Kasir melalui petugas PTSP, selanjutnya Kasir 
membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM, memberikan 
tapak registrasi dan nomor perkara pada SKUM dan lembar 
pertama surat gugatan/perlawanan/ permohonan, lalu 
menandatangani SKUM; 

d. Setelah menerima lembar pertama dan ketiga SKUM serta 
surat gugatan yang telah diberi stempel lunas dan tapak 
registrasi, kemudian Petugas Meja II melalui Petugas PTSP 
memberikan lembar pertama SKUM dan surat gugatan 
yang telah diregistrasi kepada Penggugat, seraya 
memberitahukan bahwa panggilan untuk 
pemeriksaan/persidangan perkaranya akan diberitahukan 
oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti; 

2. Prosedur Elektronik (e-Court): 
a. Penggugat  harus terlebih dahulu mendaftarkan akunnya di 

aplikasi e-court; 
b. Selanjutnya Penggugat melakukan aktivasi pada alamat 

email yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili 
elektronik; 

c. Kemudian Penggugat login ke aplikasi e-court dan 
melengkapi data yang diminta; 

d. Setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi, selanjutnya 
Penggugat  mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi e-
court; 

e. Setelah mendapatkan e-SKUM dan kode akun virtual secara 
otomatis, Penggugat melakukan pembayaran melalui bank; 

f. Panitera Muda Perdata melakukan verifikasi pendaftaran 
secara elektronik dan memberikan status verifikasinya, lalu 
kemudian aplikasi SIPP akan memberikan nomor perkara 
secara otomatis; 

g. Aplikasi e-court menghasilkan panggilan menghadiri 
persidangan terhadap para pihak berperkara secara 
elektronik setelah mendapatkan data persidangan dari 

a. Maksimal 3 
(tiga) hari sejak 
pendaftaran 
sampai dengan 
penetapan hari 
sidang; 

b. Panggilan 
sidang 
maksimal 3 
(tiga) hari kerja 
sebelum hari 
sidang 

Besaran 
panjar biaya 
sesuai dengan  
PP Nomor 5 
Tahun 2019 
tentang Jenis 
Dan Tarif Atas 
Jenis 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak Yang 
Berlaku Pada 
Mahkamah 
Agung Dan 
Badan Peradilan 
Yang Berada Di 
Bawahnya dan 
Surat 
Keputusan 
Ketua 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar 
Tentang 
Penetapan 
Radius Dan 
Biaya Perkara 
Perdata Pada 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar, 
dengan 
ketentuan 
akan ditambah 
jika panjar 
biaya kurang. 

1. Prosedur Manual: 
a. Lembar pertama 

SKUM yang telah 
diberi cap/stempel 
lunas dan 
ditandatangani 
Kasir; 

b. Turunan surat 
gugatan yang telah 
dibubuhi tapak 
registrasi lengkap 
dengan nomor 
perkara; 

c. Relaas panggilan 
sidang/penetap an 
dismisal. 

2. Prosedur Elektronik: 
a. Akun terdaftar; 
b. e-SKUM; 
c. Akun virtual; 
d. Nomor perkara 

terdaftar; 
e. e-Summons. 



 aplikasi SIPP, kecuali untuk panggilan sidang  terhadap 
Tergugat dilakukan secara manual (minimal untuk panggilan 
sidang pertama).   

h. Asli dan soft copy surat gugatan serta surat persetujuan 

Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik jika 

diwakili Kuasanya diberikan pada saat sidang pertama.  



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 NO 
 

JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

27 PERSIDANGAN 
PERKARA 
KEBERATAN 
TERHADAP 
PUTUSAN KIP 

1. Penetapan hari sidang; 
2. Putusan KIP dan Berkas 

perkara; 

1. Pada hari sidang yang ditentukan, para pihak  melaporkan kesiapannya 
untuk mengikuti persidangan kepada Petugas Meja Informasi PTSP; 

2. Petugas PTSP melaporkan kepada panitera pengganti dan menginput 
antrian sidang dalam aplikasi SIPP; 

3. Panggilan sidang diumumkan oleh Petugas Meja Informasi PTSP;  
4. Selanjutnya Panitera Pengganti melaporkan kesiapan persidangan 

kepada Majelis Hakim; 
5. Kemudian Majelis Hakim membuka dan melaksanakan persidangan 

sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan ketentuan tanpa 
menempuh upaya mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah 
Agung tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan; 

6. Pemeriksaan dilakukan hanya atas dasar putusan KIP dan berkas 
perkaranya serta permohonan keberatan dan jawaban para pihak; 

7. Persidangan perkara keberatan terhadap putusan KIP diputus paling 
lama 60 (enam puluh)) hari sejak Majelis Hakim ditetapkan;  

8. Untuk terangnya suatu perkara, Majelis Hakim dapat memanggil Komisi 
lnformasi untuk memberikan keterangan apabila diperlukan ; 

 

Maksimal 60 (enam 
puluh) hari sejak 
penunjukan Majelis 
Hakim 

 
 

Gratis 1. Informasi dan 
pelaksanaan sidang; 

2. Salinan putusan; 
3. Relaas 

pemberitahuan 
putusan bagi pihak 
yang tidak hadir 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 NO 
 

JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

28 PERSIDANGAN 
PERKARA 
GUGATAN PARTAI 
POLITIK 

1. Penetapan hari sidang; 
2. Berkas perkara; 

1. Pada hari sidang yang ditentukan, para pihak  melaporkan kesiapannya 
untuk mengikuti persidangan kepada Petugas Meja Informasi PTSP; 

2. Petugas PTSP melaporkan kepada panitera pengganti dan menginput 
antrian sidang dalam aplikasi SIPP; 

3. Panggilan sidang diumumkan oleh Petugas Meja Informasi PTSP;  
4. Selanjutnya Panitera Pengganti melaporkan kesiapan persidangan 

kepada Majelis Hakim; 
5. Kemudian Majelis Hakim membuka dan melaksanakan persidangan 

sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan ketentuan tanpa 
menempuh upaya mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah 
Agung tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan; 

6. Persidangan perkara gugatan partai politik diputus paling lama 60 
(enam puluh)) hari sejak gugatan didaftarkan;  
 

Maksimal 60 (enam 
puluh) hari sejak 
gugatan didaftarkan; 

 
 

Gratis 1. Informasi dan 
pelaksanaan sidang; 

2. Salinan putusan; 
3. Relaas 

pemberitahuan 
putusan bagi pihak 
yang tidak hadir 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

29 PENDAFTARAN 
PERDAMAIAN DI 
LUAR 
PENGADILAN 

1. Surat gugatan minimal 5 (lima) eksemplar. 
Untuk gugatan dengan tergugat lebih dari 
satu, maka gugatan diberikan sesuai jumlah 
tergugat; 

2. Kesepakatan perdamaian dan dokumen alat 
bukti yang menunjukkan hubungan hukum 
para pihak dengan objek sengketa;  

3. Surat kuasa khusus dari yang telah 
diregistrasi apabila menguasakan kepada 
Advokat, fotokopi berita acara sumpah dan 
kartu Advokat penerima kuasa; 

4. Salinan dokumen-dokumen surat-surat yang 
dibuat di luar negeri harus disahkan oleh 
kedutaan/perwakilan indonesia di negara 
tersebut dan seperti halnya salinan/dokumen 
atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa 
asing, maka dokumen-dokumen tersebut 
harus diterjemahkan ke dalam bahasa 
indonesia oleh penerjemah yang disumpah 
(jika ada). 

5. Format digital/soft copy surat gugatan dan 
kesepakatan perdamaian yang disimpan 
secara elektronik dalam media penyimpanan 
berupa cakram padat atau serupa dengan 
itu; 

 

1. Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator 
bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa 
di luar Pengadilan dengan Kesepakatan 
Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan 
Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang 
untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara 
mengajukan gugatan; 

2. Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak 
hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian 
menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan 
Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 
ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan ketentuan 
Akta Perdamaian harus diucapkan dalam sidang 
yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat 
belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan; 

3. Salinan Akta Perdamaian wajib disampaikan 
kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan 
pengucapan Akta Perdamaian; 

4. Prosedur pendaftaran perdamaian di luar 
pengadilan sama dengan prosedur pendaftaran 
gugatan, yaitu: 
4.1. Prosedur Manual: 

a. Penggugat mengajukan gugatan kepada 
Petugas PTSP; 

b. Petugas Meja I memeriksa kelengkapan 
berkas, kemudian menghitung dan 
menetapkan panjar biaya yang dituangkan 
dalam surat kuasa untuk membayar 
(SKUM) dalam rangkap tiga, lalu 
memberitahukan kepada Penggugat 
melalui Petugas PTSP agar membayar 
panjar biaya perkara sebagaimana yang 
tertuang dalam SKUM melalui bank; 

c. Setelah panjar biaya perkara dibayar oleh 
Penggugat, kemudian Penggugat 
menyerahkan bukti pembayaran kepada 
Kasir melalui petugas PTSP, selanjutnya 
Kasir membubuhkan cap stempel lunas 
pada SKUM, memberikan tapak registrasi 
dan nomor perkara pada SKUM dan 
lembar pertama surat gugatan, lalu 
menandatangani SKUM; 

d. Setelah menerima lembar pertama dan 
ketiga SKUM serta surat gugatan yang 

Maksimal 14 (empat 
belas)  hari sejak 

gugatan didaftarkan 
 

Besaran 
panjar biaya 
sesuai dengan  
PP Nomor 5 
Tahun 2019 
tentang Jenis 
Dan Tarif Atas 
Jenis 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak Yang 
Berlaku Pada 
Mahkamah 
Agung Dan 
Badan 
Peradilan 
Yang Berada 
Di Bawahnya 
dan Surat 
Keputusan 
Ketua 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar 
Tentang 
Penetapan 
Radius Dan 
Biaya Perkara 
Perdata Pada 
Pengadilan 
Negeri 
Pematang 
Siantar, 
dengan 
ketentuan 
akan ditambah 
jika panjar 
biaya kurang. 

1. Prosedur Manual: 
a. Lembar pertama SKUM 

yang telah diberi 
cap/stempel lunas dan 
ditandatangani Kasir; 

b. Turunan surat 
gugatan/perlawanan yang 
telah dibubuhi tapak 
registrasi lengkap dengan 
nomor perkara; 

c. Relaas panggilan sidang. 
2. Prosedur Elektronik: 

a. Akun terdaftar; 
b. e-SKUM; 
c. Akun virtual; 
d. Nomor perkara terdaftar; 
e-Summons. 

3. Akta Perdamaian. 



 telah diberi stempel lunas dan tapak 
registrasi, kemudian Petugas Meja II 
melalui Petugas PTSP memberikan 
lembar pertama SKUM dan surat gugatan 
yang telah diregistrasi kepada Penggugat, 
seraya memberitahukan bahwa panggilan 
untuk pemeriksaan/persidangan 
perkaranya akan diberitahukan oleh Juru 
Sita/Juru Sita Pengganti; 

4.2. Prosedur Elektonik (e-Court): 
a. Penggugat  harus terlebih dahulu 

mendaftarkan akunnya di aplikasi e-court; 
b. Selanjutnya Penggugat melakukan aktivasi 

pada alamat email yang terdaftar sekaligus 
persetujuan sebagai domisili elektronik; 

c. Kemudian Penggugat login ke aplikasi e-
court dan melengkapi data yang diminta; 

d. Setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi, 
selanjutnya Penggugat mendaftarkan 
gugatannya melalui aplikasi e-court; 

e. Setelah mendapatkan e-SKUM dan kode 
akun virtual secara otomatis, Penggugat 
melakukan pembayaran melalui bank; 

f. Panitera Muda Perdata melakukan 
verifikasi pendaftaran secara elektronik 
dan memberikan status verifikasinya, lalu 
kemudian aplikasi SIPP akan memberikan 
nomor perkara secara otomatis; 

g. Aplikasi e-court menghasilkan panggilan 
menghadiri persidangan terhadap para 
pihak berperkara secara elektronik setelah 
mendapatkan data persidangan dari 
aplikasi SIPP, kecuali untuk panggilan 
sidang  terhadap Tergugat/Terlawan 
dilakukan secara manual (minimal untuk 
panggilan sidang pertama). 

h. Asli dan soft copy surat gugatan, 
kesepakatan perdamaian serta surat 
persetujuan Penggugat prinsipal untuk 
beracara secara elektronik jika diwakili 
Kuasanya diberikan pada saat sidang 
pertama. 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PERDATA) 

 
 NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

30 PERMOHONAN 
SALINAN 
PUTUSAN/PENETA
PAN  

1. Pemohon adalah para pihak 
yang berperkara; 

2. Surat permohonan yang 
diajukan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri Pematang 
Siantar; 

3. Fotokopi KTP Pemohon; 
4. Surat kuasa khusus yang telah 

diregistrasi apabila 
menguasakan kepada Advokat, 
fotokopi berita acara sumpah 
dan kartu Advokat penerima 
kuasa; 
 

1. Surat permohonan diajukan kepada Petugas 
PTSP; 

2. Panitera Muda Perdata meneliti persyaratan 
Pemohon, dalam hal Pemohon adalah pihak 
berperkara, Panitera Muda Perdata meminta Kasir 
untuk menghitung dan menetapkan biaya PNBP 
salinan putusan/penetapan, lalu melalui Petugas 
PTSP memberitahukan kepada Pemohon agar 
membayar  biayanya; 

3. Setelah Pemohon membayar biaya PNBP 
tersebut melalui Petugas PTSP, kemudian 
Petugas PTSP menyerahkan bukti pembayaran 
kepada Pemohon; 

4. Selanjutnya staf Kepaniteraan Perdata membuat 
salinan putusan/penetapan yang dimohonkan, lalu 
Panitera Muda Perdata memeriksa dan 
memberikan paraf pada setiap lembar salinan 
putusan/penetapan tersebut; 

5. Setelah ditandatangani oleh Panitera, selanjutnya 
Petugas PTSP menyerahkan salinan tersebut 
kepada Pemohon dengan membuat tanda terima; 
 

Maksimal 1 (satu) 
hari kerja 

1. PNBP: 
a. Rp500,00. (lima 

ratus rupiah) per 
lembar; 

b. Uang leges 
Rp10.000,00. 
(sepuluh ribu 
rupiah); 

2. Penggandaan 
salinan Rp200,00. 
(dua ratus rupiah) per 
lembar; 

3. Materai 6000 
 

c. Bukti pembayaran PNBP 
salinan putusan/penetapan; 

d. Salinan putusan/penetapan; 



 

 

STANDAR PELAYANAN PERADILAN BIDANG PIDANA 
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BIDANG PIDANA 

 

 

 

 

 



 

 

STANDAR PELAYANAN PERADILAN BIDANG PIDANA 
 

 

 
 

 

 

DAFTAR ISI 

1. SP Pelimpahan Perkara Pidana Anak 

2. SP Pelimpahan Perkara Pidana Dengan Acara Biasa 

3. SP Pelimpahan Perkara Pidana Dengan Acara Singkat 

4. SP Pelimpahan Perkara Pidana Dengan Acara Cepat/Tipiring 

5. SP Pelimpahan Perkara Pidana Dengan Acara Cepat/Pelanggaran LLAJ 

6. SP Permohonan Upaya Banding Perkara Pidana 

7. SP Permohonan Upaya Kasasi Perkara Piadana 

8. SP Permohonan Upaya PK Perkara Piadana 

9. SP Permohonan Praperadilan 

10. SP Permohonan Grasi 

11. SP Permohonan Izin Penggeledahan dan Penyitaan Dalam Perkara Pidana 

12. SP Permohonan Persetujuan Penggeledahan dan Penyitaan Dalam Perkara Pidana 

13. SP Permohonan Perpanjangan Penahanan  Penyidik 

14. SP Permohonan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum 

15. SP Permohonan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Dalam Perkara Anak 

16. SP Permohonan Penetapan Diversi Dari Penyidik atau PU Anak 

17. SP Pelaksanaan Diversi Dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum  

18. SP Persidangan Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum 

19. SP Persidangan Perkara Pidana Dengan Acara Biasa 

20. SP Persidangan Perkara Pidana Dengan Acara Singkat 

21. SP Persidangan Perkara Pidana Dengan Acara Cepat/Tipiring 

22. SP Persidangan Perkara Pidana Dengan Acara Cepat/Pelanggaran LLAJ 

23. SP Persidangan Perkara Praperadilan 

24. SP Persidangan Peninjauan Kembali Perkara Pidana  

25. SP Permohonan Izin Besuk 

26. SP Permohonan Izin Berobat Yang Diajukan Di Luar Persidangan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 

(PIDANA) 
 
 

NO 
 

JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1. PELIMPAHAN 
PERKARA PIDANA 
ANAK 

1. Surat pelimpahan; 
2. Surat dakwaan; 
3. Berkas penyidikan; 
4. Laporan Penelitian 

Kemasyarakatan dari PK 
Bapas; 

5. Laporan Sosial dari 
Pekerja Sosial (jika ada); 

6. Berita Acara Diversi 
Tingkat Penyidikan dan 
Penuntut Umum (jika 
memenuhi syarat diversi); 

7. Soft copy dakwaan 

1. Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara 
kepada Petugas PTSP; 

2. Pada hari itu juga, Petugas Meja I meneliti 
kelengkapan berkas, kemudian membuat tanda 
terima, lalu mendaftarkan perkara dalam buku 
register dan aplikasi SIPP; 

3. Dalam hal berkas perkara belum lengkap, Petugas 
Meja I melalui Petugas PTSP mengembalikan berkas 
perkara tersebut sekaligus meminta Jaksa Penuntut 
Umum untuk melengkapi berkas sebelum diregister; 

4. Pada saat menyerahkan tanda terima pelimpahan 
kepada Jaksa Penuntut Umum, Petugas PTSP 
memberitahukan bahwa untuk 
pemeriksaan/persidangan dan proses diversi bagi 
yang memenuhi syarat diversi akan diberitahukan 
melalui surat pemberitahuan penetapan hari 
sidang/diversi; 

 

Maksimal 3 (tiga) hari sejak 
pelimpahan sampai dengan 
pemberitahuan hari sidang. 
. 

 

Gratis 1. Tanda terima pelimpahan; 
2. Surat pemberitahuan dan 

penetapan hari sidang/diversi; 
 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PIDANA) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

2. PELIMPAHAN 
PERKARA PIDANA 
DENGAN ACARA 
BIASA 

 

1. Surat pelimpahan; 
2. Surat dakwaan; 
3. Surat perintah penahanan/ 

penangguhan/pembantar 
an (jika ada) 

4. Berkas penyidikan; 
5. Soft copy dakwaan.   

1. Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas 
perkara kepada Petugas PTSP; 

2. Pada hari itu juga, Petugas Meja I meneliti 
kelengkapan berkas, kemudian membuat tanda 
terima, lalu mendaftarkan perkara dalam buku 
register dan aplikasi SIPP; 

3. Dalam hal berkas perkara belum lengkap, Petugas 
Meja I melalui Petugas PTSP mengembalikan 
berkas perkara tersebut sekaligus meminta Jaksa 
Penuntut Umum untuk melengkapi berkas sebelum 
diregister; 

4. Pada saat menyerahkan tanda terima pelimpahan 
kepada Jaksa Penuntut Umum, Petugas PTSP 
memberitahukan bahwa untuk 
pemeriksaan/persidangan akan diberitahukan 
melalui surat pemberitahuan penetapan hari 
sidang; 

Maksimal 3 (tiga) hari sejak 
pelimpahan sampai dengan 
pemberitahuan hari  sidang. 

Gratis 1. Tanda terima pelimpahan; 
2. Surat pemberitahuan dan 

penetapan hari sidang; 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PIDANA) 

 

NO 
 

JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

3 PELIMPAHAN 
PERKARA PIDANA 
DENGAN ACARA 
SINGKAT 

1. Surat pelimpahan; 
2. Catatan dakwaan; 
3. Surat perintah penahanan/ 

penangguhan/pembantaran (jika 
ada) 

4. Berkas penyidikan; 
5. Soft copy catatan dakwaan 

 

1. Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara 
kepada Petugas PTSP minimal 1 (satu) hari 
sebelum hari sidang yang telah ditentukan untuk itu; 

2. Pada hari itu juga, Petugas Meja I meneliti 
kelengkapan berkas, kemudian membuat tanda 
terima, lalu mendaftarkan perkara dalam buku 
register dan aplikasi SIPP; 

3. Dalam hal berkas perkara belum lengkap, Petugas 
Meja I melalui Petugas PTSP mengembalikan 
berkas perkara tersebut sekaligus meminta 
Penuntut Umum untuk melengkapi berkas; 

4. Pada saat menyerahkan tanda terima pelimpahan, 
Petugas PTSP memberitahukan kepada Penyidik 
supaya datang dan membawa terdakwa, saksi-saksi 
beserta barang bukti pada hari sidang yang telah 
ditentukan; 

 

1 (satu) hari. Gratis Tanda terima pelimpahan; 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PIDANA) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

4 PELIMPAHAN 
PERKARA PIDANA 
DENGAN ACARA 
CEPAT/TIPIRING 

1. Surat pelimpahan; 
2. Resume perkara; 
3. Berkas penyidikan; 
4. Soft copy resume perkara 

 

1. Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum melimpahkan 
berkas perkara kepada Petugas PTSP minimal 1 (satu) 
hari sebelum hari sidang yang telah ditentukan untuk itu; 

2. Pada hari itu juga, Petugas Meja I meneliti kelengkapan 
berkas, kemudian membuat tanda terima; 

3. Dalam hal berkas perkara belum lengkap, Petugas Meja I 
melalui Petugas PTSP mengembalikan berkas perkara 
tersebut sekaligus meminta Penyidik untuk melengkapi 
berkas; 

4. Pada saat menyerahkan tanda terima pelimpahan, 
Petugas PTSP memberitahukan kepada Penyidik supaya 
datang dan membawa terdakwa, saksi-saksi beserta 
barang bukti pada hari sidang yang telah ditentukan; 

 

1 (satu) hari. Gratis Tanda terima pelimpahan; 
 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PIDANA) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

5 PELIMPAHAN PERKARA 
PIDANA DENGAN ACARA 
CEPAT/PELANGGARAN 
LLAJ 

 

1. Surat pelimpahan; 
2. Berkas perkara; 
3. Soft copy daftar perkara 

pelanggaran LLAJ. 

1. Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum melimpahkan 
berkas perkara kepada Petugas PTSP minimal 3 (tiga) 
hari sebelum hari sidang yang telah ditentukan untuk 
itu; 

2. Pada hari itu juga, Petugas Meja I meneliti kelengkapan 
berkas, kemudian membuat tanda terima, lalu Petugas 
PTSP menyerahkan tanda terima tersebut kepada 
Penyidik; 

3. Dalam hal berkas perkara belum lengkap, Petugas 
Meja I melalui Petugas PTSP mengembalikan berkas 
perkara tersebut sekaligus meminta Penyidik untuk 
melengkapi berkas; 
 

1 (satu) hari. Gratis Tanda terima pelimpahan; 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PIDANA) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

6 PERMOHONAN 
UPAYA BANDING 
PERKARA PIDANA 

1. Permohonan banding yang 
dinyatakan dalam suatu akta; 

2. Permohonan diajukan dalam waktu 
7 (tujuh) hari setelah putusan 
diucapkan/diberitahukan; 

3. Permohonan banding yang 
diajukan melampaui tenggang 
waktu tersebut di atas, tetap dapat 
diterima dan dicatat dengan 
membuat surat keterangan 
panitera bahwa permintaan 
banding telah lewat tenggang 
waktu dan harus dilampirkan dalam 
berkas perkara; 

4. Apabila diwakili oleh kuasa, maka 
harus dilengkapi dengan surat 
kuasa khusus yang telah 
diregistrasi, fotokopi berita acara 
sumpah dan kartu Advokat 
penerima kuasa; 

 

1. Penuntut Umum dan atau Terdakwa/kuasanya selaku 
Pembanding menyampaikan pernyataan banding kepada 
Petugas PTSP selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari 
kalender terhitung keesokan harinya setelah  putusan 
diucapkan atau diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak 
hadir dalam pengucapan putusan.  Apabila hari ke-7 jatuh 
pada hari libur, maka perhitungan hari ke-7 adalah pada hari 
kerja pertama setelah hari libur tersebut;  

2. Dalam hal pembanding tidak datang menghadap sendiri, hal 
ini dicatat oleh Petugas Meja II dengan disertai alasannya dan 
catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara; 

3. Petugas Meja II menerima pernyataan banding dari 
Pembanding dengan membuat akta pernyataan banding, lalu 
akta permohonan banding ditandatangani Panitera di Meja 
PTSP, kemudian Petugas PTSP menyerahkan 1 (satu) lembar 
turunannya kepada Pembanding; 

4. Selanjutnya proses permohonan banding sampai dengan 
pengiriman berkas dilakukan sesuai dengan SOP; 

5. Pembanding berhak mengajukan memori banding paling lama 
2 (dua) hari kerja setelah pembanding menyatakan banding 
dengan menyertakan soft copy memori banding; 

6. Dalam hal Pembanding kurang memahami hukum, pada 
waktu menerima permohonan banding,  Petugas PTSP 
mengarahkan pembanding supaya meminta bantuan Advokat 
piket pada Posbakum dan untuk itu Advokat piket memberikan 
advis hukum atau membuatkan memori bandingnya; 

7. Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding, 
dengan ketentuan pengajuan tersebut sebelum dilakukannya 
masa mempelajari berkas (inzage)  dengan menyertakan soft 
copy kontra memori banding; 

8. Memori/kontra memori banding yang telah lewat waktu yang 
ditentukan tersebut dapat dikirim ke pengadilan tinggi melalui 
Pengadilan Negeri Pematang Siantar; 

9. Pembanding berhak untuk mencabut permohonan banding, 
sepanjang belum diputus oleh pengadilan tinggi, dengan 
membuat surat pencabutan, apabila pencabutan diwakili oleh 
kuasanya, maka harus melampirkan persetujuan tertulis dari 
Terdakwa; 

10. Atas pencabutan tersebut, Petugas Meja II membuat akta 
pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera dan pihak yang 
mencabut serta diketahui oleh ketua pengadilan, untuk 
selanjutnya akta tersebut dikirim ke pengadilan tinggi; 

11. Pemberitahuan putusan banding kepada para pihak dilakukan 
oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti. 

 

a. Maksimal 14 (empat 
belas) hari kerja sejak 
proses pendaftaran 
sampai dengan 
pengiriman berkas 
banding; 

b. Pemberitahuan 
putusan banding 
kepada para pihak 
adalah 1 (satu) hari 
kerja setelah 
Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar 
merima kutipan/salinan 
putusan. 

 

Gratis 1. Akta pernyataan banding; 
2. Akta pencabutan banding (jika 

ada); 
3. Relaas pemberitahuan 

banding, memori banding, 
kontra memori banding, 
inzage dan pemberitahuan 
putusan; 

4. Tembusan surat pengantar 
pengiriman berkas. 



 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PIDANA) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

7 PERMOHONAN 
UPAYA HUKUM 
KASASI PERKARA 
PIDANA 

1. Permohonan kasasi yang 
dinyatakan dalam suatu akta; 

2. Permohonan diajukan dalam waktu 
14 (empat belas) hari setelah 
putusan diberitahukan; 

3. Memori kasasi harus diajukan 
dalam waktu 14 (empat belas) hari 
setelah pernyataan kasasi; 

4. Permohonan kasasi yang diajukan 
melampaui tenggang waktu tersebut 
pada angka 2 dan 3 di atas, tidak 
dapat diterima dan berkas 
perkaranya tidak dikirim ke 
Mahkamah Agung, untuk itu 
Panitera membuat surat keterangan 
terlambat mengajukan 
kasasi/memori kasasi, lalu ketua 
menerbitkan penetapan yang 
menyatakan permohonan kasasi 
tidak dapat diterima; 

5. Soft copy memori kasasi; 
6. Apabila diwakili oleh kuasa, maka 

harus dilengkapi dengan surat 
kuasa khusus yang telah 
diregistrasi, fotokopi berita acara 
sumpah dan kartu Advokat 
penerima kuasa. 

1. Penuntut Umum dan atau Terdakwa/kuasanya selaku Pemohon 
menyampaikan pernyataan kasasi kepada Petugas PTSP 
selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari 
kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan banding 
diberitahukan kepada Penuntut Umum dan atau Terdakwa.  
Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka perhitungan hari 
ke-14 adalah pada hari kerja pertama setelah hari  libur tersebut;   

2. Dalam hal pemohon tidak datang menghadap sendiri, hal ini 
dicatat oleh Petugas Meja II dengan disertai alasannya dan 
catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara; 

3. Petugas Meja II menerima pernyataan kasasi dari Pemohon 
dengan membuat akta pernyataan kasasi, lalu akta permohonan 
kasasi ditandatangani Panitera di Meja PTSP, kemudian 
Petugas PTSP menyerahkan 1 (satu) lembar turunannya 
kepada Pemohon; 

4. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang 
memahami hukum, Petugas PTSP mengarahkan pemohon 
supaya meminta bantuan Advokat piket pada Posbakum dan 
untuk itu Advokat piket memberikan advis hukum atau 
membuatkan memori kasasinya; 

5. Selanjutnya proses permohonan kasasi sampai dengan 
pengiriman berkas dilakukan sesuai dengan SOP; 

6. Termohon berhak mengajukan kontra memori kasasi, dengan 
ketentuan pengajuannya sebelum dilakukannya masa 
mempelajari berkas (inzage) dengan menyertakan soft copy 
kontra memori kasasi; 

7. Pemohon berhak untuk mencabut permohonan kasasi, 
sepanjang belum diputus oleh Mahkamah Agung, dengan 
membuat surat pencabutan, apabila pencabutan diwakili oleh 
kuasanya, maka harus melampirkan persetujuan tertulis dari 
Pemohon; 

8. Atas pencabutan tersebut, Petugas Meja II membuat akta 
pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera dan pihak yang 
mencabut serta diketahui oleh Ketua Pengadilan, untuk 
selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung; 

9. Pemberitahuan putusan kasasi kepada para pihak dilakukan 
oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti.  

a. Maksimal 30 (tiga 
puluh) hari kerja 
sejak proses 
pendaftaran 
sampai dengan 
pengiriman berkas 
kasasi; 

b. Pemberitahuan 
putusan kasasi 
kepada para pihak 
adalah 1 (satu) 
hari kerja setelah 
Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar 
merima 
kutipan/salinan 
putusan. 

Gratis 1. Akta pernyataan kasasi; 
2. Akta pencabutan kasasi 

(jika ada); 
3. Penetapan yang 

menyatakan permohonan 
kasasi tidak diterima (jika 
ada);  

4. Relaas pemberitahuan 
kasasi, memori kasasi, 
kontra memori kasasi, 
inzage dan 
pemberitahuan putusan; 

5. Tembusan surat 
pengantar pengiriman 
berkas. 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PIDANA) 

 
NO 

 
 

JENIS 
PELAYANAN 

PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

8 PERMOHONAN  
PENINJAUAN 
KEMBALI 
PERKARA PIDANA 

1. Permohonan 
PK yang 
dinyatakan 
dalam suatu 
akta; 

2. Alasan/memori 
PK; 

3. Apabila 
diwakili oleh 
kuasa, maka 
harus 
dilengkapi 
dengan surat 
kuasa khusus, 
yang telah 
diregistrasi, 
fotokopi berita 
acara sumpah 
dan kartu 
Advokat 
penerima 
kuasa; 

4. Soft copy 
memori/alasan 
PK 

 

1. Terpidana atau ahli warisnya selaku Pemohon mengajukan 
permohonan PK melalui Petugas PTSP dengan dilengkapi 
surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta 
alasan PK; 

2. Dalam hal Terpidana atau ahli warisnya tidak datang 
menghadap sendiri, hal ini dicatat oleh Petugas Meja II dengan 
disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam 
berkas perkara; 

3. Pada hari itu juga, Petugas Meja II memeriksa kelengkapan 
permohonan, kemudian membuat tanda terima; 

4. Petugas Meja II menerima pernyataan PK dari Pemohon 
dengan membuat akta pernyataan PK, lalu akta permohonan PK 
ditandatangani Panitera di Meja PTSP, kemudian Petugas 
PTSP menyerahkan 1 (satu) lembar turunannya kepada 
Pemohon; 

5. Pada saat menyerahkan tanda terima permohonan PK kepada 
pemohon, Petugas PTSP memberitahukan bahwa untuk 
pemeriksaan/persidangan permohonan PK tersebut akan 
dilakukan melalui panggilan sidang (relaas) oleh Juru Sita/Juru 
Sita Pengganti; 

6. Selanjutnya proses permohonan PK sampai dengan pengiriman 
berkas dilakukan sesuai dengan SOP; 

7. Dalam hal Pemohon PK kurang memahami hukum, pada waktu 
menerima permohonan PK,  Petugas PTSP mengarahkan 
Pemohon supaya meminta bantuan Advokat piket pada 
Posbakum dan untuk itu Advokat piket  memberikan advis 
hukum atau membuatkan memori/alasan PKnya 

8. Pemohon berhak untuk mencabut permohonan PK, sepanjang 
belum diputus oleh Mahkamah Agung, dengan membuat surat 
pencabutan, apabila pencabutan diwakili oleh kuasanya, maka 
harus melampirkan persetujuan tertulis dari Pemohon; 

9. Atas pencabutan tersebut, Petugas Meja II membuat akta 
pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera dan pihak yang 
mencabut serta diketahui oleh Ketua Pengadilan, untuk 
selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung; 

10. Pemberitahuan putusan PK kepada para pihak dilakukan oleh 
Juru Sita/Juru Sita Penganti;  

a. Maksimal 50 (lima puluh) hari 
kerja sejak proses pendaftaran, 
persidangan sampai dengan 
pengiriman berkas PK; 

b. Pemberitahuan putusan PK 
kepada para pihak 1 (satu) hari 
kerja setelah Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar menerima 
kutipan/ salinan putusan. 

 

Gratis 1. Akta pernyataan PK; 
2. Akta pencabutan PK (jika ada); 
3. Relaas pemberitahuan PK 

beserta alasannya, panggilan 
sidang, inzage dan 
pemberitahuan putusan; 

4. Pelaksanaan sidang; 
5. Tembusan surat pengantar 

pengiriman berkas. 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
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9 PERMOHONAN 
PRAPERADILAN 

1. Surat permohonan; 
2. Soft copy surat permohonan; 
3. Apabila diwakili oleh kuasa, 

maka harus dilengkapi 
dengan surat kuasa khusus 
yang telah diregistrasi, 
fotokopi berita acara sumpah 
dan kartu Advokat penerima 
kuasa; 

1. Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan pra 
peradilan kepada Petugas PTSP dengan dilengkapi surat 
permohonan dalam jumlah yang cukup sesuai  jumlah pihak dan 
kebutuhan pengadilan; 

2. Pada hari itu juga, Petugas Meja I memeriksa kelengkapan 
permohonan, kemudian membuat tanda terima, lalu 
mendaftarkan perkara dalam buku register dan aplikasi SIPP; 

3. Pada saat menyerahkan tanda terima permohonan kepada 
Pemohon, Petugas PTSP memberitahukan bahwa untuk 
pemeriksaan/persidangan akan dilakukan melalui panggilan 
sidang (relaas) oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti; 

 

a. Maksimal 3 (tiga) hari 
sejak pendaftaran 
sampai dengan 
penetapan hari sidang; 

b. Panggilan sidang 
maksimal 3 (tiga) hari 
kerja sebelum hari 
sidang. 

Gratis 
 

1. Tanda terima 
pendaftaran; 

2. Turunan surat 
permohonan yang telah 
dibubuhi tapak 
registrasi lengkap 
dengan nomor perkara; 

3. Relaas panggilan 
sidang. 
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10 PERMOHONAN 
GRASI 

1. Yang dapat mengajukan permohonan grasi 
adalah :  
a. Terpidana dan atau kuasa hukumnya; 
b. Keluarga terpidana dengan persetujuan 

terpidana; 
c. Keluarga terpidana tanpa persetujuan 

terpidana, dalam hal pidana yang 
dijatuhkan adalah pidana mati; 

d. Menteri yang membidangi urusan hukum 
dan hak asasi manusia dengan alasan 
demi kepentingan kemanusiaan dan 
keadilan. 

2. Apabila diwakili oleh kuasa hukum, maka 
harus dilengkapi dengan surat kuasa 
khusus yang telah diregistrasi, fotokopi 
berita acara sumpah dan kartu Advokat 
penerima kuasa; 

3. Permohonan dibuat secara tertulis; 
4. Permohonan diajukan paling lama 1 (satu) 

tahun sejak putusan berkekuatan hukum 
tetap dan hanya dapat diajukan 1 (satu) 
kali; 

5. Soft copy surat permohonan. 
 

1. Pemohon mengajukan permohonan grasi secara 
tertulis yang ditujukan kepada Presiden dan 
diajukan melalui Petugas PTSP, apabila putusan 
tingkat pertama dijatuhkan oleh  Pengadilan 
Negeri Pematang Siantar; 

2. Dalam hal permohonan grasi diajukan oleh 
terpidana yang sedang menjalani pidana, 
permohonan disampaikan melalui Kepala 
Lembaga Pemasyarakatan untuk diteruskan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang 
Siantar yang memutus perkara tersebut; 

3. Petugas Meja II menerima permohonan grasi 
dengan membuat akta permohonan grasi, lalu 
akta permohonan grasi ditandatangani Panitera 
di Meja PTSP, kemudian Petugas PTSP 
menyerahkan 1 (satu) lembar turunannya 
kepada Pemohon; 

4. Apabila permohonan grasi tidak memenuhi 
syarat, Panitera membuat akta penolakan 
permohonan grasi; 

5. Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua 
puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan 
permohonan grasi, salinan permohonan dan 
berkas perkara dikirimkan kepada Mahkamah 
Agung,  dengan ketentuan tembusan surat 
pengantar harus disampaikan kepada pemohon 
paling lama 2 (dua) hari kerja setelah 
pengiriman berkas ke Mahkamah Agung; 

6. Pemberitahuan keputusan Presiden kepada 
pemohon dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita 
Pengganti. 

a. Maksimal 20 (dua puluh) 
hari kerja sejak proses 
pendaftaran sampai 
dengan pengiriman 
berkas permohonan 
grasi; 

b. Pemberitahuan 
keputusan Presiden 
kepada Pemohon 1 
(satu) hari kerja setelah 
Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar 
merima salinan surat 
keputusannya. 

 

Gratis 1. Akta permohonan grasi; 
2. Akta penolakan permohonan 

grasi (jika ada); 
3. Tembusan surat pengantar 

pengiriman berkas; 
4. Relaas pemberitahuan Surat 

Keputusan Presiden 
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11 PERMOHONAN IZIN 
PENGGELEDAHAN DAN 
PENYITAAN DALAM 
PERKARA PIDANA 

1. Surat permohonan; 
2. Laporan Polisi; 
3. Surat perintah penyidikan/ 

SPDP; 
4. Resume perkara 

1. Penyidik mengajukan permohonan izin 
penggeledahan/penyitaan melalui Petugas PTSP; 

2. Pada hari itu juga, Panitera Muda Pidana memeriksa 
kelengkapan permohonan, kemudian membuat tanda terima; 

3. Dalam hal permohonan belum lengkap, Panitera Muda Pidana 
melalui Petugas PTSP mengembalikan berkas tersebut 
sekaligus meminta Penyidik untuk melengkapi berkas; 

4. Selanjutnya permohonan diproses sesuai SOP; 
5. Pada saat menyerahkan tanda terima permohonan, Petugas 

PTSP memberitahukan kepada Penyidik supaya datang 
mengambil salinan penetapan dalam waktu 1 (satu) hari kerja 
setelah tanggal penerimaan permohonan; 

6. Petugas PTSP menyerahkan salinan penetapan kepada 
Penyidik pada saat Penyidik datang mengambilnya dengan 
membuat tanda terima. 

 

1 (satu) hari kerja setelah 
tanggal penerimaan 
permohonan 

Gratis 1. Tanda terima 
permohonan; 

2. Penetapan izin atau 
penolakan 
penggeledahan/ 
penyitaan. 
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12 PERMOHONAN 
PERSETUJUAN 
PENGGELEDAHAN DAN 
PENYITAAN DALAM 
PERKARA PIDANA 

1. Surat permohonan; 
2. Laporan polisi; 
3. Surat perintah penyidikan/SPDP; 
4. Surat perintah penyitaan/ 

penggeledahan; 
5. Berita acara penyitaan/ 

penggeledahan; 
6. Berita acara penimbangan untuk 

mengetahui satuan berat atau 
berita acara untuk mengetaui 
kadar karat dalam hal barang 
bukti berupa perhiasan (jika ada); 

7. Soft copy BA penyitaan/ 
penggeledahan 

 

1. Penyidik mengajukan permohonan persetujuan 
penyitaan/ penggeledahan melalui Petugas PTSP; 

2. Pada hari itu juga, Panitera Muda Pidana memeriksa 
kelengkapan permohonan, kemudian membuat tanda 
terima; 

3. Dalam hal permohonan belum lengkap, Panitera Muda 
Pidana melalui Petugas PTSP mengembalikan berkas 
tersebut sekaligus meminta Penyidik untuk melengkapi 
berkas; 

4. Selanjutnya permohonan diproses sesuai SOP; 
5. Pada saat menyerahkan tanda terima permohonan, 

Petugas PTSP memberitahukan kepada Penyidik 
supaya datang mengambil salinan penetapan dalam 
waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan 
permohonan; 

6. Petugas PTSP menyerahkan salinan penetapan 
kepada Penyidik pada saat Penyidik datang 
mengambilnya dengan membuat tanda terima. 

 

Maksimal 3 (tiga) 
hari kerja. 

Gratis 1. Tanda terima permohonan; 
2. Penetapan persetujuan atau 

penolakan penyitaan/ 
penggeledahan 
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13 PERMOHONAN 
PERPANJANGAN 
PENAHANAN PENYIDIK 

1. Surat permohonan; 
2. Surat perintah penahanan Penyidik; 
3. Berita Acara penahanan Penyidik; 
4. Surat perintah perpanjangan 

penahanan dari Penuntut Umum; 
5. Penetapan perpanjangan 

penahanan Ketua Pengadilan yang 
pertama, jika yang dimohonkan 
perpanjangan penahanan yang 
kedua; 

6. Resume perkara; 
7. Soft copy Sprint penahanan 

penyidik. 

1. Penyidik mengajukan permohonan perpanjangan 
penahanan melalui Petugas PTSP: 

2. Pada hari itu juga, Panitera Muda Pidana 
memeriksa kelengkapan permohonan, kemudian 
membuat tanda terima; 

3. Dalam hal permohonan belum lengkap, Panitera 
Muda Pidana melalui Petugas PTSP 
mengembalikan berkas tersebut sekaligus meminta 
Penyidik untuk melengkapi berkas; 

4. Selanjutnya permohonan diproses sesuai SOP; 
5. Pada saat menyerahkan tanda terima permohonan, 

Petugas PTSP memberitahukan kepada Penyidik 
supaya datang mengambil salinan penetapan dalam 
waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan 
permohonan; 

6. Petugas PTSP menyerahkan salinan penetapan 
kepada Penyidik pada saat Penyidik datang 
mengambilnya dengan membuat tanda terima. 

 

Maksimal 3 (tiga) hari 
kerja. 

Gratis 1. Tanda terima permohonan; 
2. Penetapan perpanjangan 

penahanan. 
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14 PERMOHONAN 
PERPANJANGAN 
PENAHANAN PENUNTUT 
UMUM 

1. Surat permohonan; 
2. Surat perintah penahanan Penyidik; 
3. Surat perintah perpanjangan 

penahanan dari Penuntut Umum; 
4. Penetapan perpanjangan 

penahanan KPN yang pertama dan 
atau yang kedua (jika ada); 

5. Surat perintah penahanan Penuntut 
Umum; 

6. Berita Acara Penahanan Penuntut 
Umum 

7. Penetapan perpanjangan 
Penahanan KPN (Pasal 25 KUHAP, 
untuk perpanjangan Pasal 29 
KUHAP); 

8. Penetapan perpanjangan 
penahanan KPN yang pertama, jika 
yang dimohonkan adalah 
perpanjangan yang kedua; 

9. Soft copy sprint penahanan 
Penuntut Umum 

 

1. Penuntut Umum mengajukan permohonan 
perpanjangan penahanan melalui Petugas PTSP: 

2. Pada hari itu juga, Panitera Muda Pidana memeriksa 
kelengkapan permohonan, kemudian memberikan 
tanda terima; 

3. Dalam hal permohonan belum lengkap, Panitera 
Muda Pidana melalui Petugas PTSP mengembalikan 
berkas tersebut sekaligus meminta Penuntut Umum 
untuk melengkapi berkas; 

4. Selanjutnya permohonan diproses sesuai SOP; 
5. Pada saat menyerahkan tanda terima permohonan, 

Petugas PTSP memberitahukan kepada Penuntut 
Umum supaya datang mengambil salinan penetapan 
dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 
penerimaan permohonan; 

6. Petugas PTSP menyerahkan salinan penetapan 
kepada Penuntut Umum pada saat Penuntut Umum 
datang mengambilnya dengan membuat tanda 
terima. 

 

Maksimal 3 (tiga) 
hari kerja. 

Gratis 1. Tanda terima permohonan; 
2. Penetapan perpanjangan 

penahanan 
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15 PERMOHONAN 
PERPANJANGAN 
PENAHANAN PENUNTUT 
UMUM DALAM PERKARA 
ANAK 

1. Surat permohonan; 
2. Surat perintah penahanan Penyidik; 
3. Surat perintah perpanjangan 

penahanan dari Penuntut Umum; 
4. Surat perintah penahanan Penuntut 

Umum; 
5. Soft copy sprint penahanan Penuntut 

Umum. 

1. Penuntut Umum Anak mengajukan permohonan 
perpanjangan penahanan melalui Petugas PTSP; 

2. Pada hari itu juga, Panitera Muda Pidana 
memeriksa kelengkapan permohonan, kemudian 
membuat tanda terima; 

3. Dalam hal permohonan belum lengkap, Panitera 
Muda Pidana melalui Petugas PTSP 
mengembalikan berkas tersebut sekaligus meminta 
Penuntut Umum untuk melengkapi berkas; 

4. Selanjutnya permohonan diproses sesuai SOP; 
5. Pada saat menyerahkan tanda terima permohonan, 

Petugas PTSP memberitahukan kepada Penuntut 
Umum supaya datang mengambil salinan 
penetapan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah 
tanggal penerimaan permohonan; 

6. Petugas PTSP menyerahkan salinan penetapan 
kepada Penuntut Umum pada saat Penuntut Umum 
datang mengambilnya dengan membuat tanda 
terima. 

 

1 (satu) hari kerja 
setelah tanggal 
penerimaan 
permohonan. 

Gratis 1. Tanda terima permohonan; 
2. Penetapan perpanjangan 

penahanan 
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16 PERMOHONAN PENETAPAN 
DIVERSI DARI PENYIDIK 
ATAU PENUNTUT UMUM 
ANAK 

1. Surat permintaan dengan 
menyebutkan alasannya; 

2. Laporan Polisi; 
3. Surat perintah penyidikan/SPDP; 
4. Resume perkara; 
5. Berita acara diversi; 
6. Kesepakatan diversi; 
7. Penetapan izin/persetujuan 

Penyitaan (jika ada) dan penjelasan 
tentang status barang bukti; 

8. Soft copy kesepakatan diversi. 

1. Penyidik/Penuntut Umum Anak mengajukan 
permohonan penetapan diversi melalui Petugas 
PTSP; 

2. Pada hari itu juga, Panitera Muda Pidana 
memeriksa kelengkapan permohonan, kemudian 
membuat tanda terima; 

3. Dalam hal permohonan belum lengkap, Panitera 
Muda Pidana melalui Petugas PTSP 
mengembalikan berkas tersebut sekaligus 
meminta Penyidik/Penuntut Umum Anak untuk 
melengkapi berkas; 

4. Selanjutnya permohonan diproses sesuai SOP; 
5. Pada saat menyerahkan tanda terima 

permohonan, Petugas PTSP memberitahukan 
kepada Penyidik/Penuntut Umum Anak supaya 
datang mengambil salinan penetapan dalam 
waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 
penerimaan permohonan; 

6. Petugas PTSP menyerahkan salinan penetapan 
kepada Penyidik/Penuntut Umum Anak pada 
saat Penyidik/Penuntut Umum Anak datang 
mengambilnya dengan membuat tanda terima. 
 

Maksimal 3 (tiga) 
hari kerja  

Gratis 1. Tanda terima permohonan; 
2. Penetapan diversi. 
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17 PELAKSANAAN DIVERSI 
DALAM PERKARA ANAK 
BERHADAPAN DENGAN 
HUKUM, 

1. Penetapan hari diversi; 
2. Berkas perkara; 

 
 

1. Pemberitahuan hari pelaksanaan diversi disampaikan oleh 
Staf Subbag Umum dan Keuangan kepada instansi 
kejaksaan negeri setelah hakim menerima berkas perkara; 

2. Pada hari yang ditentukan, Penuntut Umum Anak 
melaporkan kehadiran pihak-pihak terkait untuk mengikuti 
pelaksanaan diversi kepada panitera pengganti; 

3. Panitera pengganti melaporkan kesiapan pelaksanaan 
diversi kepada hakim; 

4. Kemudian hakim membuka dan melaksanakan musyawarah 
diversi sesuai dengan hukum acara yang berlaku; 

5. Pelaksanaan diversi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak dimulainya diversi; 

6. Apabila diversi berhasil, maka Hakim melaporkannya kepada 
Ketua Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan dalam 
waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima laporan 
diversi; 

7. Salinan penetapan diberikan kepada Hakim, Penuntut Umum 
dan Pembimbing Kemasyarakatan paling lama 3 (tiga) hari 
kerja sejak tanggal penetapan; 

8. Apabila diversi tidak berhasil, maka perkaranya dilanjutkan 
ke tahap persidangan. 

Maksimal 36 (tiga 
puluh enam) hari 
dimulainya diversi; 
 

Gratis 1. Pelaksanaan musyawarah 
diversi; 

2. Salinan penetapan diversi (jika 
berhasil); 
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18 PERSIDANGAN PERKARA 
ANAK BERHADAPAN 
DENGAN HUKUM 

1. Penetapan hari sidang; 
2. Berkas perkara; 
 
 

1. Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh Staf Subbag 
Umum dan Keuangan kepada instansi kejaksaan negeri 
setelah hakim menetapkan hari sidang; 

2. Pada hari sidang yang ditentukan, penuntut umum melaporkan 
kesiapan persidangan kepada Petugas Meja Informasi PTSP; 

3. Petugas PTSP melaporkan kepada panitera pengganti dan 
menginput antrian sidang dalam aplikasi SIPP; 

4. Panggilan sidang diumumkan oleh Petugas Meja Informasi 
PTSP; 

5. Panitera pengganti melaporkan kesiapan persidangan kepada 
hakim; 

6. Kemudian hakim membuka dan melaksanakan persidangan 
sesuai dengan hukum acara yang berlaku; 

7. Persidangan perkara acara biasa berlangsung paling lama 30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak perkara didaftarkan, dengan 
ketentuan jika Anak ditahan, maka harus sudah diputus paling 
lama 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa penahanan; 

8. Petikan putusan diberikan kepada penuntut umum dan anak 
pada hari itu juga melalui Petugas PTSP, dengan ketentuan 
apabila putusan diucapkan pada sore hari maka penyampaian 
petikan putusan dilakukan pada hari kerja berikutnya; 

9. Salinan putusan diberikan kepada Penuntut Umum, Penyidik 
dan Anak/Orang Tua Anak paling lama 14 (empat belas) hari 
kerja sejak putusan diucapkan. 

Maksimal 30 (tiga 
puluh) hari jika 
Anak tidak ditahan 
dan 18 (delapan 
belas) hari jika Anak 
ditahan; 

Gratis 1. Pelaksanaan sidang; 
2. Petikan dan salinan 

putusan; 
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19 PERSIDANGAN PERKARA 
PIDANA DENGAN ACARA 
BIASA 

1. Penetapan hari sidang; 
2. Berkas perkara; 
 

1. Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh Staff 
Subbag Umum dan Keuangan kepada instansi 
kejaksaan negeri setelah majelis hakim menetapkan 
hari sidang; 

2. Pada hari sidang yang ditentukan, penuntut umum 
melaporkan kesiapan persidangan kepada Petugas 
Meja Informasi PTSP; 

3. Petugas PTSP melaporkan kepada panitera pengganti 
dan menginput antrian sidang dalam aplikasi SIPP; 

4. Panggilan sidang diumumkan oleh Petugas Meja 
Informasi PTSP; 

5. Panitera pengganti melaporkan kesiapan persidangan 
kepada majelis hakim; 

6. Kemudian majelis hakim membuka dan melaksanakan 
persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku; 

7. Persidangan perkara acara biasa berlangsung paling 
lama 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan, 
dengan ketentuan jika terdakwa ditahan, maka harus 
sudah diputus paling lama 10 hari sebelum berakhir 
masa penahanan; 

8. Petikan putusan diberikan kepada penuntut umum dan 
terdakwa pada hari itu juga melalui Petugas PTSP, 
dengan ketentuan apabila putusan diucapkan pada 
sore hari maka penyampaian petikan putusan dilakukan 
pada hari kerja berikutnya; 

9. Salinan putusan diberikan kepada Penuntut Umum, 
Penyidik dan Terdakwa paling lama 14 (empat belas) 
hari kerja sejak putusan diucapkan. 

 

Maksimal 5 (lima) 
bulan sejak 
didaftarkan. 

Gratis 1. Pelaksanaan sidang; 
2. Petikan dan salinan putusan; 
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20 PERSIDANGAN PERKARA 
PIDANA DENGAN ACARA 
SINGKAT 

Berkas perkara; 
 

1. Pada hari sidang yang ditentukan, penuntut umum 
melaporkan kesiapan persidangan kepada Petugas Meja 
Informasi PTSP; 

2. Petugas PTSP melaporkan kepada panitera pengganti dan 
menginput antrian sidang dalam aplikasi SIPP; 

3. Panggilan sidang diumumkan oleh Petugas Meja Informasi 
PTSP; 

4. Panitera pengganti melaporkan kesiapan persidangan 
kepada majelis hakim; 

5. Kemudian majelis hakim membuka dan melaksanakan 
persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku; 

6. Persidangan perkara acara singkat berlangsung paling lama 
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak sidang pertama, 
dengan ketentuan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari, 
Penuntut Umum belum dapat menyelesaikan pemeriksaan 
tambahan, maka hakim memerintahkan perkara a quo 
diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa;  

7. Petikan putusan diberikan kepada Penuntut Umum dan 
Terdakwa pada hari itu juga melalui Petugas PTSP, dengan 
ketentuan apabila putusan diucapkan pada sore hari maka 
penyampaian petikan putusan dilakukan pada hari kerja 
berikutnya; 

8. Salinan putusan diberikan kepada Penuntut Umum, Penyidik 
dan Terdakwa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak 
putusan diucapkan. 

Maksimal 21 (dua 
puluh satu) hari sejak 
sidang pertama. 

Gratis 1. Pelaksanaan sidang; 
2. Petikan dan salinan putusan; 
 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PIDANA) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

21 PERSIDANGAN PERKARA 
PIDANA DENGAN ACARA 
CEPAT/TIPIRING 

Berkas perkara; 
 

1. Pada hari sidang yang ditentukan, Penyidik melaporkan 
kesiapan persidangan kepada Petugas Meja Informasi 
PTSP; 

2. Petugas PTSP melaporkan kepada panitera pengganti dan 
menginput antrian sidang dalam aplikasi SIPP; 

3. Panggilan sidang diumumkan oleh Petugas Meja Informasi 
PTSP; 

4. Panitera pengganti melaporkan kesiapan persidangan 
kepada hakim; 

5. Kemudian hakim membuka dan melaksanakan 
persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku; 

6. Persidangan perkara acara cepat/Tipiring diputus pada hari 
itu juga;  

7. Petikan putusan diberikan kepada Penyidik dan Terdakwa 
pada hari itu juga melalui Petugas PTSP; 

1 (satu) hari. Gratis 1. Pelaksanaan sidang; 
2. Petikan putusan; 
 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PIDANA) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

22 PERSIDANGAN PERKARA 
PIDANA DENGAN ACARA 
CEPAT/PELANGGARAN 
LALU LINTAS DAN 
ANGKUTAN JALAN 

Berkas perkara; 
 

 

1. Pada hari sidang yang ditentukan pukul 08.00 WIB, Hakim 
membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa 
hadirnya Pelanggar; 

2. Panitera Pengganti melaporkan dan menyerahkan daftar 
putusan kepada Panitera Muda Pidana baik dalam bentuk 
dokumen cetak maupun elektronik; 

3. Kemudian Staf Kepaniteraan Pidana mengumumkan 
putusan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar, sedangkan dokumen elektronik 
diumumkan di laman resmi (website) Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar oleh Kasubbag PTIP; 

4. Bagi Pelanggar yang keberatan atas putusan perampasan 
kemerdekaan, dapat mengajukan perlawanan pada hari 
sidang itu juga melalui Petugas PTSP, lalu Petugas PTSP 
melaporkannya kepada Panitera Muda Pidana untuk 
diteruskan kepada hakim, selanjutnya hakim 
melaksanakan sidang sesuai hukum acara yang berlaku.  

1 (satu) hari. 

 

Gratis 1. Pelaksanaan sidang; 
2. Pengumuman putusan; 
 

 



 
STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 

(PIDANA) 
 

NO 
 

JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

23 PERSIDANGAN PERKARA 
PRAPERADILAN 

1. Penetapan hari sidang; 
2. Berkas perkara; 

1. Pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan 
Termohon melaporkan kesiapannya untuk mengikuti 
persidangan kepada Petugas Meja Informasi PTSP; 

2. Petugas PTSP melaporkan kepada panitera pengganti 
dan menginput antrian sidang dalam aplikasi SIPP; 

3. Panggilan sidang diumumkan oleh Petugas Meja 
Informasi PTSP;  

4. Panitera pengganti melaporkan kesiapan persidangan 
kepada hakim; 

5. Kemudian hakim membuka dan melaksanakan 
persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku; 

6. Persidangan perkara praperadilan berlangsung paling 
lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sidang pertama;  

7. Salinan putusan diberikan kepada Pemohon dan 
Termohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak 
putusan diucapkan. 

 

Maksimal 7 (tujuh) 
hari sejak sidang 
pertama. 

Gratis 1. Pelaksanaan sidang; 
2. Salinan putusan; 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PIDANA) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

24 PERSIDANGAN 
PENINJAUAN KEMBALI 
PERKARA PIDANA 

1. Penetapan hari sidang; 
2. Berkas perkara; 
3. Terpidana atau ahli warisnya 

wajib menghadiri sidang 
pemeriksaan persyaratan PK, 
dengan ketentuan apabila 
Terpidana atau ahli warisnya 
tidak hadir di persidangan, 
maka permohonan PK 
dinyatakan tidak dapat 
diterima dan berkas 
perkaranya tidak dikirim ke 
Mahkamah Agung; 

 
1. Pemberitahuan hari sidang disampaikan melalui 

panggilan oleh juru sita (relaas) kepada para 
pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum 
hari sidang; 

2. Dalam hal terpidana sedang menjalani pidana, 
Majelis Hakim/Hakim menerbitkan penetapan 
yang memerintahkan agar Terpidana dihadirkan 
ke muka persidangan; 

3. Pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan 
Termohon melaporkan kepada Petugas Meja 
Informasi PTSP; 

4. Petugas PTSP melaporkan kepada panitera 
pengganti dan menginput antrian sidang dalam 
aplikasi SIPP; 

5. Panggilan sidang diumumkan oleh Petugas Meja 
Informasi PTSP; 

6. Panitera pengganti melaporkan kesiapan 
persidangan kepada Majelis Hakim/Hakim; 

7. Kemudian Majelis Hakim/Hakim membuka dan 
melaksanakan persidangan sesuai dengan 
hukum acara yang berlaku; 

8. Persidangan perkara peninjauan kembali 
berlangsung paling lama 15 (lima belas) hari kerja 
terhitung sejak hari sidang pertama; 

9. Minutasi perkara paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
sejak selesainya persidangan terakhir. 

 
 
 
 
 

1. Persidangan 
maksimal 15 (lima 
belas) hari kerja 
sejak sidang 
pertama; 

2. Minutasi paling lama 
7 (tujuh) hari kerja 
sejak selesainya 
persidangan terakhir.  

Gratis 1. Pelaksanaan sidang; 
2. BA Sidang yang ditandatangani 

para pihak dan Majelis Hakim  
 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PIDANA) 

 
 

NO 
 

JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

25 PERMOHONAN IZIN BESUK 1. Surat permohonan; 
2. Fotokopi kartu tanda 

penduduk (KTP) Pemohon; 
 

1. Pemohon mengajukan surat permohonan izin 
besuk melalui Petugas PTSP; 

2. Staf kepaniteraan pidana membuat draf izin 
besuk; 

3. Setelah dikoreksi dan diparaf Panitera Muda 
Pidana, selanjutnya izin besuk ditandatangani 
hakim/majelis hakim; 

4. Petugas PTSP menyerahkan penetapan izin 
besuk kepada Pemohon dengan membuat tanda 
terima;  

 
 
 
 

Maksimal 2 (dua) jam Gratis Penetapan izin besuk 
 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(PIDANA) 

 
 

NO 
 

JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

26 PERMOHONAN IZIN 
BEROBAT YANG DIAJUKAN 
DI LUAR PERSIDANGAN 

1. Surat permohonan; 
2. Fotokopi kartu tanda 

penduduk (KTP) Pemohon; 
3. Surat pemberitahuan kepala 

rumah tahanan negara; 
4. Surat keterangan dokter/ 

perawat  rumah tahanan 
negara (jika ada)  
 

1. Pemohon mengajukan surat permohonan izin 
berobat melalui Petugas PTSP; 

2. Panitera Muda Pidana meneliti kelengkapan 
permohonan; 

3. Hakim/Majelis Hakim mempertimbangkan 
permohonan; 

4. Panitera Pengganti membuat draf penetapan izin 
berobat; 

5. Setelah penetapan ditandatangani hakim/majelis 
hakim, kemudian Petugas PTSP menyerahkan 
penetapan kepada Pemohon dengan membuat 
tanda terima;  

 
 
 
 

Maksimal 3 (tiga) jam Gratis Penetapan izin berobat 
 



 

 
STANDAR PELAYANAN PERADILAN BIDANG HUKUM 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR PELAYANAN PERADILAN 

BIDANG HUKUM 

 

 

 

 



 

 
STANDAR PELAYANAN PERADILAN BIDANG HUKUM 

 

 

 
 

 

DAFTAR ISI 

 

 

1. SP Posbakum 

2. SP Informasi 

3. SP Pengaduan 

4. SP Pendaftaran Surat Kuasa Khusus 

5. SP Pendaftaran Surat Izin Kuasa Insidentil 

6. SP Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum 

7. SP Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana, Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya 

Atau Tidak Mempunyai Tanggungan Utang Yang merugikan Keuangan Negara 

8. SP Izin Penelitian Hukum 

9. SP Izin Klinis Hukum 

10. SP Legalisasi Surat Akta Di Bawah Tangan (Waarmeking) 

 

 

 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(HUKUM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO 
 

JENIS 
LAYANAN 

PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Posbakum 
 
 

1. Surat/formulir permohonan 
layanan hukum; 

2. Surat Keterangan Tidak Mampu 
(SKTM) dari Lurah/Kepala Desa; 

3. Jika tidak ada SKTM, dapat 
dilengkapi dengan dokumen yang 
berkaitan dengan daftar penduduk 
miskin dalam basis data terpadu 
pemerintah atau yang dikeluaran 
instansi lain yang berwenang 
untuk memberikan keterangan 
tidak mampu seperti Kartu 
Keluarga Miskin, Kartu Jaminan 
Kesehatan Masyarakat, Kartu 
Beras Sejahtera (Rastra), Kartu 
Program Keluarga Sejahtera, 
Kartu Perlindungan Sosial atau 
yang sejenis dengan itu;     
 

1. Layanan bantuan hukum yang diberikan oleh 
Posbakum adalah: 
a. Bantuan pengisian formulir permohonan 

bantuan hukum; 
b. Bantuan pembuatan dokumen hukum; 
c. Informasi, konsultasi dan advis hukum; 
d. Penyediaan informasi daftar Organisasi 

Bantuan Hukum yang telah terakreditasi 
Kemenkumham atau Advokat lainnya 
yang dapat memberikan bantuan hukum 
Cuma-cuma; 

2. Pemohon bantuan hukum menyampaikan 
langsung permohonannya kepada Advokat 
Piket di Ruang Posbakum atau melalui 
Petugas Meja Informasi Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar; 

3. Pemohon wajib mengisi daftar buku tamu dan 
formulir permohonan;  

4. Advokat Piket memberikan layanan bantuan 
hukum sesuai peraturan yang berlaku; 

5. Advokat Piket wajib memberikan laporan 
secara berkala kepada Ketua Pengadilan 
Negeri Pematang Siantar tentang pelaksanaan 
bantuan hukum Posbakum.   

 

Sesuai jam kerja 
Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar. 

 

Gratis 
 

1. Dokumen hukum; 
2. Informasi, konsultasi dan 

advis hukum.. 
 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(HUKUM) 

 
NO 

 
JENIS 

LAYANAN 
PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK 

LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

2. INFORMASI 
 
 

1. 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 
termasuk dalam kategori informasi 
yang harus di umumkan atau iformasi 
yang tersedia setiap saat dan dapat 
diakses publik atau informasi yang 
secara tegas dinyatakan sebagai 
informasi yang rahasia sehingga 
harus mendapat izin dan diputuskan 
oleh PPID.  

2. Prosedur khusus digunakan dalam hal: 
a. Diajukan secara langsung; 
b. Informasi yang diminta termasuk 

dalam kategori yang wajib 
diumumkan; 

c. Informasi yang diminta termasuk 
dalam kategori informasi yang dapat 
diakses publik dan sudah tercatat 
dalam daftar informasi dan sudah 
tersedia; 

d. Informasi yang diminta tidak 
bervolume besar; dan/atau 

e. Perkiraan jumlah biaya dan waktu 
yang dibutuhkan untuk penggandaan 
dapat di lakukan dengan mudah; 

 

1. Prosedur biasa dilakukan dengan mekanisme 
sebagai berikut: 
a. Pemohon mengisi formulir yang telah di 

sediakan di Meja Informasi/PTSP  ; 
b. Petugas Meja Informasi/PTSP   memberikan 

bukti salinan permohonan kepada Pemohon 
pada saat itu juga, lalu dalam waktu 1 (satu) 
jam, Petugas Meja Informasi/PTSP   mengisi 
register  permohonan informasi, kemudian 
meneruskan formulir permohonan kepada 
Petugas Informasi, lalu kemudian Petugas 
Informasi meneruskannya kepada: 
b.1. Penanggung jawab informasi di unit/ 

satuan kerja terkait, apabila informasi 
yang diminta tidak termasuk informasi 
yang aksesnya membutuhkan izin dari 
PPID, maka: 

      b.1.1 Dalam waktu 1 (satu) hari kerja, 
Penanggung jawab informasi di 
unit/satuan kerja terkait mencari 
informasi dan menyerahkannya kepada 
PPID; 

    b.1.2   Dalam waktu 1 (satu) hari kerja, PPID 
menyerahkan informasi yang diminta 
kepada Petugas Informasi disertai 
dengan perkiraan biaya penggandaan 
dan transportasi penggandaan informasi 
dan waktu yang di perlukan untuk 
menggandakan informasi; 

b.1.3.  Dalam waktu 1 (satu) hari kerja, Petugas 
Informasi menyampaikan pemberitahuan 
tertulis kepada pemohon tentang status 
informasi yang diminta; 

b.2. Apabila informasi yang diminta 
merupakan informasi yang aksesnya 
membutuhkan izin dari PPID guna 
dilakukan uji konsekuensi, maka; 

b.2.1.    Dalam waktu 5 (lima) hari kerja, PPID 
menyampaikan pemberitahuan tertulis 

a. Prosedur biasa 
maksimal 13 (tiga 
belas) hari kerja; 

b. Prosedur khusus 
maksimal 1 (satu) hari 
kerja; 

c. Prosedur keberatan 
maksimal 21 (dua 
puluh satu) hari kerja  

Sesuai 
pengeluaran ril 
yang 
dibutuhkan. 

 

1. Tanda terima 
permohonan; 

2. Dokumen 
informasi; 

3. Surat penolakan 
(jika ada) 

4. Surat Keputusan 
atas keberatan 
(jika ada).  

 



kepada Petugas Informasi dalam hal 
permohonan ditolak; 

b.2.2.     Dalam hal permohonan diterima, dalam 
jangka waktu 5 (lima) hari kerja PPID 
meminta Penanggung Jawab Informasi di 
unit/satuan kerja terkait untuk mencari 
dan memperkirakan biaya penggandaan 
dan waktu yang diperlukan untuk 
menggandakan informasi yang diminta; 

b.2.3    Dalam waktu 1 (satu) hari kerja, 
Penanggung Jawab Informasi di 
unit/satuan kerja terkait menyerahkan 
informasi yang diminta kepada PPID 
untuk ditandatangani; 

b.2.4. Dalam waktu 1 (satu) jam, PPID 
menyerahkan informasi yang diminta 
kepada Petugas Informasi disertai 
dengan perkiraan biaya penggandaan 
dan transportasi penggandaan informasi 
dan waktu yang diperlukan untuk 
menggandakan informasi; 

b.2.5.   Dalam waktu 1 (satu) hari kerja, Petugas 
Informasi menyampaikan pemberitahuan 
tertulis kepada pemohon tentang status 
informasi yang diminta; 

c.   Pemohon diberikan kesempatan untuk 
terlebih dahulu melihat informasi yang 
diminta, sebelum memutuskan untuk 
menggandakan atau tidak informasi 
tersebut; 

d.   Dalam hal pemohon memutuskan untuk 
memperoleh fotocopy informasi, 
pemohon membayar     biaya perolehan 
informasi kepada Petugas Informasi dan 
Petugas Informasi memberikan tanda 
terima; 

e.    Dalam hal informasi yang diminta tersedia 
dalam dukumen elektronik (softcopy), 
Petugas Informasi pada hari itu juga 
mengirimkan informasi tersebut ke E-mail 
pemohon atau menyimpannya ke alat 
penyimpanan dokumen elektronik yang 
disediakan oleh pemohon tanpa 
memungut biaya; 

f.  Petugas Informasi menggandakan 
informasi yang diminta selambat-



lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) 
jam sejak pemohon membayar biaya 
perolehan informasi, waktu penggandaan 
dapat diperpanjang selama 1 (satu) hari 
kerja apabila diperlukan proses 
pengaburan informasi  atau selama 3 
(tiga) hari kerja jika informasi yang 
diminta bervolume besar; 

g.  Setelah menerima informasi, pemohon 
menandatangani kolom penerimaan 
informasi dalam register pemohonan; 

2. Prosedur Khusus dilakukan dengan mekanisme 
sebagai berikut : 

a. Pemohon mengisi formulir yang telah 
disediakan di Meja Informasi/PTSP; 

b. Petugas Meja Informasi/PTSP  
memberikan bukti salinan formulir 
permohonan kepada Pemohon pada saat 
itu juga, lalu dalam waktu 1 (satu) jam, 
Petugas Meja Informasi/PTSP   mengisi 
register permohonan informasi, kemudian 
meneruskan formulir permohonan 
kepada Petugas Informasi; 

c. Petugas Informasi pada hari itu juga 
dibantu Penanggung Jawab Informasi di 
unit/satuan kerja terkait mencari 
informasi yang diminta pemohon dan 
memperkirakan biaya perolehan  
informasi dan waktu yang dibutuhkan; 

d. Apabila informasi yang diminta telah 
tersedia dan tidak memerlukan izin PPID, 
Petugas Informasi menuliskan 
keterangan mengenai biaya perolehan 
informasi dan waktu yang dibutuhkan 
untuk penggandaan dalam formulir  
permohonan  yang telah diisi Pemohon; 

e. Proses untuk pembayaran, penyalinan 
dan peyerahan salinan informasi kepada 
pemohon dalam prosedur khusus sama 
dengan yang diatur untuk prosedur biasa 
sebagaimana dalam poin 1.c,d,e,f, dan g; 

3. Pemohon berhak mengajukan keberatan atas 
alasan : 

a. Adanya penolakan atas permohonan 
informasi 

b. Tidak disediakannya informasi yang wajb 



diumumkan secara berkala sebagaimana 
dimaksud dalam angka; 

c. Tidak ditanggapinya permohonan 
informasi; 

d. Permohonan ditanggapi tidak 
sebagaimana yang diminta; 

e. Tidak dipenuhinya permohonan 
informasi; 

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; 
dan/atau  

g. Penyampaian informasi melebihi waktu 
yang ditentukan; 
 

4. Prosedur pengajuan keberatan adalah sebagai 
berikut : 

a. Pemohon Keberatan mengisi formulir 
keberatan yang disediakan di Meja 
Informasi/PTSP dan Petugas Meja 
Informasi/PTSP wajib memberikan 
bantuan untuk pengisian formulirnya; 

b. Petugas Meja Informasi/PTSP   langsung 
memberikan salinan formulir keberatan 
sebagai tanda terima pengajuan 
kebertan; 

c. Petugas Informasi wajib mencatat 
pengajuakan kebertan dalam register dan 
meneruskannya kepada Atasan PPID 
dengan tembusan kepada PPID dalam 
waktu 1 (satu) jam sejak permohonan 
diajukan; 

d. Atasan PPID wajib memberikan 
tanggapan dalam bentuk keputusan 
tertulis yang disampaikan kepada 
Petugas Informasi dengan tembusan 
kepada PPID selambat-lambatnya dalam 
waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak 
dicatatnya pengajuan keberatan dalam 
register keberatan; 

e. Petugas Informasi menyampaikan atau 
mengirimkan keputusan Atasan PPID 
kepada Pemohon selambat-lambatnya 1 
(satu) hari kerja sejak menerima 
keputusan dari Atasan PPID dan 
ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum 
dan Humas Mahkamah Agung R.I; 

f. Pemohon yang tidak puas dengan 



keputusan Atasan PPID berhak 
mengajukan permohonan penyelesaian 
sengketa informasi kepada Komisi 
Informasi selambat-lambatnya 14 (empat 
belas) hari sejak diterimanya keputusan 
Atasan PPID; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(HUKUM) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Pengaduan 
 
 

1. Dalam hal Pengaduan diajukan 
secara lisan;  

a. Pelapor datang menghadap sendiri 
ke Meja Pengaduan/PTSP, dengan 
menunjukkan indentitas diri; 

b. menyertakan bukti atau keterangan 
yang dapat mendukung Pengaduan 
yang disampaikan misalnya, bukti 
atau keterangan ini termasuk nama, 
alamat dan nomor kontak pihak lain 
yang dapat dimintai keterangan lebih 
lanjut untuk memperkuat Pengaduan 
Pelapor; 

2. Dalam hal Pengaduan dilakukan 
secara tertulis, memuat:  

a. identitas Pelapor; 
b. identitas Terlapor jelas;  
c. perbuatan yang diduga dilanggar 

harus dilengkapi dengan waktu dan 
tempat kejadian, alasan penyampaian 
Pengaduan, bagaimana pelanggaran 
itu terjadi misalnya, apabila perbuatan 
yang diadukan berkaitan dengan 
pemeriksaan suatu perkara, 
Pengaduan harus dilengkapi dengan 
nomor perkara; 

d. menyertakan bukti atau keterangan 
yang dapat mendukung Pengaduan 
yang disampaikan misalnya, bukti 
atau keterangan ini termasuk nama, 
alamat dan nomor kontak pihak lain 
yang dapat dimintai keterangan lebih 
lanjut untuk memperkuat Pengaduan 
Pelapor; 

3. Dalam hal Pengaduan dilakukan 
secara elektronik, memuat:  

a. identitas Pelapor; 
b. identitas Terlapor jelas;  
c. dugaan perbuatan yang dilanggar 

1. Pengaduan dapat disampaikan melalui: 
a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;  
b. layanan pesan singkat/SMS;  
c. surat elektronik (e-mail);  
d. faksimile; 
e. telepon;  
f. Meja Pengaduan/PTSP;  
g. surat; dan/atau  
h. kotak Pengaduan.  

2. Pengaduan secara lisan atau tertulis diajukan kepada 
Petugas Meja Pengaduan/PTSP; 

3. Petugas Meja Pengaduan/PTSP pada hari itu juga 
memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS 
MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan, lalu 
memberikan nomor register pengaduan kepada Pelapor 
guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan; 

4. Setiap pengaduan yang diterima, diberikan nomor register 
melalui aplikasi SIWAS MA-RI; 

5. Nomor register Pelapor digunakan sebagai identitas 
Pelapor untuk melakukan komunikasi antara pihak Pelapor 
dengan penerima laporan; 

6. Panitera Muda Hukum mengarsipkan dokumen asli 
pengaduan di Kepaniteraan Hukum dengan ketentuan 
dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan; 

7. Dalam hal pengaduan ditujukan kepada Mahkamah Agung 
atau Pengadilan Tingkat Banding, maka Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar hanya berwenang menerima dan 
mencatat dalam buku register, lalu meneruskannya kepada 
Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Banding paling 
lama 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima. 

8. Proses selanjutnya penanganan pengaduan dilakukan 
sesuai ketentuan dalam PERMA Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing 
System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang 
Berada Di Bawahnya; 

9. Dalam penanganan Pengaduan Pelapor memiliki hak 
untuk:  
a. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya; 
b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan 

Maksimal 89 
(delapan puluh 
sembilan) hari sejak 
pendaftaran 
pengaduan sampai 
dengan penjatuhan 
sanksi  

 

Gratis 
 

1. Tanda terima 
registrasi 
pengaduan; 

2. Kesempatan 
memberikan 
keterangan; 

3. Informasi tindaklanjut 
pengaduan. 
 

 
 

 



jelas, misalnya perbuatan yang 
diadukan berkaitan dengan 
pemeriksaan suatu perkara maka 
Pengaduan harus dilengkapi dengan 
nomor perkara; 

d. menyertakan bukti atau keterangan 
yang dapat mendukung Pengaduan 
yang disampaikan. misalnya bukti 
atau keterangan termasuk nama 
jelas, alamat dan nomor kontak pihak 
lain yang dapat dimintai keterangan 
lebih lanjut untuk memperkuat 
Pengaduan Pelapor; 

e. meskipun Pelapor tidak 
mencantumkan identitasnya secara 
lengkap, namun apabila informasi 
Pengaduan logis dan memadai, 
Pengaduan dapat ditindaklanjuti. 

 

keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak 
manapun;  

c. mendapatkan informasi mengenai tahapan 
laporan/Pengaduan yang didaftarkannya; 

d. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan 
Terlapor dalam pemeriksaan; 

e. mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; 
dan  

f. mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.  
10. Dalam penanganan Pengaduan, Terlapor memiliki hak 

untuk:  
a. membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan 

mengajukan Saksi dan alat bukti lain;  
b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan 

keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak 
manapun;  

c. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan 
Pelapor dalam pemeriksaan; 

d. meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan  
e. mendapatkan surat keterangan yang menyatakan 

bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti  
11. Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi 

kriteria sebagai berikut:  
a. Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan 

substansi/materi Pengaduan yang logis dan memadai, 
direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan 
guna membuktikan kebenaran informasinya; 

b. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun 
substansi/materi Pengaduannya logis dan memadai, 
direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan 
guna membuktikan kebenaran informasinya;  

c. Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas, namun 
substansi/materi Pengaduan kurang jelas dapat 
direkomendasikan untuk di konfirmasi atau di klarifikasi 
sebelum dilakukan pemeriksaan; 

d. Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan 
Pengaduan yang sedang atau telah dilakukan 
pemeriksaan, direkomendasikan untuk dijadikan 
sebagai tambahan informasi.  

12. Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah Pengaduan 
dengan kriteria sebagai berikut:  
a. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, tidak 

disertai data yang memadai dan tidak menunjang 
informasi yang diadukan;  

b. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan 
tidak menunjuk substansi secara jelas, misalnya 



Pengaduan penanganan perkara yang tidak adil (tidak 
fair), yang tidak disertai dengan nama pengadilan, 
tempat kejadian atau nomor perkara dimaksud;  

c. Pengaduan dimana Terlapor sudah tidak lagi bekerja 
sebagai hakim dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara 
di pengadilan, misalnya telah pensiun, telah pindah ke 
instansi lain; 

d. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan 
telah ditangani oleh pejabat yang berwenang;  

e. Pengaduan mengenai keberatan terhadap 
pertimbangan yuridis dan substansi putusan 
pengadilan; 

f. Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar 
yurisdiksi pengadilan, misalnya mengenai Advokat, 
Jaksa atau Polisi;  

g. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi 
lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan 
sebelumnya;  

h. Pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, 
oleh karena merupakan kewenangan Ketua Pengadilan 
Tingkat Pertama di bawah pengawasan Ketua 
Pengadilan Tingkat Banding, kecuali terdapat perilaku 
yang tidak profesional (unprofessional conduct); 

i. Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.  
13. Terhadap Pengaduan yang tidak dapat ditindak lanjuti, 

diberitahukan alasannya kepada Pelapor, dalam hal:  
a. pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan 

disarankan agar diajukan melalui mekanisme upaya 
hukum; 

b. Terlapor bukan pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi 
pengadilan disarankan agar disampaikan kepada 
instansi yang berwenang; dan  

c. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan 
telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.  

14. Keputusan penjatuhan hukuman dimasukan dalam aplikasi 
SIWAS MA-RI dan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian 
(SIKEP) yang dikelola oleh satuan kerja terkait 

 
 
 
 
 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(HUKUM) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Pendaftaran Surat Kuasa 
Khusus 
 
 

1. Asli dan fotokopi Surat 
kuasa khusus yang telah 
ditandatangani pemberi 
dan penerima kuasa;  

2. Fotokopi Berita Acara 
Sumpah dan Kartu 
Advokat Penerima kuasa.  
 

 

1. Pemohon menyerahkan surat kuasa 
beserta turunannya kepada Petugas 
PTSP; 

2. Pada hari itu juga, Staf Kepaniteraan 
Hukum mencatatkan pendaftarannya ke 
dalam register surat kuasa dan 
memberikan cap tapak registrasi di atas 
surat kuasa, lalu mencantumkan nomor 
dan tanggal registrasi, kemudian 
menyerahkannya kepada Panitera melalui 
Panitera Muda Hukum untuk 
ditandatangani; 

3. Setelah ditandatangani Panitera, pada hari 
itu juga Petugas PTSP menyerahkan asli 
dan turunan surat kuasa yang telah diberi 
cap tapak registrasi kepada Pemohon; 
 

3 (tiga) jam 
 

Rp10.000,00. 
(sepuluh ribu 
rupiah) 

 

Surat kuasa yang telah 
diregistrasi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(HUKUM) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Pendaftaran Surat 
Izin Kuasa Insidentil 
 

1. Surat/formulir permohonan 
surat kuasa insidentil; 

2. Surat kuasa khusus yang 
telah ditandatangani pemberi 
dan penerima kuasa;  

3. Fotokopi KTP pemberi dan 
penerima kuasa; 

4. Surat keterangan 
Lurah/Kepada Desa yang 
menerangkan hubungan 
keluarga pemberi dan 
penerima kuasa; 
 

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan 
dan surat kuasa kepada Petugas PTSP; 

2. Pada hari itu juga, Panitera Muda Hukum 
menghadapkan pemberi dan penerima kuasa 
kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang 
Siantar disertai berkas permohonan dan draf 
penetapan izin kuasa insidentil untuk 
ditandatangani Ketua Pengadilan; 

3. Setelah ditandatangani Ketua, pada hari itu 
juga Staf Kepaniteraan Hukum mendaftarkan 
surat kuasa insidentil ke dalam register surat 
kuasa, lalu Petugas PTSP menyerahkan asli 
dari penetapan maupun berkas surat kuasa 
insidentil kepada Pemohon untuk diserahkan 
kepada Majelis Hakim. 

 

4 (empat) jam 
 
 

 

Rp10.000,00. 
(sepuluh ribu 
rupiah) 

 

Penetapan izin kuasa 
insidentil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(HUKUM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO 
 

JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Pendaftaran Akta 
Pendirian Badan 
Hukum 
 
 

1. Asli dan fotokopi 
akta notaris 
pendirian/ 
perubahan usaha 
berbadan hukum; 

2. NPWP; 
3. Fotokopi KTP; 
4. Fotokopi SIUP. 

 

1. Pemohon menyerahkan asli dan fotokopi Akta 
Notaris kepada Petugas PTSP; 

2. Pada hari itu juga, Staf Kepaniteraan Hukum 
meregistrasi Akta Notaris tersebut ke dalam buku 
register pendaftaran/legalisir Comanditaire 
Venootschap (usaha berbadan hukum) dan 
memberikan cap tapak registrasi, mencantumkan 
nomor dan tanggal registrasi di atas asli dan fotokopi 
akta notaris yang diajukan Pemohon; 

3. Panitera Muda Hukum meneruskan asli dan fotokopi 
Akta Notaris tersebut kepada Panitera untuk 
ditandatangani; 

4. Selanjutnya setelah ditandatangani Panitera, pada 
hari itu juga Petugas PTSP  menyerahkan kembali 
asli maupun fotokopi Akta Notaris kepada pemohon, 
sedangkan 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Notaris 
diarsipkan di Kepaniteraan Hukum; 

 

3 (tiga) jam 
 

Rp10.000,00. 
(sepuluh ribu 
rupiah) 

 

Akta pendirian/perubahan usaha 
berbadan hukum yang telah 
diregistrasi 

 
 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(HUKUM) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Surat keterangan tidak 
pernah terpidana, tidak 
sedang dicabut hak 
pilihnya atau tidak 
mempunyai tanggungan 
utang yang merugikan 
keuangan negara  
 
 

1. Surat permohonan; 
2. Fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk; 
3. Fotokopi SKCK; 
4. Surat pernyataan; 
5. Pasfoto 4x6 background 

merah sebanyak 2 (dua) 
lembar; 
 

1. Prosedur Manual: 
a. Pemohon menyerahkan surat permohonan 

beserta persyaratan lainnya kepada Petugas 
PTSP; 

b. Pada hari itu juga, Panitera Muda Hukum 
meneliti register terkait untuk selanjutnya 
membuat surat rekomendasi; 

c. Kemudian Staf Kepaniteraan Hukum 
membuat surat keterangan yang 
dimohonkan, lalu Panitera Muda Hukum 
memeriksa dan menyerahkannya kepada 
Panitera untuk diperiksa dan diparaf; 

d. Setelah diparaf Panitera, selanjutnya 
Panitera Muda Hukum menyerahkannya 
kepada Ketua untuk ditandatangani; 

e. Setelah ditandatangani oleh Ketua, 
kemudian surat keterangan diserahkan oleh 
Petugas PTSP kepada Pemohon; 

f. Dalam hal Pemohon pernah terpidana, 
sedang dicabut hak pilihnya atau 
mempunyai tanggungan utang yang 
merugikan keuangan negara, maka surat 
keterangan yang dibuat harus 
mencantumkan keterangan tersebut. 

2. Prosedur Elektronik: 
a. Pemohon mendaftar melalui aplikasi 

eraterang Badilum 
(https://eraterang.badilum.mahkamahagung.
go.id); 

b. Panitera Muda Hukum memverifikasi 
permohonan dan validasi persyaratan, lalu 
meregistrasi permohonan, dengan 
ketentuan: 
b.1.  apabila persyaratan tidak lengkap/tidak 
valid, maka Panitera Muda Hukum meminta 
perbaikan data; 
b.2. apabila permohonan yang diajukan 
bukan kewenangan Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar, maka permohonan 

Maksimal 1 (satu) 
hari; 

 
 

Rp10.000,00. (sepuluh 
ribu rupiah) per 1 

(satu) surat 
 

Surat Keterangan yang  
telah ditandatangani 

 

https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/
https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/


ditolak; 
c. Selanjutnya Panitera Muda Hukum 

mencetak surat keterangan, lalu 
menyerahkannya kepada Panitera untuk 
diperiksa dan diparaf; 

d. Setelah diparaf Panitera, selanjutnya 
Panitera Muda Hukum menyerahkannya 
kepada Ketua untuk ditandatangani; 

e. Setelah ditandatangani oleh Ketua, 
kemudian surat keterangan diserahkan oleh 
Petugas PTSP kepada Pemohon, dengan 
ketentuan setelah Pemohon menyerahkan 
surat permohonan online bertanda barcode 
beserta persyaratannya; 

 
 
 
 
 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(HUKUM) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Izin Peneliti 
an Hukum 
 
 
 
 

1. Surat permohonan; 
2. Fotokopi Kartu 

Mahasiswa/surat 
keterangan tentang Peneliti 
dari perguruan tinggi/ 
lembaga yang mewadahi 
Peneliti yang 
bersangkutan; 

3. Proposal penelitian 
 

1. Pemohon mengajukan surat permohonan 
beserta persyaratan lainnya kepada Petugas 
PTSP; 

2. Pada hari itu juga, Staf Subbag Umum dan 
Keuangan mencatat dalam agenda surat masuk 
dan meneruskannya kepada Ketua;  

3. Setelah mendapat disposisi/instruksi Ketua, 
Panitera meneruskan disposisi surat kepada 
Panitera Muda Hukum; 

4. Kemudian Staf Kepaniteraan Hukum membuat 
surat izin penelitian, lalu Panitera Muda Hukum 
memeriksa dan menyerahkannya kepada 
Panitera untuk diperiksa; 

5. Setelah diparaf Panitera, selanjutnya Panitera 
Muda Hukum menyerahkannya kepada Ketua 
untuk ditandatangani; 

6. Setelah ditandatangani oleh Ketua, kemudian 
surat izin diserahkan oleh Petugas PTSP 
kepada Pemohon; 

7. Dalam melakukan penelitian, Pemohon harus 
mematuhi tata tertib yang berlaku di Pengadilan 
Negeri Simalungun.  

 

Maksimal 2 (satu) hari 
 

Gratis 
 

Surat izin penelitian 
 

 
 
 
 
 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(HUKUM) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Izin Klinis Hukum 
 
 
 

1. Surat permohonan; 
2. Fotokopi Kartu 

Mahasiswa/surat 
keterangan dari 
Perguruan Tinggi 
yang bersangkutan; 

3. Proposal klinis.  
 

1. Pemohon mengajukan surat permohonan beserta 
persyaratan lainnya kepada Petugas PTSP; 

2. Pada hari itu juga, Staf Subbag Umum dan 
Keuangan mencatat dalam agenda surat masuk 
dan meneruskannya kepada Ketua;  

3. Setelah mendapat disposisi/instruksi Ketua, 
Panitera meneruskan disposisi surat kepada 
Panitera Muda Hukum; 

4. Kemudian Staf Kepaniteraan Hukum membuat 
surat izin klinis hukum, lalu Panitera Muda Hukum 
memeriksa dan menyerahkannya kepada Panitera 
untuk diperiksa; 

5. Setelah diparaf Panitera, selanjutnya Panitera 
Muda Hukum menyerahkannya kepada Ketua 
untuk ditandatangani; 

6. Setelah ditandatangani oleh Ketua, kemudian surat 
izin diserahkan oleh Petugas PTSP kepada 
Pemohon; 

7. Dalam melakukan klinis, Pemohon harus mematuhi 
tata tertib yang berlaku di Pengadilan Negeri 
Pematang Siantar.  

 

Maksimal 1 (satu) 
hari 

 
 
 

 

Gratis 
 

Surat izin klinis 
 

 
 

 



STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR 
(HUKUM) 

 
NO 

 
JENIS LAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR NORMA WAKTU BIAYA PRODUK LAYANAN 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Legalisasi Surat Akta 
Di Bawah Tangan 
(Waarmeking) 
 
 
 

1. Surat permohonan; 
2. Fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk; 
3. Surat/Akta di bawah 

tangan yang akan 
dilegalisasi; 

4. Surat keterangan tentang 
hubungan keahliwarisan 
yang ditandatangani 
pejabat yang berwenang; 

5. Surat keterangan 
kematian pewaris.   
 

1. Pemohon mengajukan surat permohonan 
beserta persyaratan lainnya kepada Petugas 
PTSP; 

2. Pada hari itu juga, Panitera Muda Hukum 
membuat catatan pengesahan (legalisasi) 
tandatangan di dalam surat/akta di bawah 
tangan yang dimohonkan, lalu menyerahkannya 
kepada Panitera untuk diperiksa dan diparaf; 

3. Kemudian Panitera Muda Hukum 
menghadapkan pemohon dan para pihak yang 
berkepentingan kepada Ketua disertai 
surat/akta di bawah tangan yang akan 
ditandatangani oleh Ketua; 

4. Setelah membacakan dan menjelaskan 
surat/akta di bawah tangan tersebut, Ketua 
menandatanganinya; 

5. Selanjutnya Panitera Muda Hukum mencatat 
dalam register legalisasi 
tandatangan/waarmeking;  

6. Setelah diregistrasi, surat/akta di bawah tangan 
yang telah dilegalisasi tersebut diserahkan oleh 
Petugas PTSP kepada Pemohon; 

Maksimal 1 (satu) 
hari 

 
 
 

 

Rp10.000,00. 
(sepuluh ribu 
rupiah) 

 

Surat/akta di bawah tangan 
yang telah dilegalisasi 

 

 
 

 


	1_STANDAR PELAYANAN PERADILAN BIDANG PERDATA_Fix.pdf (p.1-47)
	COVER DAN DAFTAR ISI SPP BIDANG PERDATA.pdf (p.1-2)
	STANDAR PELAYANAN PERADILAN BIDANG PERDATA_Fix.pdf (p.3-47)
	1. PERMOHONAN PRODEO PERKARA PERDATA.pdf (p.1)
	2. PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN-PERLAWANAN-PERMOHONAN.pdf (p.2-3)
	3. PENDAFTARAN GUGATAN CLASS ACTION.pdf (p.4-5)
	4. PENDAFTARAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU.pdf (p.6-7)
	5. PENDAFTARAN PERKARA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK.pdf (p.8-9)
	6. PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA.pdf (p.10-11)
	7. PENDAFTARAN PERKARA KEBERATAN ATAS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA.pdf (p.12)
	8. PENDAFTARAN PERKARA KEBERATAN ATAS GANTI RUGI TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.pdf (p.13-14)
	9. PERMOHONAN KONSINYASI PERDATA.pdf (p.15-16)
	10 PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING .pdf (p.17-18)
	11 PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI.pdf (p.19)
	12 PERMOHONAN UPAYA HUKLUM PK.pdf (p.20)
	13 PERMOHONAN EKSEKUSI GROSSE AKTA HAK TANGGUNGAN-AKTA PENGAKUAN UTANG.pdf (p.21)
	14. PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA.pdf (p.22)
	15. PERMOHONAN KONSINYASI GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.pdf (p.23-25)
	16. PERSIDANGAN PERKARA GUGATAN-PERLAWANAN.pdf (p.26)
	17. PERSIDANGAN PERKARA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU.pdf (p.27-28)
	18. PERSIDANGAN PERKARA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK.pdf (p.29)
	19. PERSIDANGAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA.pdf (p.30)
	20. PERSIDANGAN PERKARA KEBERATAN ATAS GANTI RUGI TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.pdf (p.31)
	21. PERSIDANGAN PERKARA PERMOHONAN.pdf (p.32)
	22. PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL.pdf (p.33)
	23. PENDAFTARAN PERMOHONAN PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE.pdf (p.34-35)
	24. PERSIDANGAN PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE.pdf (p.36)
	25. PENDAFTARAN PERKARA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KIP.pdf (p.37-38)
	26. PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN PARTAI POLITIK.pdf (p.39-40)
	27. PERSIDANGAN PERKARA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KIP.pdf (p.41)
	28. PERSIDANGAN PERKARA GUGATAN PARTAI POLITIK.pdf (p.42)
	29. PENDAFTARAN PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN .pdf (p.43-44)
	30. PERMOHONAN SALINAN PUTUSAN-PENETAPAN.pdf (p.45)


	2_STANDAR PELAYANAN PERADILAN BIDANG PIDANA_Fix.pdf (p.48-76)
	COVER DAN DAFTAR ISI SPP BIDANG PIDANA.pdf (p.1-2)
	SPP_Pidana.pdf (p.3-29)
	1. PELIMPAHAN PERKARA PIDANA ANAK.pdf (p.1)
	2. PELIMPAHAN PERKARA PIDANA BIASA .pdf (p.2)
	3. PELIMPAHAN PERKARA PIDANA SINGKAT.pdf (p.3)
	4. PELIMPAHAN PERKARA PIDANA TIPIRING.pdf (p.4)
	5. PELIMPAHAN PERKARA PIDANA PELANGGARAN LLAJ.pdf (p.5)
	6. PERMOHONAN UPAYA BANDING.pdf (p.6-7)
	7. PERMOHONAN UPAYA KASASI.pdf (p.8)
	8. PERMOHONAN UPAYA PK.pdf (p.9)
	9. PERMOHONAN PRA PERADILAN.pdf (p.10)
	10. PERMOHONAN GRASI.pdf (p.11)
	11. PERMOHONAN IZIN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN DALAM PERKARA PIDANA.pdf (p.12)
	12. PERMOHONAN PERSTUJUAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN DALAM PERKARA PIDANA.pdf (p.13)
	13. PERPANJANGAN PENAHANAN PENYIDIK.pdf (p.14)
	14. PERPANJANGAN PENAHANAN PENUNTUT UMUM.pdf (p.15)
	15. PERPANJANGAN PENAHANAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA ANAK.pdf (p.16)
	16. PERMOHONAN PENENTAPAN DIVERSI.pdf (p.17)
	17. PELAKSANAAN DIVERSI.pdf (p.18)
	18. PERSIDANGAN PERKARA ANAK.pdf (p.19)
	19. PERSIDANGAN PERKARA BIASA.pdf (p.20)
	20. PERSIDANGAN PERKARA SINGKAT.pdf (p.21)
	21. PERSIDANGAN TIPIRING.pdf (p.22)
	22. PERSIDANGAN PELANGGARAN LLAJ.pdf (p.23)
	23. PERSIDANGAN PRA PERADILAN.pdf (p.24)
	24. PERSIDANGAN PK.pdf (p.25)
	25. PERMOHONAN IZIN BESUK.pdf (p.26)
	26. PERMOHONAN IZIN BEROBAT.pdf (p.27)


	3_STANDAR PELAYANAN PERADILAN BIDANG HUKUM_Fix.pdf (p.77-95)
	COVER DAN DAFTAR ISI SPP BIDANG HUKUM.pdf (p.1-2)
	SPP_Hukum.pdf (p.3-19)
	1. SP POSBAKUM.pdf (p.1)
	2. SP INFORMASI.pdf (p.2-6)
	3. SP PENGADUAN.pdf (p.7-9)
	4. SP PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS.pdf (p.10)
	5. SP PENDAFTARAN SURAT IZIN KUASA INSIDENTIL.pdf (p.11)
	6. SP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM.pdf (p.12)
	7. SP SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH TERPIDANA, TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA DAN TIDAK MEMPUNYAI UTANG YANG MERUGIKAN NEGARA.pdf (p.13-14)
	8. SP IZIN PENELITIAN HUKUM.pdf (p.15)
	9. SP IZIN KLINIS HUKUM.pdf (p.16)
	10. SP LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMERKING).pdf (p.17)



