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KATA PENGANTAR 

 

Dalam rangka menegakkan keadilan di negara Indonesia, pengadilan 

negeri adalah salah ujung tombak dari Mahkamah Agung RI. Di pundak 

pengadilan negeri digantungkan harapan para pencari keadilan. Oleh karena 

keadilan merupakan dambaan bagi setiap pencari keadilan maka pengadilan 

negeri dituntut untuk menyelenggarakan tugasnya dengan baik, bekerja 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tidak mudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. 

Namun, oleh karena harapan itu sudah digantungkan di pundak pengadilan 

negeri maka pengadilan negeri harus membuat suatu landasan dan acuan 

tentang apa yang harus dilakukan dengan mengacu kepada semua 

peraturan perundangan yang berlaku. Tanpa landasan dan acuan yang 

jelas, pengadilan negeri akan kehilangan arah dalam menjalankan 

fungsinya. Untuk itulah, pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 

IB telah menyusun rencana kerja sebagai landasan dan acuan pokok untuk 

menyelenggarakan fungsi peradilan. Adapun materi yang tertuang di dalam 

program kerja ini tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan dan dicapai di 

waktu-waktu yang lalu. Juga, merupakan evaluasi terhadap hal-hal yang 

belum dapat diwujudkan di tahun-tahun sebelumnya. Dengan kata lain, 

pengalaman masa lalu menjadi bagian pembelajaran di tahun 2017 ini. 

Tentulah Rencana kerja ini masih jauh dari sempurna. Namun di 

dalam ketidaksempurnaan itu, Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB 

berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat, senantiasa bertekad untuk 

dapat menjadi bagian dari upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan 

visinya yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.” 

Cilacap,    Januari 2017 

Tim Perumus 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Fungsi Lembaga Peradilan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa ”Kekuasaan 

kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” di 

dalam ayat (2) disebutkan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah 

mahkamah konstitusi”. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: 

”Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik 

Indonesia”. Lembaga peradilan (yudikatif) sebagai pelaksana kekuasaan 

kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan yang terimplementasikan melalui tugas pokoknya, yaitu 

menerima, memeriksa dan mengadili (memutus) setiap perkara yang 

diajukan ke pengadilan. 

Di era reformasi dewasa ini, penegakan hukum di lembaga peradilan 

merupakan salah satu instrumen yang sangat penting agar penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), 

dapat tercapai. Dengan demikian, sebagai personifikasi dari lembaga 

peradilan, Hakim dituntut kualitas dan integritasnya dalam menjalankan 

fungsinya sebagai unsur penegak hukum di negara yang berdasar atas 

hukum (rechtstaat), bukan negara kekuasaan (machtstaat). Di sana 

dipertaruhkan harkat dan martabatnya sebagai penegak hukum dan 
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keadilan. Mengingat pentingnya Program Kerja, yang mana Hakim tidaklah 

bisa bekerja sendirian tanpa didukung oleh unsur-unsur terkait dengan tugas 

lembaga peradilan, karena tugas tersebut pasti berkorelasi dengan apa yang 

dinamakan administrasi peradilan yang dibedakan menjadi administrasi 

teknis peradilan dan administrasi umum atau kesekretariatan. Karena 

administrasi peradilan merupakan sarana mencapai tujuan, di dalamnya 

terkait pula dengan apa yang dinamakan sumber daya manusia yang 

menjadi motor penggerak di dalam sistem peradilan. Sebagai motor 

penggerak sistem peradilan maka sumber daya manusia di lembaga 

peradilan itu haruslah orang yang penuh tanggung jawab, dapat bekerja 

sama, benar-benar handal, tangguh, profesional, memiliki kualitas moral, 

berdedikasi dan berintegritas tinggi serta berwibawa, agar roda administrasi 

peradilan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, kedudukan dan 

peranan sumber daya manusia serta penempatannya yang tepat di suatu 

pengadilan negeri sangatlah penting guna menunjang penyelenggaraan 

fungsi dan tugas yang ada, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

utama dapat tercapai.  

Dalam rangka usaha mencapai tujuan dan sasaran utama yang telah 

digariskan, penentuan skala prioritas serta target yang akan dicapai sebagai 

arah dan sasaran yang dituju, baru akan dapat dicapai apabila didukung oleh 

adanya suatu landasan dan acuan yang menjadi pedoman kerja. Dalam hal 

ini, yang dimaksud dengan landasan dan acuan tersebut adalah suatu 

program kerja yang ditentukan secara terukur dan (diharapkan) dapat 

dicapai. Untuk itu, Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB perlu membuat 

program kerja untuk Tahun Anggaran 2017, agar seluruh jajarannya dapat 

bekerja dengan baik dan memiliki pola (dasar) yang menjadi landasan dan 

acuannya nanti. 

Seperti diketahui, bahwa Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB adalah 

Pengadilan Negeri Kelas IB yang reputasinya tidak kalah dengan Pengadilan 

Negeri Kelas IB lainnya yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah 

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Namun demikian, harus tetap diakui, 

bahwa tantangan di depan akan selalu muncul dan kadang-kadang sulit 

diprediksi. Untuk itu, sangat diharapkan Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB 
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akan selalu siap dan tanggap mengantisipasi setiap tantangan yang ada. 

Dalam kaitan itu pulalah, eksistensi sumber daya manusia yang ada di 

Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB itu harus dapat diandalkan. 

Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut pimpinan Pengadilan 

Negeri Cilacap Kelas IB (dalam hal ini Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan 

Sekretaris) selalu mengadakan pertemuan (rapat kerja) setiap bulan dengan 

seluruh unsur pejabat struktural dan fungsional serta di kepaniteraan 

maupun kesekretariatan serta karyawan-karyawati dan tenaga-tenaga 

honorer maupun penjaga keamanan (satpam) yang ada di Pengadilan 

Negeri Cilacap Kelas IB. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah dalam 

upaya meningkatkan kualitas moral dan integritas Hakim, Panitera Pengganti 

dan seluruh pegawai serta honorer yang ada di Pengadilan Negeri Cilacap 

Kelas IB, sehingga dapat menghasilkan (output) pekerjaan yang baik dan 

berkualitas, semuanya demi kepentingan para pencari keadilan dan 

masyarakat luas yang berhubungan dengan Pengadilan. 

Di dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara rutin tersebut, 

terkandung aspek pembinaan, baik itu pembinaan di bidang kualitas mental 

maupun kualitas kinerja. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah adanya 

evaluasi terhadap pekerjaan masing-masing yang dipetakan berdasarkan 

komunikasi dua arah antara unsur pimpinan dengan seluruh jajarannya 

sehingga setiap permasalahan ada dapat diidentifikasi, selanjutnya dapat 

dipecahkan secara bersama-sama. Meskipun kadang-kadang dalam rapat-

rapat rutin yang diadakan tidak (belum) menemukan pemecahan 

permasalahan, namun unsur pimpinan senantiasa menampung 

permasalahan yang ada, kemudian mencari solusi terbaik, yang selanjutnya 

disampaikan kepada seluruh jajarannya, baik disampaikan secara personal 

maupun dalam rapat-rapat rutin berikutnya. Dengan demikian, diharapkan 

komunikasi dua arah antara unsur pimpinan dan seluruh jajarannya yang 

dibangun dengan rasa memiliki secara bersama-sama atas Pengadilan 

Negeri Cilacap Kelas IB yang sangat dibanggakan itu, dapat berlangsung 

dengan baik sebagai satu media utama dalam memecahkan setiap 

tantangan yang dihadapi oleh pengadilan. Dari sanalah muncul ide-ide yang 

dapat melengkapi program-program kerja. 
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Program yang sudah dan akan dijalankan sejalan dengan tujuan 

pembinaan dimaksud, sangat penting dilakukan peningkatan kualitas 

penataan administrasi baik di kepaniteraan maupun di kesekretariatan 

Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB, yakni antara lain: 

 Penataan kembali administrasi perkara maupun administrasi 

kesekretariatan dengan cara pembaruan blanko-blanko yang sudah tidak 

sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Peningkatan transparansi besar panjar biaya perkara dengan cara 

membuat banner panjar biaya perkara dan menempatkannya di ruang 

tunggu agar masyarakat pencari keadilan mudah membaca dan 

mengetahuinya. 

 Pembuatan bagan alur perkara pidana maupun perkara perdata dan 

sekaligus sebagai Standard Operational Prosedure (SOP) dalam bentuk 

brosur yang ditempatkan di lobi sehingga mudah dibaca baik oleh 

masyarakat luas khususnya oleh para pencari keadilan. 

 Penataan arsip, buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada di 

perpustakaan serta penataan ruangan perpustakaan itu sendiri agar 

lebih nyaman dan kondusif, baik bagi seluruh warga Pengadilan Negeri 

Cilacap Kelas IB, maupun masyarakat umum yang ingin memanfaatkan 

fasilitas perpustakaan yang ada. 

 Penyelesaian minutasi perkara, baik perkara pidana maupun perkara 

perdata kurang dari 14 (empat belas) hari sehingga dampak yang sudah 

dirasakan adalah setiap bulan tunggakan perkara menjadi nihil dalam 6 

(enam) bulan terakhir; 

 Penataan tanaman dan lingkungan di sekitar kantor yang asri sehingga 

diharapkan baik warga Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB maupun 

masyarakat pencari keadilan dan pengunjung merasa nyaman pada saat 

berada di Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB. 

Dalam rangka kesegaran jasmani, Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 

IB secara rutin setiap hari Jumat Minggu ke-2 dan ke-4 pukul 07.30 WIB 

melakukan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dan senam aerobik 

yang diikuti oleh unsur pimpinan Pengadilan Negeri, para Hakim, Panitera, 

Panitera Pengganti, Jurusita, pejabat struktural maupun fungsional dan 
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seluruh karyawan. Kegiatan tersebut dipandu oleh seorang instruktur yang 

berpengalaman. Mengingat pentingnya kegiatan ini maka kegiatan tersebut 

diharapkan tetap dapat dilanjutkan pada masa-masa mendatang. 

Guna meningkatkan kualitas kinerja bagi hakim, pejabat struktural, 

fungsional, dan seluruh karyawan/karyawati pada Pengadilan Negeri Cilacap 

Kelas IB maka dibuat agenda kerja harian yang harus diisi setiap hari. 

Agenda kerja tersebut akan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap bulannya. Dalam kaitan peningkatan 

kualitas kerja tersebut, tentulah di sana-sini akan ditemukan kendala-kendala 

yang berpotensi akan menghalangi tercapainya optimalisasi tujuan yang 

diharapkan. Hal tersebut disebabkan sarana dan prasarana yang kurang, 

baik dari segi volumenya maupun dari segi kualitasnya. dan untuk itu setiap 

tahun, Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB selalu mengajukan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan porsi dan kebutuhan yang 

ada. Tetapi dari tahun ke tahun, khususnya dalam 4 (empat) tahun terakhir 

ini tidak ada kenaikan yang signifikan yang sesuai dengan kebutuhan, antara 

lain anggaran untuk kegiatan operasional perkantoran, demikian pula 

anggaran pemeliharaan ternyata tidak sesuai dengan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri 

Cilacap Kelas IB. 

Banyak tantangan yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya. 

Tantangan tersebut diprediksi akan tetap muncul pada tahun 2017 ini. Akan 

tetapi yang perlu disiasati adalah bahwa akan ada lagi tantangan-tantangan 

baru yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak ditemukan, muncul pada 

tahun ini. Hal ini harus dapat diantisipasi dan diatasi supaya jangan menjadi 

kerikil-kerikil tajam yang dapat mengganggu langkah proses peningkatan 

kualitas kinerja di Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB ini. Oleh karena itu, 

beberapa hal yang menjadi perhatian penting adalah perlunya kebijaksanaan 

yang bisa mengayomi dari unsur pimpinan dan juga kebijakan yang tepat 

sasaran dan tepat guna menyangkut tentang: 

 Penempatan personil yang tepat sasaran dan tepat guna sehingga dapat 

menunjang terselenggaranya administrasi di pengadilan yaitu 
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administrasi teknis peradilan maupun administrasi kesekretariatan 

sebagaimana yang sudah disinggung di atas. 

 Koordinator hakim-hakim pengawas dan pemberdayaan hakim-hakim 

pengawas bidang. 

 Pemberdayaan hubungan kemasyarakatan (Humas). Sekalipun Humas 

bukanlah suatu lembaga yang terstruktur, namun pada prakteknya 

eksistensi Humas sangat dibutuhkan di pengadilan, karena Humas 

corongnya instansi pengadilan. Sehingga tugas Humas tidaklah ringan 

karena menyangkut taktis peliputan kegiatan dalam rangka pelaksanaan 

komunikasi, baik komunikasi langsung maupun komunikasi media, 

kegiatan publikasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada 

masyarakat. Karena itu, Humas harus memahami dengan betul mulai 

dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian hasil 

yang dicapai, meliputi kegiatan menghimpun data dan fakta, menelaah 

dan sampai kepada penilaian public opinion. 

 Pembentukan Petugas Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan 

Negeri Cilacap Kelas IB sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. 

 Pembentukan Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Cilacap 

Kelas IB sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 

Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 

Dewasa ini pelayanan publik berbasis teknologi informasi merupakan 

suatu keniscayaan dan inovasi yang terus berkembang dalam melayani 

kebutuhan masyarakat luas, khususnya masyarakat pencari keadilan. Hal 

inilah yang secara terus menerus diimplementasikan di setiap pengadilan 

negeri agar Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) semakin 

ditingkatkan. 

Harus diakui bahwa penataan manajemen teknologi dan informasi di 

Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB masih banyak mengalami kendala 

sebagai akibat belum tersedianya sumber daya manusia yang menguasai 

teknologi informasi dan anggaran yang tidak memadai. Namun demikian, 
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telah diupayakan meningkatkan kemampuan pengelolaan di bidang 

teknologi dan informasi, agar keterbukaan informasi di Pengadilan yang 

dapat diakses oleh baik pencari keadilan maupun masyarakat luas yang 

membutuhkannya sebagaimana dikehendaki dalam Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi di Pengadilan, dapat terwujud (http://www.pn-

cilacap.go.id). 

Untuk itu, dalam tahun anggaran 2017, akan senantiasa diupayakan 

penataan website Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB yang belum optimal 

karena terkendala dengan keterbatasan sarana penunjang dan juga sumber 

daya manusia yang dimiliki. Akan tetapi, hal tersebut haruslah tetap 

diupayakan karena pengelolaan website yang baik adalah merupakan 

penunjang dalam mengelola manajemen perkara dan administrasi berbasis 

teknologi yang cepat, akurat dan mudah. 

Dengan memahami bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan fungsi 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan tugas pokok 

menerima, memeriksa dan mengadili (memutus) serta menyelesaikan setiap 

perkara yang diajukan ke pengadilan, yang harus senantiasa tetap 

memperhatikan kondisi-kondisi yang ada serta belajar dari segala kegiatan 

yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, maka Pengadilan 

Negeri Cilacap Kelas IB telah menetapkan visi dan misi. Visi dan misi 

tersebut adalah pengejawantahan dari visi dan misi dari Mahkamah Agung 

RI yang tertuang dalam Blue Print Mahkamah Agung RI 2010-2035. Visi 

Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB adalah “Mewujudkan Badan Peradilan 

Pada Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB yang Agung.” Adapun misinya 

adalah: 

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan 

transparan. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka 

peningkatan pelayanan pada masyarakat. 

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif 

dan efisien. 
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5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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BAB II 

BIDANG KEPANITERAAN 

 

Penyelenggaraan administrasi pengadilan dibedakan menurut jenis ke 

dalam administrasi yustisial/kepaniteraan (teknis peradilan) dan administrasi 

umum/kesekretariatan. Pembagian tersebut dimaksudkan selain 

menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga 

dimaksudkan agar penyelenggaraan administrasi pengadilan yang 

sedemikian rupa akan memperlancar penyelenggaraan proses peradilan. 

Panitera sebagai salah satu unsur pimpinan (dalam hal ini sebagai salah 

satu pimpinan kantor), selain bertugas membantu Ketua Pengadilan dalam 

menyelenggarakan proses peradilan juga sebagai pemimpin/penanggung 

jawab terselenggaranya administrasi di pengadilan yang beban kerjanya 

terbagi habis oleh semua unsur kepaniteraan yang ada. Dengan kata lain, 

Panitera adalah pucuk pimpinan di bidang administrasi di Pengadilan dan 

dibantu oleh unsur pimpinan yang ada di bawahnya beserta seluruh 

karyawan yang ada. Berikut ini adalah uraian tugas, mulai dari Panitera 

sampai kepada jajaran pejabat struktural yang ada di bawahnya, berikut 

sarana penunjang yang berkaitan dengan tugas-tugas tersebut. 

A. Panitera 

Pejabat : Joko Sutrisno, S.H., M.H. 

Tugas-tugas Panitera: 

1. Memimpin kepaniteraan sesuai dengan tugasnya, juga mengatur 

tugas-tugas Wakil Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda 

Perdata, Panitera Muda Hukum, dan Panitera Pengganti serta 

Jurusita/Jurusita Pengganti. 

2. Bertanggung jawab atas administrasi kepaniteraan seperti surat-

surat yang didaftarkan dan disimpan di kepaniteraan. 

3. Melaksanakan putusan perkara perdata atas perintah Ketua 

Pengadilan. 

4. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan uang hak-

hak kepaniteraan yang selanjutnya disetorkan ke Bendahara 

Penerima. 
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B. Wakil Panitera 

Pejabat : Budi Priyanto, S.H., M.H. 

Tugas-tugas Wakil Panitera: 

1. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti, 

mengawasi pelaksanaan administrasi perkara terhadap Panitera 

Muda. 

2. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. 

3. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. 

C. Kepaniteraan Perdata 

Hakim Pengawas : Akhmad Budiawan, S.H., M.H. 

Panitera Muda Perdata : Turyono, S.H. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas di Kepaniteraan Perdata, Panitera 

Muda Perdata dibantu oleh pegawai yaitu 1 (satu) orang Jurusita,2 (dua) 

orang Jurusita Pengganti merangkap staf, 2 (dua) orang Panitera 

Pengganti merangkap staf dan 1 (satu) orang staf. Pelaksanaan tugas 

dan pekerjaan di Kepaniteraan Perdata dikoordinasikan oleh Panitera 

Muda Perdata beserta staf dengan program kerja sebagai berikut: 

1. Menyelesaikan tugas administrasi kepaniteraan perdata sesuai 

Bindalmin, pedoman pelaksana tugas administrasi pengadilan Buku I 

dan II Coklat yang diterbitkan Mahkamah Agung, dimulai dari 

persiapan dan pelaksanaan persidangan perdata, membuat daftar 

perkara perkara perdata, kejurusitaan, kearsipan perkara perdata 

dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata 

dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perdata sampai 

dengan penyelesaiannya. 

2. Menerima dan mendaftarkan perkara-perkara yang masuk setelah 

membayar ongkos-ongkos perkara yang dibayarkan melalui bank. 

3. Memantau proses penyelesaian perkara melalui register perkara 

yang masih dalam tahap persidangan untuk dicatat dalam agenda 

sidang. 

4. Menyerahkan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum/inaktif 

setelah dilengkapi untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum 

guna diarsipkan/minutasi. 
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5. Melayani dan menyelesaikan upaya hukum lainnya berupa 

perlawanan, banding, kasasi maupun permohonan peninjauan 

kembali dengan pelayanan yang baik dan cepat. 

6. Melayani, menerima mempersiapkan segala sesuatunya guna 

pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon eksekusi. 

7. Melaksanakan pembukuan keuangan perkara serta memungut hak-

hak kepaniteraan untuk disetorkan kepada bagian keuangan. 

8. Memonitor Panitera Pengganti dalam proses minutasi berkas 

perkara agar cepat diselesaikan, untuk segera dapat diambil 

langkah-langkah penyelesaiannya, baik melakukan upaya hukum 

perkara yang inaktif. 

9. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

10. Membuat data laporan bulanan untuk diserahkan ke Kepaniteraan 

Hukum, paling lambat tanggal 5 setiap bulan dan mempersiapkan 

data Laporan Caturwulan, Semester, dan Tahunan. 

11. Untuk memudahkan informasi perkara dari para pencari keadilan 

telah dibuat papan daftar panjar biaya perkara dengan bentuk dan 

warna yang lebih menarik. 

D. Kepaniteraan Pidana 

Hakim Pengawas : Sigit Susanto, S.H., M.H. 

Panitera Muda Pidana : Budi Saryono, S.H. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas di Kepaniteraan Pidana, Panitera 

Muda Pidana dibantu oleh pegawai yaitu 2 (dua) orang Jurusita,3 (tiga) 

orang Panitera Pengganti merangkap staf, 2 (dua) orang Jurusita 

Pengganti merangkap staf, dan 1(orang) orang staf. Pelaksanaan tugas 

dan pekerjaan di Kepaniteraan Pidana dikoordinasikan oleh Panitera 

Muda Pidana beserta staf dengan program kerja sesuai dengan 

Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan II Cokelat yang 

diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimulai dari 

persiapan dan pelaksanaan persidangan perkara pidana, membuat 

daftar perkara pidana dan urusan lain yang berhubungan dengan 

masalah perkara pidana sampai dengan penyelesaiannya, sebagai 

berikut: 
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1. Menerima pelimpahan berkas perkara baik dari Penyidik untuk 

perkara cepat maupun dari Penuntut Umum lengkap dengan surat 

dakwaan dan barang bukti dari Kejaksaan Negeri dan mencatat 

dalam buku register yang bersangkutan, serta memasukkan data-

data perkara pidana ke program Teknologi Informasi (TI), dengan 

perincian sebagai berikut: 

a. Mendaftar dan memberi nomor perkara pidana biasa dan 

meregister dalam Buku Induk Perkara Pidana Biasa. 

b. Pendaftaran perkara pidana singkat dilakukan setelah Hakim 

melaksanakan sidang pertama, bahwa perkara tersebut akan 

diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat. 

c. Pendaftaran perkara pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu 

lintas dilaksanakan setelah perkara tersebut diputus oleh 

Pengadilan. 

d. Pengisian kolom-kolom buku register dengan tertib dan cermat 

berdasarkan jalannya penyelesaian perkara. 

e. Berkas perkara yang diterima diserahkan kepada Ketua 

Pengadilan melalui Panitera dengan dilengkapi blangko 

Penetapan Majelis Hakim. 

f. Perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakim segera diserahkan 

kepada Majelis Hakim yang bersangkutan dengan dilengkapi 

blangko penetapan hari sidang, dan pembagian perkara dicatat 

dengan tertib. 

g. Penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang beserta 

alasan penundaannya dilaporkan oleh Panitera Pengganti 

setelah persidangan, harus dicatat dalam buku register dengan 

tertib. 

h. Pemegang buku register harus mencatat dengan cermat dalam 

register yang terkait semua kegiatan perkara berkenaan dengan 

perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi dan 

pelaksanaan putusan ke dalam buku register induk yang 

bersangkutan. 

2. Menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan 

grasi/remisi. 
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3. Menerima/memberitahukan tanda terima memori banding, kontra 

memori banding, memori kasasi, alasan peninjauan kembali, 

jawaban/tanggapan peninjauan kembali, permohonan grasi/remisi, 

dan penangguhan pelaksanaan putusan. 

4. Membuat akta tidak mengajukan permohonan banding. 

5. Menyiapkan dan menyerahkan/mengirimkan salinan putusan 

pengadilan, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan 

kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik dan Lembaga 

Permasyarakatan. 

Kepaniteraan Pidana juga bertugas mengelola barang bukti yang 

diserahkan Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan bersamaan 

pelimpahan berkas pidana pidana, dengan perincian sebagai berikut: 

1. Menerima penyerahan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum yang 

bersangkutan, kemudian mencatatnya dalam buku register yang 

bersangkutan, dan demikian juga mencatat setiap mutasi bukti. 

2. Menyimpan barang bukti ke dalam ruang penyimpanan barang bukti.  

3. Menyiapkan barang bukti yang dipergunakan untuk sidang dan 

mengembalikan barang bukti untuk perkara yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap ke Kejaksaan Negeri paling lambat 14 (empat 

belas) hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

4. Menyiapkan dan memelihara barang bukti. 

Kepaniteraan Pidana juga bertugas memproses permohonan izin dari 

pihak Penyidik, dengan perincian sebagai berikut: 

1. Memproses izin penggeledahan, izin penyitaan, persetujuan izin 

penggeledahan, dan persetujuan izin penyitaan atas permintaan 

penyidik. 

2. Mencatat dalam buku register yang bersangkutan. 

Terkait dengan penahanan terhadap seorang terdakwa, Kepaniteraan 

Pidana bertugas, dengan perincian sebagai berikut: 

1. Mencatat dalam buku register penahanan tentang penahanan 

Hakim, perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, 

perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi. 
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2. Memproses perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri atas 

permintaan penyidik kepolisian atau penyidik kejaksaan maupun 

penuntut umum. 

Pengawasan dan pengamatan (Wasmat) terhadap narapidana yang 

berada di lembaga pemasyarakatan diawasi oleh seorang Hakim yang 

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hal-hal yang berkaitan dengan 

tugas-tugas seorang Hakim Wasmat juga dipersiapkan oleh 

Kepaniteraan Pidana, sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap 

narapidana. 

2. Pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana tersebut 

dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. 

3. Mengetik hasil wawancara terhadap narapidana dan pihak-pihak 

yang berkaitan dengan itu yang dilakukan oleh Hakim Pengawas 

dan Pengamat dan melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada 

Ketua Pengadilan. 

Perkara pelanggaran lalu lintas, yang lazim disebut dengan tilang juga 

dikoordinir oleh Kepaniteraan Pidana beserta jajarannya. Guna 

memberikan pelayanan yang lebih baik dan maksimal kepada 

masyarakat dalam sidang pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di 

Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB, maka berdasarkan pasal 7 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 : 

1) Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara 

tanpa hadirnya pelanggar. 

2) Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang 

diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu 

setempat. 

3) Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan 

papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga. Hasil Rapat 

Koordinasi antar-instansi terkait (Pengadilan Negeri Cilacap, 

Kejaksaan Negeri Cilacap, dan Polres cq. Satlantas Cilacap), telah 

dilakukan penataan kembali tata tertib pelaksanaan persidangan 

Tilang dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB berkoordinasi dengan Polres 
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Cilacap serta Kejaksaan Negeri Cilacap melaksanakan Sidang Tilang 

di Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB di Majenang hal tersebut 

bertujuan untuk mempermudah masyarakat di daerah barat 

Kabupaten Cilacap. 

Selain hal-hal yang sudah diuraikan di atas Kepaniteraan Pidana juga 

mempunyai tugas-tugas lain, yakni: 

1. Memantau proses penyelesaian perkara melalui register perkara 

yang masih dalam tahap persidangan untuk dicatat dalam agenda 

sidang. 

2. Menyerahkan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap kepada Kepaniteraan Hukum guna diarsipkan. 

3. Memonitor Panitera Pengganti dalam menyelesaikan/meminutasi 

berkas perkara agar cepat diselesaikan dan untuk diambil langkah-

langkah penyelesaiannya. 

4. Mempersiapkan data laporan bulanan, empat bulanan, enam 

bulanan, dan tahunan kemudian diserahkan ke Kepaniteraan Hukum 

paling lambat tanggal 5 setiap bulan. 

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kepaniteraan Pidana masih 

mengalami kendala yang menjadi penghambat, yakni berupa komputer 

yang belum memadai. Kepaniteraan Pidana mempunyai 2 (dua) buah 

komputer, yang ternyata 1 (satu) di antaranya sudah lama dan sering 

mengalami kerusakan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk 

memperlancar pelayanan kepada pencari keadilan dan administrasi di 

Kepaniteraan Pidana perlu penambahan 1 (satu) buah komputer untuk 

memperlancar pelaksanaan program Teknologi Informasi (TI). 

E. Kepaniteraan Hukum 

Hakim Pengawas : Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. 

Panitera Muda Hukum : Suyatmi, S.H., M.H. 

Bahwa seluruh bidang kerja yang telah didistribusikan kepada seluruh 

staf dikoordinasikan oleh Panitera Muda Hukum yang juga merangkap 

sebagai penerima permintaan informasi dan pengaduan dari publik. 

Program kerja Kepaniteraan Hukum tahun 2017, khususnya di bidang 

pengelolaan arsip yang inaktif, masih melanjutkan penataan kembali 
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ruangan sebagai tempat penyimpanan berkas-berkas yang telah inaktif, 

baik perkara pidana maupun perkara perdata.  

Bidang-bidang yang menjadi ruang lingkup tugas-tugas bagian 

Kepaniteraan Hukum adalah: 

1. Mengelola Kearsipan, dan Inaktif 

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB mengelola 

dan mengarsipkan berkas perkara pidana dan perdata yang telah 

inaktif. 

Tahapan pengelolaan berkas perkara inaktif yang diarsipkan, adalah 

sebagai berikut: 

a. Berkas dipisahkan berdasar jenis perkara antara pidana, 

perdata, permohonan dan sebagainya. 

b. Berkas dipilah-pilah antara berkas yang masih aktif dan berkas 

perkara yang inaktif. 

c. Berkas yang telah dipisahkan menurut jenisnya, kemudian 

dimasukkan dalam boks sesuai warna boks, merah untuk 

perkara pidana dan hijau untuk perkara perdata, dengan 

susunan sebagai berikut: 

1) Nomor urut boks (ditulis pada boks). 

2) Nomor urut perkara (ditulis pada boks). 

3) Tahun urut perkara (ditulis pada boks). 

Sistem boks tersebut disusun dan dibuat sesuai dengan Daftar 

Isi Ruangan (DIR)/DIL. 

2. Membuat Laporan Perkara 

a. Laporan Perkara (Laporan Bulanan) meliputi: 

1) Laporan keadaan perkara perdata/pidana. 

2) Laporan keuangan perkara perdata/pidana. 

3) Laporan jenis perkara perdata/pidana. 

Laporan bulanan pada Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB telah 

dilakukan dan dikirim paling lambat setiap tanggal 5 untuk setiap 

bulannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi berupa softcopy hasil 

export dari aplikasi SIPP. 

b. Laporan Perkara (Laporan Empat Bulanan) meliputi: 

1) Laporan perkara perdata/pidana yang dimohonkan banding. 
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2) Laporan perkara perdata/pidana yang dimohonkan kasasi. 

3) Laporan perkara perdata/pidana yang dimohonkan 

peninjauan kembali. 

4) Laporan perkara perdata yang dimohonkan eksekusi. 

5) Laporan perkara pidana yang dimohonkan grasi/remisi. 

c. Laporan Perkara (Laporan Enam Bulanan) meliputi: 

1) Laporan tentang kegiatan Hakim Perkara Perdata.  

2) Laporan tentang kegiatan Hakim Perkara Pidana. 

d. Laporan Perkara Tindak Pidana Khusus di luar KUHP, meliputi:  

1) Perkara Tindak Pidana Korupsi. 

2) Perkara Tindak Pidana Narkotika dan atau Psikotropika. 

3) Perkara Tindak Pidana Kehutanan. 

4) Perkara Tindak Pidana Anak. 

5) Perkara Tindak Pidana Terorisme. 

Laporan Perkara Tindak Pidana Khusus di luar KUHP tersebut 

dilaporkan dan dikirimkan kepada Ketua Muda Pidana Khusus 

Mahkamah Agung RI (sekarang Ketua Kamar Pidana), dengan 

tembusan Ketua Pengadilan Tinggi. Laporan ini dilakukan 1 

(satu) tahun sekali. 

e. Laporan Pengawasan atau Pengaduan Laporan ini dikirimkan 

kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi yang dilakukan setiap 

tiga bulan dan pengirimannya bersamaan dengan laporan 

bulanan perkara pidana/ perdata. 

f. Laporan Tahunan Laporan Tahunan dikirimkan setahun sekali 

Kepada Badan Urusan Administrasi (BUA.) Mahkamah Agung RI 

dengan tembusan kepada Ketua Muda Pembinaan Mahkamah 

Agung RI, yang meliputi Laporan Teknis Perkara dan 

Administrasi Peradilan secara menyeluruh. 

3. Pelayanan Pengaduan dan Informasi 

Dalam rangka melaksanakan instruksi dari Ketua Pengadilan Tinggi 

dan menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi 

di Pengadilan, serta atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Cilacap 

Kelas IB, Kepaniteraan Hukum telah mempersiapkan sarana dan 
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prasarana sebagai wadah pelayanan dalam rangka memberikan 

informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat pencari 

keadilan juga sebagai wadah untuk menampung pengaduan dari 

masyarakat yaitu berupa Meja Pengaduan/Informasi dan Register 

Pengaduan, dan hal ini telah dilaksanakan dengan baik dan tertib 

oleh Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB, dan telah dilaporkan 

secara rutin ke Pengadilan Tinggi. 

4. Pos Bantuan Hukum 

Guna memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat 

Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB 

telah menyediakan ruangan dan sarana prasarana untuk Pos 

Bantuan Hukum yang disesuaikan dengan kemampuan/anggaran 

yang tersedia. 

5. Pengelolaan Website Pengadilan 

Dalam peningkatan pemanfaatan sarana teknologi dan informatika, 

sebagai upaya efektivitas keterbukaan informasi di Pengadilan 

sebagaimana digariskan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Nomor 1-144/KMA/SK/ I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 

Informasi di Pengadilan, Kepaniteraan Hukum berkoordinasi dengan 

bagian terkait lainnya terutama dengan Sekretaris dan Subbagian 

umum dan Keuangan serta Subbagian Perencanaan, Teknologi 

Informasi, dan Pelaporan. Tahun 2017 senantiasa diupayakan 

pengelolaan website Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB dengan 

senantiasa memperbarui tampilan dan isi website sehingga dapat 

mendukung harapan Mahkamah Agung RI agar setiap pengadilan 

negeri harus sudah mengaplikasikan website yang transparan dan 

akuntabel. 

Bahwa dalam pelaksanaan tugas Kepaniteraan Hukum juga tak lepas 

dari hambatan yang dihadapi yaitu antara lain sampai saat ini tidak 

pernah mendapatkan Buku Induk Register dari Mahkamah Agung Cq. 

Direktur Jenderal Peradilan Umum seperti: 

1. Register Pendaftaran Badan Hukum (CV/Non-CV). 

2. Register Pendaftaran Surat Kuasa Pidana maupun Perdata. 
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3. Register Pendaftaran Surat Insidentil. 

4. Register Pengaduan dan Informasi. 

5. Register Waarmerking. 

6. Register Legalisasi Surat Bukti. 

7. Register Izin Bantuan Hukum. 

8. Register Perkara Pidana maupun Perdata yang masuk ke ruang 

arsip. 

Buku-buku register tersebut sampai saat ini masih disiapkan/dibuat 

sendiri oleh Bagian Kepaniteraan Hukum. 

Selain itu, diperlukan juga kerja sama yang baik bagi pihak-pihak yang 

bertanggung jawab dalam pengisian aplikasi SIPP agar data yang 

disajikan dapat akurat sehingga laporan rutin, baik laporan bulanan, 

empat bulanan, enam bulan, maupun tahunan yang datanya diambil dari 

aplikasi SIPP, dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 

Hal selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah pengisian 

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Diperlukan kerja sama yang 

yang baik dengan Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan 

perkara agar menyimpan softcopy putusan dalam Compact Disk (CD) 

yang telah disertakan dalam berkas perkara dan mengunggahnya ke 

aplikasi SIPP sehingga Kepaniteraan Hukum dalam mengunggahnya ke 

dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. 
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BAB III 

BIDANG KESEKRETARIATAN 

 

Badan peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri dalam 

melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa dan 

memutus/mengadili setiap perkara yang masuk ke pengadilan didukung oleh 

bagian kesekretariatan. Pelaksanaan tugas kesekretariatan dipimpin oleh 

seorang Sekretaris. Dalam kedudukannya sebagai Sekretaris, sesuai 

dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 

65a/SEK/SK/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Penunjukan 

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di 

Bawahnya, Panitera/Sekretaris ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang (KPA/PB). 

A. Sekretaris  

Pejabat : Yuni Widiyanti S.H. 

Tugas-tugas sebagai berikut: 

1. Memproses administrasi umum dan juga mengatur tugas-tugas 

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, subbagian perencanaan, 

Teknologi Informasi dan Pelaporan serta Subbag  Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata Laksana. 

2. Sebagai Sekretaris bertanggung jawab terhadap pengelolaan 

administrasi kesekretariatan dalam mendukung tugas pokok dan 

fungsi peradilan pada Pengadilan Negeri. 

3. Sekretaris dalam kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang (KPA/PB) bertanggung jawab atas 

pengelolaan anggaran di lingkungan Pengadilan Negeri Cilacap 

Kelas IB. 

4. Dalam pengelolaan anggaran, seorang sekretaris dapat ditunjuk 

sebagai penanggung jawab kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK), yaitu Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran anggaran dengan syarat memiliki sertifikasi pengadaan 

barang/ jasa. 
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B. Subbagian Umum dan Keuangan 

Hakim Pengawas : Hamdan Saripudin, S.H. 

Kepala Subbagian Umum : Djuwarsih 

Staf/personil yang ada di Subbagian Umum dan keuangan berjumlah 2 

(dua) orang staf dan 4 (empat) orang jurusita pengganti merangkap staf. 

Tenaga honorer yang ada berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan perincian 2 

(dua) orang tenaga satuan pengamanan (satpam),  1 (satu) orang sopir, 

dan 4 (empat) orang pramubakti. Berangkat dari hal-hal yang sudah 

diuraikan di atas, guna menghadapi tahun anggaran 2017 dengan 

kondisi yang sedemikian rupa, serta untuk meningkatkan kualitas kinerja 

seluruh warga Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB, dengan tujuan untuk 

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya para pencari 

keadilan, Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB dituntut untuk bisa 

menyiapkan sarana dan prasarana agar tujuan dimaksud dapat tercapai. 

Untuk itu, Subbagian Umum dan keuangan, menyusun program kerja 

untuk tahun 2017 sebagai berikut: 

 Umum 

a. Menyusun kegiatan kerja tahun 2017, yakni mengoordinasikan 

kebutuhan dengan semua kegiatan berdasarkan skala prioritas 

sesuai dengan arahan dan perencanaan yang dibuat oleh unsur 

pimpinan mulai dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, 

Wakil Panitera, dan Subbagian Keuangan, dan selanjutnya 

melakukan pembinaan pada seluruh staf yang dilaksanakan oleh 

Kepala Subbagian Umum dan keuangan. 

b. Menyusun perencanaan pengadaan persediaan logistik berupa 

ATK yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dan 

pendistribusiannya dilakukan oleh staf Subbagian Umum dan 

keuangan. 

c. Menyelenggarakan administrasi surat masuk dan surat keluar 

serta pengarsipan. 

d. Menyusun jurnal ATK ke dalam aplikasi persediaan. 

e. Membuat Daftar Inventaris Barang (DIB), Daftar Inventaris 

Ruangan (DIR) serta Daftar barang Ruangan (DBR). 
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f. Menyusun Laporan Semesteran dan Tahunan Inventaris (LTI) 

yang dikirim kepada Biro Umum dan Perlengkapan Mahkamah 

Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. 

g. Membuat Laporan Bulanan secara berkala. 

h. Pengiriman surat ke Kantor Pos dilaksanakan oleh tenaga 

honorer. 

 Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan sarana penunjang terciptanya sumber 

daya manusia yang berkualitas dalam menjalankan pekerjaan pada 

Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB. Untuk mengoptimalkan dan 

menggalakkan pemanfaatan perpustakaan tersebut Subbagian 

Umum dan Keuangan menyusun program kerja sebagai berikut: 

a. Menata buku-buku katalog perpustakaan beserta pelabelannya 

yang dilaksanakan oleh tenaga honorer. 

b. Membuat register buku perpustakaan dan register peminjaman 

yang dilaksanakan oleh staf Subbagian Umum dan keuangan. 

 Keamanan dan Kebersihan 

a. Penataan keamanan dan kebersihan kantor dilaksanakan oleh 

Subbagian Umum dan Keuangan dengan menugaskan tenaga 

honorer sebanyak 7 (tujuh) orang yang telah diatur pembagian 

kerjanya dan waktu jaganya, serta di lokasi/blok bagian mana 

yang harus dibersihkan dan disertai check list kebersihan di 

setiap ruangan yang harus diisi oleh honorer dan dicek oleh 

koordinator honorer serta paraf kasubbag umum dan keuangan. 

b. Untuk piket/jaga disediakan buku piket, buku tamu dan identitas 

bagi tamu ataupun pengunjung. 

c. Untuk keperluan kebersihan disediakan alat-alat kebersihan. 

 

 Administrasi Umum Keuangan 

a. Mengelola administrasi/surat menyurat yang berhubungan 

dengan Subbagian Umum dan keuangan. 

b. Mengoordinasikan/membuat bahan tanggapan (rapat) bidang 

keuangan. 
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c. Membuat program kerja/kegiatan Subbagian Umum dan 

keuangan. 

d. Menyimpan semua dokumen secara tertib dan disusun 

berdasarkan tahun anggaran. 

 Perbendaharaan 

a. Melaksanakan pembukuan dan menutup buku kas umum pada 

akhir bulan/hari kerja dan bila diperlukan dibuat register penutup 

kas. 

b. Mengadakan pemeriksaan keuangan secara berkala paling 

sedikit 3 (tiga) bulan sekali oleh Sekretaris sebagai atasan 

langsung bendaharawan. 

c. Mengajukan usulan Bendahara Pengeluaran Penerima dan 

Pengguna untuk tahun anggaran 2017. 

d. Mengusulkan sebagian pembuat daftar gaji. 

 Pelaksanaan Beban Anggaran 

a. Menyiapkan kebutuhan setiap bulannya untuk membuat Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP). 

b. Membukukan penerimaan surat perintah membayar (SPM) dan 

pengeluaran anggaran ke dalam Buku Kas Umum dan buku-

buku pembantu. 

c. Membukukan dan menyetor penerimaan pajak pertambahan 

nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) ke dalam kas umum. 

d. Membayar uang belanja berupa barang, belanja pemeliharaan 

dan perjalanan, belanja modal serta pembayaran belanja 

pegawai sesuai MAK/akun bersangkutan atas perintah/ 

persetujuan atasan langsung. 

e. Membukukan rencana dan realisasi belanja. 

f. Menyusun berita acara realisasi fisik penelitian barang. 

g. Mengelola dokumen transaksi pengadaan. 

h. Menghitung jumlah uang dan surat berharga. 

i. Menghitung uang yang ada dalam kas dengan keadaan uang 

menurut buku kas umum. 

j. Mengadakan pencocokan tanggal uraian angka transaksi 

fisiknya dengan bukti pengeluaran. 
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k. Menyusun laporan realisasi anggaran belanja dan realisasi 

pendapatan Negara bukan pajak (PNBP), baik bulanan, 

triwulanan maupun tahunan. 

l. Membuat berita acara rekonsiliasi SAIBA dan SIMAK-BMN tiap 

bulan. 

m. Melaksanakan rekonsiliasi SAIBA ke KPPN tiap awal bulan. 

n. Membuat dan mengirimkan laporan bulanan SAIBA dan beserta 

backup SAIBA ke koordinator wilayah (PTA). 

o. Membuat laporan keuangan triwulanan berdasarkan PP 39 

Tahun 2006. 

p. Membuat Laporan Keuangan (LK) beserta catatan atas laporan 

keuangan (CaLK) tiap akhir semester. 

q. Mengusulkan revisi anggaran jika terdapat mata anggaran dalam 

belanja pegawai yang pagu DIPA-nya dalam 1 (satu) tahun 

anggaran tidak mencukupi. 

 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

a. Menerima/menagih uang penerimaan Negara bukan pajak 

(PNBP) dan membukukan ke dalam Buku Kas Umum dan Buku 

Pembantu, menyetor ke kas Negara semua penerimaan Negara 

paling kurang seminggu sekali. 

b. Membuat register kas tentang penutupan buku kas dan 

melaporkan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. 

 Pertanggungjawaban 

Membuat laporan pertanggungjawaban/laporan bulanan yang 

selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) setiap bulan berikutnya 

mengenai kegiatan bulan lalu setelah mendapat berita acara 

rekonsiliasi dari KPPN, yaitu: 

a. Laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan keadaan kas 

rutin. 

b. Laporan komputerisasi anggaran. 

c. Laporan penerimaan/penyetoran PPN. 

d. Laporan penerimaan/pengeluaran PPh. 

e. Laporan keadaan kas. 
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f. Laporan register penutupan kas. 

g. Laporan pertanggungjawaban pembayaran gaji, kekurangan 

gaji, dan gaji susulan. 

h. Laporan pertanggungjawaban penerimaan negara bukan pajak 

(PNBP). 

C. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 

Hakim Pengawas      : M. Ismail Hamid, S.H., M.H. 

Kepala Subbagian Umum : Soebijanto 

Staf/personil yang ada di Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana  

berjumlah 1 Orang dan jurusita pengganti merangkap staf berjumlah 1 

orang. Dalam Program Kerja tahun 2017 Bagian Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata Laksana melaksanakan pekerjaan rutin berupa 

pengelolaan administrasi atau surat-surat yang berhubungan dengan 

kepegawaian, yaitu: 

1. Peningkatan Pengelolaan Data Informasi Kepegawaian 

a. Menyelenggarakan pengelolaan dan penataan file/dozer untuk 

masing-masing pegawai di Pengadilan Negeri Cilacap. 

b. Mencatat setiap perubahan data pegawai sesuai data terakhir. 

c. Mencatat statistik pegawai menurut pangkat, golongan jabatan, 

masa kerja, usia dan jenis kelamin. 

d. Menyelenggarakan inventarisasi jumlah dan data pegawai 

(bezetting) dan pensiunan formasi jabatan. 

e. Membuat papan visualisasi tentang pegawai berdasarkan Daftar 

Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Urut Senioritas (DUS). 

f. Membuat data kendali untuk kenaikan pangkat (KP). 

g. Membuat data kendali untuk Kenaikan Gaji Berkala (KGB). 

h. Membuat data kendali untuk pensiun. 

i. Membuat dan mengirimkan daftar absensi dan rekapitulasi 

absensi untuk pengajuan remunerasi dan uang makan pegawai. 

j. Membuat tanda pengenal (ID Card). 

k. Menyelenggarakan upacara pelantikan/sumpah pejabat. 

l. Menyelenggarakan upacara sumpah pegawai negeri sipil (PNS). 

m. Membuat upacara serah terima jabatan pimpinan. 
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n. Mencatat perkawinan, penambahan anggota keluarga (anak). 

o. Membuat job description (merekapitulasi Tupoksi kinerja 

pegawai). 

2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, meliputi: 

a. Membuat usulan pegawai pada pendidikan dan pelatihan (Diklat) 

pimpinan penjenjangan terutama yang telah menduduki jabatan. 

b. Mengusulkan pegawai pada diklat peningkatan profesionalisme 

bagi pejabat tertentu (Hakim Panitera Pengganti, dan lain-lain) 

dan administrasi. 

c. Mengusulkan pegawai pada diklat/seminar, dan workshop 

seusai kebutuhan. 

d. Mengadakan pertemuan rutin/rapat koordinasi/briefing para 

Hakim/pejabat struktural maupun seluruh karyawan. 

e. Mengusulkan pegawai pada Diklat sistem informasi 

kepegawaian. 

f. Mengusulkan pegawai pada Diklat Simak BMN. 

g. Mengusulkan pegawai pada Diklat SAI, bendaharawan, dan lain-

lain. 

h. Menerapkan surat-surat yang berhubungan dengan pelantikan 

pejabat struktural dan fungsional/penyumpahan Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

i. Membuat surat keterangan izin belajar. 

j. Mengikutkan pegawai pada ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah 

(PI). 

k. Mengikutkan pegawai pada Diklat prajabatan untuk Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Urusan Kepegawaian dan 

Kesejahteraan Pegawai Meliputi: 

a. Membuat usulan dan meneruskan Usul Kenaikan Pangkat (UKP) 

ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI. 

b. Membuat dan meneruskan kelengkapan dan usul Kenaikan Gaji 

Berkala (KGB) ke Bagian Urusan Keuangan. 

c. Membuat dan meneruskan usulan pensiun bagi yang telah 

memasuki batas usia pensiun. 
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d. Memproses pembuatan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan 

Negeri Cilacap, tentang: 

1) SK Mutasi staf sesuai perintah Ketua Pengadilan Negeri. 

2) Penunjukan Majelis Hakim Tetap. 

3) Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim-hakim 

Pengawas Bidang. 

4) Pendelegasian tugas/kewenangan tertentu Ketua 

Pengadilan Negeri kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri. 

5) Penunjukan Hakim Mediator. 

6) Penunjukan petugas daftar absensi datang/pulang. 

7) Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 

(Baperjakat). 

8) Penunjukan Hakim Wasmat. 

9) Penunjukan Bendahara Biaya Penyelesaian Perkara Perdata 

pada Pengadilan Negeri Cilacap. 

10) Penunjukan Petugas Operator Komputer Teknologi Informasi 

(TI) dan aplikasi administrasi pada Pengadilan Negeri 

Cilacap. 

11) Mengadakan Rapat Tim Baperjakat/TMP guna membahas 

pengusulan jabatan, rolling Pegawai, dan lain-lain. 

12) Mendistribusikan blangko Sasaran Kerja Pegawai (SKP), 

Penilaian Perilaku Kerja, dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) 

semua pegawai untuk dinilai masing-masing atasan pejabat 

setiap akhir tahun. 

13) Meneruskan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian 

Perilaku Kerja, dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) bagi 

Hakim dan Panitera/Sekretaris ke Pengadilan Tinggi setiap 

akhir tahun. 

14) Membuat Surat Pernyataan Tugas dan Surat Pernyataan 

Masih Menduduki Jabatan dan KP4 bagi Pegawai. 

15) Membuat Surat Keputusan dan pengadministrasian cuti para 

Pegawai. 

16) Membuat Usulan Kartu Pegawai, Kartu Suami/Istri, Taspen 

dan Kartu Askes bagi Pegawai. 
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17) Membuat Usulan tentang Tes Kesehatan untuk Usulan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

18) Membuat Usulan tentang Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

19) Membuat Usulan tentang Surat Perintah Menduduki 

Jabatan. 

4. Peningkatan Disiplin Kerja 

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

071/KMA/SK/U/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja 

Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

069/KMA/SK/V/2009 yang diubah dengan Surat Keputusan 

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 071/KMA/SK/U/2008 meliputi: 

a. Persiapan dan penyusunan agenda kinerja bagi seluruh Hakim 

dan pegawai Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB guna 

mengukur dan mengetahui sudah seberapa jauh pekerjaan 

masing-masing tersebut telah dilaksanakan dengan benar. 

b. Mempersiapkan blangko evaluasi disiplin kinerja untuk 

digunakan sebagai penilaian dari Pimpinan Pengadilan Negeri 

Cilacap Kelas IB kepada seluruh jajaran Hakim dan Pegawai 

Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB yang dibuat sebulan sekali 

dan dilaporkan ke Pengadilan Tinggi. 

c. Memproses teguran kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang 

melanggar peraturan disiplin pegawai. 

d. Memproses prosedur usulan penjatuhan hukuman disiplin untuk 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar peraturan disiplin 

pegawai. 

5. Membuat Laporan Bulanan, Tiga Bulanan, Semesteran, Tahunan 

terdiri dari: 

a. Rekapitulasi absensi. 

b. Rekapitulasi data pegawai dan keadaan pegawai. 
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c. Laporan kinerja Hakim dan pegawai negeri sipil pada Pengadilan 

Negeri Cilacap Kelas IB. 

d. Daftar isian kepegawaian data personalia. 

e. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) per Desember. 

f. Daftar Urut Senioritas (DUS) per enam (enam) bulan sekali. 

g. Bezetting bulan April dan Oktober. 

6. Hambatan yang Dihadapi 

Kebutuhan pegawai Jumlah pegawai (Panitera Pengganti, Jurusita, 

dan karyawan) pada Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB saat ini 

sebanyak 40 (empat puluh) orang, dan honorer sebanyak 7 (tujuh) 

orang. Jumlah pegawai tersebut dirasakan masih sangat kurang, 

Adapun Hakim, termasuk Ketua berjumlah 10 (sepuluh) orang. 

D. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 

Hakim Pengawas : Catur Prasetyo, S.H., M.H. 

Kepala Subbagian Kepegawaian : Zaepur Asmawi 

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan memiliki 1 

(satu) orang staf dan 1 (satu) orang Panitera Pengganti merangkap staf.  

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, menyusun 

program kerja untuk tahun 2017 sebagai berikut: 

1. Membuat LKjIp 

2. Membuat Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

3. Menyusun Rencana Umum Pengadaan 

4. Mengisi RUP ke dalam aplikasi SIRUP LKPP 

5.  Monitoring Akses Internet Kantor (penanganan hardware rusak) 

6. Melakukan Sinkronisasi Aplikasi SIPP ke Server Pusat Dan Server 

Lokal 

7. Pemeliharaan, Pengisian dan Pembaharuan konten website 

8. Perencana Kegiatan 

9. Penyusunan Anggaran 
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a. Membuat Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga 

(RKA-K/L) untuk tahun anggaran berikutnya. 

b. Mengusulkan revisi anggaran jika terdapat mata anggaran dalam 

pagu DIPA-nya dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak mencukupi. 

c. Menyusun RKA-K/L tahun yang akan datang dengan 

mengevaluasi tahun berjalan.  

10. Menyusun kelengkapan laporan akreditasi 

11. Mengupload kegiatan satker ke dalam website 

12. Menginformasikan setiap kebijakan dan peraturan-peraturan MA  

terbaru 

13. Menyusun laporan tahunan 
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BAB IV 

BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Rencana-rencana yang dituangkan dalam program kerja ini haruslah 

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tepat waktu, dan tepat 

sasaran. Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, fungsi pembinaan 

dan pengawasan memegang peranan penting. Pembinaan dimaksudkan 

melalui peningkatan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Cilacap 

Kelas IB. Karena itu, sumber daya manusia sangat penting sebagai roda 

penggerak sistem yang telah ditetapkan dan berjalan di Pengadilan Negeri 

Cilacap Kelas IB maka kegiatan pembinaan sumber daya manusia harus 

berjalan secara intensif dan teratur pada masa-masa mendatang sehingga 

terdapat sumber daya manusia yang dapat bekerja sama, berintegritas 

tinggi, berwibawa, kuat, dan berdaya guna serta profesional dan sadar akan 

tanggung jawab tugas-tugasnya. Pengawasan dimaksudkan adalah 

pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan peradilan. 

A. Pengawasan 

1. Pengawasan langsung (dengan cara melakukan pemeriksaan 

rutin/reguler), yaitu pengawasan yang dilakukan secara rutin 

terhadap penyelenggara peradilan baik pelaksanaan tugas pokok di 

lingkungan kepaniteraan, pelaksanaan tugas pokok di lingkungan 

kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan tugas-tugas 

pokok tersebut. 

2. Pengawasan tidak langsung, yaitu dilakukan dengan cara 

melakukan pengujian atau penilaian laporan atau isi dokumen. 

B. Tujuan Pengawasan 

1. Menjaga terselenggaranya tugas pokok. 

2. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan. 

3. Menjaga tercapainya target. 

4. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat. 

5. Menjaga citra aparat peradilan yang profesional, bersih, berwibawa. 

6. Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan prestasi kerja 

7. Mencegah terjadinya penyimpangan. 
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Selain itu, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh unsur 

pimpinan dengan cara menerbitkan surat keputusan yang berlaku secara 

internal tetapi tidak bertentangan dengan aturan-aturan umum yang berlaku, 

seperti Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB Nomor W12-

U7/513/KP.04.06/01/2017 tentang Penunjukan Koordinator Hakim 

Pengawas dan Hakim-Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri 

Cilacap. 

 Sejalan dengan telah diterbitkannya beberapa surat keputusan oleh 

Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, agar supaya pembinaan dan pengawasan 

tersebut dapat berjalan dengan maksimal, dilakukanlah langkah-langkah 

strategis sebagai berikut: 

A. Rapat Koordinasi Lengkap 

Rapat ini dilakukan pada minggu pertama setiap bulannya yang dihadiri 

oleh unsur pimpinan pengadilan, para Hakim, pejabat struktural, 

fungsional serta pegawai, honorer dan satuan pengamanan (satpam) 

yang tujuannya adalah mengevaluasi pekerjaan pada bulan sebelumnya, 

juga sekaligus sebagai sarana pembinaan oleh unsur pimpinan serta 

menjadi media yang bersifat dua arah antara unsur pimpinan dengan 

seluruh jajaran pengadilan tentang hal-hal yang perlu diketahui yang 

berhubungan dengan tugas pokok masing-masing, sehingga dapat dicari 

akar masalah dan ditemukan pemecahannya. 

B. Rapat Koordinasi Terbatas 

Rapat ini direncanakan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang 

dihadiri unsur pimpinan pengadilan, para Hakim, pejabat struktural, 

fungsional yang tujuannya adalah mengevaluasi pelaksanaan tugas. 

C. Rapat Insidentil 

Dalam hal-hal tertentu dan perlu diadakan Rapat Insidental dengan 

waktu yang tidak terikat. Rapat ini dilaksanakan antara unsur pimpinan 

pengadilan dengan Majelis Hakim, dengan maksud menyatukan 

persepsi tentang sesuatu masalah, sehingga output (produk-produk 

hukum) yang dibuat oleh pengadilan dapat diterima oleh masyarakat 

umum, khususnya pada pencari keadilan. Di samping itu juga rapat 

insidentil dapat dijadikan sebagai sarana untuk upaya memperlancar 

tugas pokok lembaga peradilan, yaitu tentang kelancaran persidangan 
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sehari-hari. Dalam rapat insidentil dapat juga dibahas tentang hal-hal 

yang menyangkut sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya 

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau 

kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut 

sebagai masukan (input). 

D. Melaksanakan evaluasi kerja. 

E. Pengawasan di bidang keuangan, inventaris dan peralatan. 

F. Pengawasan administrasi secara umum. 

G. Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pengadilan Negeri 

Cilacap Kelas IB dan Pengawasan ekstern. 

Selain hal-hal yang sudah diutarakan di atas, dalam rangka 

penegakan disiplin kerja, setiap warga pengadilan wajib mematuhi apa yang 

sudah digariskan di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 071/KMA/SK/U/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja 

Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

yang berada di bawahnya sebagaimana yang telah diubah dengan Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 dan di 

dalam keputusan-keputusan tersebut wajib bagi Hakim dan seluruh pegawai 

pada pengadilan negeri untuk memberlakukan agenda kinerja harian. Di 

tahun 2016 ini, hal tersebut menjadi bagian pokok dari program kerja pada 

Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB. Maksud dan tujuan membuat agenda 

kinerja harian adalah untuk mengukur dan mengetahui sudah seberapa jauh 

pekerjaan masing-masing tersebut telah dilaksanakan dengan benar dan 

selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi yang dibuat setiap 

bulan. 
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BAB V 

PENUTUP 

Demikian rencana kerja ini disusun untuk tahun 2017, dan rencana 

kerja ini disusun dengan melibatkan semua unsur, mencakup segala hal dan 

berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 serta dengan 

indikator kerja sebagai ukuran keberhasilan, dan juga atas adanya evaluasi 

pelaksanaan tugas tahun-tahun sebelumnya. Sangat disadari bahwa 

keterbatasan anggaran mengakibatkan banyak hal yang diprogramkan tidak 

dapat dijalankan sesuai rencana. 

Namun demikian, hal tersebut tidak menurunkan semangat untuk 

mewujudkan cita-cita, yaitu berprestasi dalam melaksanakan tugas. Untuk 

itu, berdasarkan visi dan misi yang telah dibangun, Pengadilan Negeri 

Cilacap Kelas IB bertekad mengoptimalkan kemampuan seluruh sumber 

daya yang ada, baik sumber daya manusia, maupun barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi serta anggaran yang tersedia, demi mewujudkan 

terlaksananya rencana kerja ini. 

Cilacap,  Januari  2017 

Tim Perumus Rencana Kinerja, 

Sekretaris, Ketua, 

ZAEPUR ASMAWI YUNI WIDIYANTI, S.H. 

NIP. 196309151988031001 NIP. 196706041998032002 

Mengetahui/Menyetujui: 

Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB, 

PURNAWAN NARSONGKO, S.H. 

NIP. 196511111992121001 
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BULAN JANUARI 2017 

1. Bagian Registrasi 

 Meregister/mencatat dan mendaftar semua perkara perkara masuk, 

baik perkara perdata gugatan maupun pemohon ke dalam register 

yang telah disediakan. 

 Melengkapi semua berkas perkara yang masuk dengan instrumen-

instrumen sebagaimana tersebut dalam Bindalmin. 

 Mencatat penundaan-penundaan sidang yang dilaporkan oleh 

Panitera Pengganti ke dalam register; 

 Mencatat perkara-perkara yang putus sesuai dengan kolom yang 

telah tersedia dalam register masing-masing perkara. 

 Membuat laporan perkara yang telah selesai diminutasi dan laporan 

bulanan perkara-perkara yang telah diputus maupun yang belum 

putus ke Kepaniteraan Hukum. 

 Mengarsipkan perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 

ke Kepaniteraan Hukum dan merawat perkara perkara yang masih 

aktif. 

 Mencatat ke dalam buku untuk surat-surat masuk ke Bagian perdata. 

2. Bagian Upaya Hukum 

 Menerima/mencatat dan mendaftar serta membuat akta upaya 

hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. 

 Mencatat upaya hukum tersebut ke dalam register yang telah 

disediakan secara tertib dan benar. 

 Menerima putusan-putusan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 

Agung bagi perkara yang telah diputus. 

 Mengelola dan menjaga arsip perkara banding dan kasasi serta PK 

yang sedang/yang belum diputus. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara yang dimintakan upaya 

hukum. 
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3. Bagian Eksekusi 

 Menerima mencatat serta mendaftar perkara yang dimohonkan 

eksekusi. 

 Menyiapkan penetapan-penetapan serta mengelola berkas-berkas 

perkara eksekusi. 

 Membuat dan dan menyiapkan berita acara teguran. 

 Menjaga dengan baik perkara-perkara yang akan dieksekusi dan 

mengarsipkan ke Bagian hukum bagi perkara yang telah selesai 

dieksekusi. 

 Mengajukan perkara yang akan dieksekusi setelah siap dengan 

syarat-syarat yang ditentukan dan melaporkan kepada Ketua. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara eksekusi. 

4. Bagian Keuangan Perdata 

 Menerima kuitansi pembayaran dari Pihak yang berperkara dari 

Bank BNI 46 Cilacap dan diganti dengan SKUM kemudian didaftar 

untuk mendapatkan nomor perkara serta dimasukkan dalam buku 

jurnal keuangan. 

 Mengeluarkan biaya panggilan yang besarnya sesuai dengan 

penetapan ketua dan diserahkan kepada para Jurusita dan Jurusita 

pengganti. Mengeluarkan sisa panjar perkara untuk diserahkan 

kepada Penggugat/pembanding/pemohon Kasasi/Pemohon PK dan 

dimasukkan dalam jurnal. 

5. Bagian Pelayanan Publik 

 Memberikan petunjuk-petunjuk dengan baik kepada Para Pencari 

keadilan yang akan mengajukan permohonan maupun gugatan. 

 Menyerahkan salinan salinan putusan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai ketentuan. 
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BULAN FEBRUARI 2017 

1. Bagian Registrasi 

 Meregister/mencatat dan mendaftar semua perkara perkara masuk, 

baik perkara perdata gugatan maupun pemohon ke dalam register 

yang telah disediakan. 

 Melengkapi semua berkas perkara yang masuk dengan instrumen-

instrumen sebagaimana tersebut dalam Bindalmin. 

 Mencatat penundaan-penundaan sidang yang dilaporkan oleh 

Panitera Pengganti ke dalam register; 

 Mencatat perkara-perkara yang putus sesuai dengan kolom yang 

telah tersedia dalam register masing-masing perkara. 

 Membuat laporan perkara yang telah selesai diminutasi dan laporan 

bulanan perkara-perkara yang telah diputus maupun yang belum 

putus ke Kepaniteraan Hukum. 

 Mengarsipkan perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 

ke Kepaniteraan Hukum dan merawat perkara perkara yang masih 

aktif. 

 Mencatat ke dalam buku untuk surat-surat masuk ke Bagian perdata. 

2. Bagian Upaya Hukum 

 Menerima/mencatat dan mendaftar serta membuat akta upaya 

hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. 

 Mencatat upaya hukum tersebut ke dalam register yang telah 

disediakan secara tertib dan benar. 

 Menerima putusan-putusan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 

Agung bagi perkara yang telah diputus. 

 Mengelola dan menjaga arsip perkara banding dan kasasi serta PK 

yang sedang/yang belum diputus. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara yang dimintakan upaya 

hukum. 
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3. Bagian Eksekusi 

 Menerima mencatat serta mendaftar perkara yang dimohonkan 

eksekusi. 

 Menyiapkan penetapan-penetapan serta mengelola berkas-berkas 

perkara eksekusi. 

 Membuat dan dan menyiapkan berita acara teguran. 

 Menjaga dengan baik perkara-perkara yang akan dieksekusi dan 

mengarsipkan ke Bagian hukum bagi perkara yang telah selesai 

dieksekusi. 

 Mengajukan perkara yang akan dieksekusi setelah siap dengan 

syarat-syarat yang ditentukan dan melaporkan kepada Ketua. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara eksekusi. 

4. Bagian Keuangan Perdata 

 Menerima kuitansi pembayaran dari Pihak yang berperkara dari 

Bank BNI 46 Cilacap dan diganti dengan SKUM kemudian didaftar 

untuk mendapatkan nomor perkara serta dimasukkan dalam buku 

jurnal keuangan. 

 Mengeluarkan biaya panggilan yang besarnya sesuai dengan 

penetapan ketua dan diserahkan kepada para Jurusita dan Jurusita 

pengganti. Mengeluarkan sisa panjar perkara untuk diserahkan 

kepada Penggugat/pembanding/pemohon Kasasi/Pemohon PK dan 

dimasukkan dalam jurnal. 

5. Bagian Pelayanan Publik 

 Memberikan petunjuk-petunjuk dengan baik kepada Para Pencari 

keadilan yang akan mengajukan permohonan maupun gugatan. 

 Menyerahkan salinan salinan putusan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai ketentuan. 
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BULAN MARET 2017 

1. Bagian Registrasi 

 Meregister/mencatat dan mendaftar semua perkara perkara masuk, 

baik perkara perdata gugatan maupun pemohon ke dalam register 

yang telah disediakan. 

 Melengkapi semua berkas perkara yang masuk dengan instrumen-

instrumen sebagaimana tersebut dalam Bindalmin. 

 Mencatat penundaan-penundaan sidang yang dilaporkan oleh 

Panitera Pengganti ke dalam register; 

 Mencatat perkara-perkara yang putus sesuai dengan kolom yang 

telah tersedia dalam register masing-masing perkara. 

 Membuat laporan perkara yang telah selesai diminutasi dan laporan 

bulanan perkara-perkara yang telah diputus maupun yang belum 

putus ke Kepaniteraan Hukum. 

 Mengarsipkan perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 

ke Kepaniteraan Hukum dan merawat perkara perkara yang masih 

aktif. 

 Mencatat ke dalam buku untuk surat-surat masuk ke Bagian perdata. 

2. Bagian Upaya Hukum 

 Menerima/mencatat dan mendaftar serta membuat akta upaya 

hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. 

 Mencatat upaya hukum tersebut ke dalam register yang telah 

disediakan secara tertib dan benar. 

 Menerima putusan-putusan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 

Agung bagi perkara yang telah diputus. 

 Mengelola dan menjaga arsip perkara banding dan kasasi serta PK 

yang sedang/yang belum diputus. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara yang dimintakan upaya 

hukum. 
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3. Bagian Eksekusi 

 Menerima mencatat serta mendaftar perkara yang dimohonkan 

eksekusi. 

 Menyiapkan penetapan-penetapan serta mengelola berkas-berkas 

perkara eksekusi. 

 Membuat dan dan menyiapkan berita acara teguran. 

 Menjaga dengan baik perkara-perkara yang akan dieksekusi dan 

mengarsipkan ke Bagian hukum bagi perkara yang telah selesai 

dieksekusi. 

 Mengajukan perkara yang akan dieksekusi setelah siap dengan 

syarat-syarat yang ditentukan dan melaporkan kepada Ketua. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara eksekusi. 

4. Bagian Keuangan Perdata 

 Menerima kuitansi pembayaran dari Pihak yang berperkara dari 

Bank BNI 46 Cilacap dan diganti dengan SKUM kemudian didaftar 

untuk mendapatkan nomor perkara serta dimasukkan dalam buku 

jurnal keuangan. 

 Mengeluarkan biaya panggilan yang besarnya sesuai dengan 

penetapan ketua dan diserahkan kepada para Jurusita dan Jurusita 

pengganti. Mengeluarkan sisa panjar perkara untuk diserahkan 

kepada Penggugat/pembanding/pemohon Kasasi/Pemohon PK dan 

dimasukkan dalam jurnal. 

5. Bagian Pelayanan Publik 

 Memberikan petunjuk-petunjuk dengan baik kepada Para Pencari 

keadilan yang akan mengajukan permohonan maupun gugatan. 

 Menyerahkan salinan salinan putusan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai ketentuan. 
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BULAN APRIL 2017 

1. Bagian Registrasi 

 Meregister/mencatat dan mendaftar semua perkara perkara masuk, 

baik perkara perdata gugatan maupun pemohon ke dalam register 

yang telah disediakan. 

 Melengkapi semua berkas perkara yang masuk dengan instrumen-

instrumen sebagaimana tersebut dalam Bindalmin. 

 Mencatat penundaan-penundaan sidang yang dilaporkan oleh 

Panitera Pengganti ke dalam register; 

 Mencatat perkara-perkara yang putus sesuai dengan kolom yang 

telah tersedia dalam register masing-masing perkara. 

 Membuat laporan perkara yang telah selesai diminutasi dan laporan 

bulanan perkara-perkara yang telah diputus maupun yang belum 

putus ke Kepaniteraan Hukum. 

 Mengarsipkan perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 

ke Kepaniteraan Hukum dan merawat perkara perkara yang masih 

aktif. 

 Mencatat ke dalam buku untuk surat-surat masuk ke Bagian perdata. 

2. Bagian Upaya Hukum 

 Menerima/mencatat dan mendaftar serta membuat akta upaya 

hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. 

 Mencatat upaya hukum tersebut ke dalam register yang telah 

disediakan secara tertib dan benar. 

 Menerima putusan-putusan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 

Agung bagi perkara yang telah diputus. 

 Mengelola dan menjaga arsip perkara banding dan kasasi serta PK 

yang sedang/yang belum diputus. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara yang dimintakan upaya 

hukum. 
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3. Bagian Eksekusi 

 Menerima mencatat serta mendaftar perkara yang dimohonkan 

eksekusi. 

 Menyiapkan penetapan-penetapan serta mengelola berkas-berkas 

perkara eksekusi. 

 Membuat dan dan menyiapkan berita acara teguran. 

 Menjaga dengan baik perkara-perkara yang akan dieksekusi dan 

mengarsipkan ke Bagian hukum bagi perkara yang telah selesai 

dieksekusi. 

 Mengajukan perkara yang akan dieksekusi setelah siap dengan 

syarat-syarat yang ditentukan dan melaporkan kepada Ketua. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara eksekusi. 

4. Bagian Keuangan Perdata 

 Menerima kuitansi pembayaran dari Pihak yang berperkara dari 

Bank BNI 46 Cilacap dan diganti dengan SKUM kemudian didaftar 

untuk mendapatkan nomor perkara serta dimasukkan dalam buku 

jurnal keuangan. 

 Mengeluarkan biaya panggilan yang besarnya sesuai dengan 

penetapan ketua dan diserahkan kepada para Jurusita dan Jurusita 

pengganti. Mengeluarkan sisa panjar perkara untuk diserahkan 

kepada Penggugat/pembanding/pemohon Kasasi/Pemohon PK dan 

dimasukkan dalam jurnal. 

5. Bagian Pelayanan Publik 

 Memberikan petunjuk-petunjuk dengan baik kepada Para Pencari 

keadilan yang akan mengajukan permohonan maupun gugatan. 

 Menyerahkan salinan salinan putusan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai ketentuan. 
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BULAN MEI 2017 

1. Bagian Registrasi 

 Meregister/mencatat dan mendaftar semua perkara perkara masuk, 

baik perkara perdata gugatan maupun pemohon ke dalam register 

yang telah disediakan. 

 Melengkapi semua berkas perkara yang masuk dengan instrumen-

instrumen sebagaimana tersebut dalam Bindalmin. 

 Mencatat penundaan-penundaan sidang yang dilaporkan oleh 

Panitera Pengganti ke dalam register; 

 Mencatat perkara-perkara yang putus sesuai dengan kolom yang 

telah tersedia dalam register masing-masing perkara. 

 Membuat laporan perkara yang telah selesai diminutasi dan laporan 

bulanan perkara-perkara yang telah diputus maupun yang belum 

putus ke Kepaniteraan Hukum. 

 Mengarsipkan perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 

ke Kepaniteraan Hukum dan merawat perkara perkara yang masih 

aktif. 

 Mencatat ke dalam buku untuk surat-surat masuk ke Bagian perdata. 

2. Bagian Upaya Hukum 

 Menerima/mencatat dan mendaftar serta membuat akta upaya 

hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. 

 Mencatat upaya hukum tersebut ke dalam register yang telah 

disediakan secara tertib dan benar. 

 Menerima putusan-putusan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 

Agung bagi perkara yang telah diputus. 

 Mengelola dan menjaga arsip perkara banding dan kasasi serta PK 

yang sedang/yang belum diputus. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara yang dimintakan upaya 

hukum. 
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3. Bagian Eksekusi 

 Menerima mencatat serta mendaftar perkara yang dimohonkan 

eksekusi. 

 Menyiapkan penetapan-penetapan serta mengelola berkas-berkas 

perkara eksekusi. 

 Membuat dan dan menyiapkan berita acara teguran. 

 Menjaga dengan baik perkara-perkara yang akan dieksekusi dan 

mengarsipkan ke Bagian hukum bagi perkara yang telah selesai 

dieksekusi. 

 Mengajukan perkara yang akan dieksekusi setelah siap dengan 

syarat-syarat yang ditentukan dan melaporkan kepada Ketua. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara eksekusi. 

4. Bagian Keuangan Perdata 

 Menerima kuitansi pembayaran dari Pihak yang berperkara dari 

Bank BNI 46 Cilacap dan diganti dengan SKUM kemudian didaftar 

untuk mendapatkan nomor perkara serta dimasukkan dalam buku 

jurnal keuangan. 

 Mengeluarkan biaya panggilan yang besarnya sesuai dengan 

penetapan ketua dan diserahkan kepada para Jurusita dan Jurusita 

pengganti. Mengeluarkan sisa panjar perkara untuk diserahkan 

kepada Penggugat/pembanding/pemohon Kasasi/Pemohon PK dan 

dimasukkan dalam jurnal. 

5. Bagian Pelayanan Publik 

 Memberikan petunjuk-petunjuk dengan baik kepada Para Pencari 

keadilan yang akan mengajukan permohonan maupun gugatan. 

 Menyerahkan salinan salinan putusan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai ketentuan. 
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BULAN JUNI 2017 

1. Bagian Registrasi 

 Meregister/mencatat dan mendaftar semua perkara perkara masuk, 

baik perkara perdata gugatan maupun pemohon ke dalam register 

yang telah disediakan. 

 Melengkapi semua berkas perkara yang masuk dengan instrumen-

instrumen sebagaimana tersebut dalam Bindalmin. 

 Mencatat penundaan-penundaan sidang yang dilaporkan oleh 

Panitera Pengganti ke dalam register; 

 Mencatat perkara-perkara yang putus sesuai dengan kolom yang 

telah tersedia dalam register masing-masing perkara. 

 Membuat laporan perkara yang telah selesai diminutasi dan laporan 

bulanan perkara-perkara yang telah diputus maupun yang belum 

putus ke Kepaniteraan Hukum. 

 Mengarsipkan perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 

ke Kepaniteraan Hukum dan merawat perkara perkara yang masih 

aktif. 

 Mencatat ke dalam buku untuk surat-surat masuk ke Bagian perdata. 

2. Bagian Upaya Hukum 

 Menerima/mencatat dan mendaftar serta membuat akta upaya 

hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. 

 Mencatat upaya hukum tersebut ke dalam register yang telah 

disediakan secara tertib dan benar. 

 Menerima putusan-putusan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 

Agung bagi perkara yang telah diputus. 

 Mengelola dan menjaga arsip perkara banding dan kasasi serta PK 

yang sedang/yang belum diputus. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara yang dimintakan upaya 

hukum. 
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3. Bagian Eksekusi 

 Menerima mencatat serta mendaftar perkara yang dimohonkan 

eksekusi. 

 Menyiapkan penetapan-penetapan serta mengelola berkas-berkas 

perkara eksekusi. 

 Membuat dan dan menyiapkan berita acara teguran. 

 Menjaga dengan baik perkara-perkara yang akan dieksekusi dan 

mengarsipkan ke Bagian hukum bagi perkara yang telah selesai 

dieksekusi. 

 Mengajukan perkara yang akan dieksekusi setelah siap dengan 

syarat-syarat yang ditentukan dan melaporkan kepada Ketua. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara eksekusi. 

4. Bagian Keuangan Perdata 

 Menerima kuitansi pembayaran dari Pihak yang berperkara dari 

Bank BNI 46 Cilacap dan diganti dengan SKUM kemudian didaftar 

untuk mendapatkan nomor perkara serta dimasukkan dalam buku 

jurnal keuangan. 

 Mengeluarkan biaya panggilan yang besarnya sesuai dengan 

penetapan ketua dan diserahkan kepada para Jurusita dan Jurusita 

pengganti. Mengeluarkan sisa panjar perkara untuk diserahkan 

kepada Penggugat/pembanding/pemohon Kasasi/Pemohon PK dan 

dimasukkan dalam jurnal. 

5. Bagian Pelayanan Publik 

 Memberikan petunjuk-petunjuk dengan baik kepada Para Pencari 

keadilan yang akan mengajukan permohonan maupun gugatan. 

 Menyerahkan salinan salinan putusan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai ketentuan. 
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BULAN JULI 2017 

1. Bagian Registrasi 

 Meregister/mencatat dan mendaftar semua perkara perkara masuk, 

baik perkara perdata gugatan maupun pemohon ke dalam register 

yang telah disediakan. 

 Melengkapi semua berkas perkara yang masuk dengan instrumen-

instrumen sebagaimana tersebut dalam Bindalmin. 

 Mencatat penundaan-penundaan sidang yang dilaporkan oleh 

Panitera Pengganti ke dalam register; 

 Mencatat perkara-perkara yang putus sesuai dengan kolom yang 

telah tersedia dalam register masing-masing perkara. 

 Membuat laporan perkara yang telah selesai diminutasi dan laporan 

bulanan perkara-perkara yang telah diputus maupun yang belum 

putus ke Kepaniteraan Hukum. 

 Mengarsipkan perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 

ke Kepaniteraan Hukum dan merawat perkara perkara yang masih 

aktif. 

 Mencatat ke dalam buku untuk surat-surat masuk ke Bagian perdata. 

2. Bagian Upaya Hukum 

 Menerima/mencatat dan mendaftar serta membuat akta upaya 

hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. 

 Mencatat upaya hukum tersebut ke dalam register yang telah 

disediakan secara tertib dan benar. 

 Menerima putusan-putusan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 

Agung bagi perkara yang telah diputus. 

 Mengelola dan menjaga arsip perkara banding dan kasasi serta PK 

yang sedang/yang belum diputus. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara yang dimintakan upaya 

hukum. 
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3. Bagian Eksekusi 

 Menerima mencatat serta mendaftar perkara yang dimohonkan 

eksekusi. 

 Menyiapkan penetapan-penetapan serta mengelola berkas-berkas 

perkara eksekusi. 

 Membuat dan dan menyiapkan berita acara teguran. 

 Menjaga dengan baik perkara-perkara yang akan dieksekusi dan 

mengarsipkan ke Bagian hukum bagi perkara yang telah selesai 

dieksekusi. 

 Mengajukan perkara yang akan dieksekusi setelah siap dengan 

syarat-syarat yang ditentukan dan melaporkan kepada Ketua. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara eksekusi. 

4. Bagian Keuangan Perdata 

 Menerima kuitansi pembayaran dari Pihak yang berperkara dari 

Bank BNI 46 Cilacap dan diganti dengan SKUM kemudian didaftar 

untuk mendapatkan nomor perkara serta dimasukkan dalam buku 

jurnal keuangan. 

 Mengeluarkan biaya panggilan yang besarnya sesuai dengan 

penetapan ketua dan diserahkan kepada para Jurusita dan Jurusita 

pengganti. Mengeluarkan sisa panjar perkara untuk diserahkan 

kepada Penggugat/pembanding/pemohon Kasasi/Pemohon PK dan 

dimasukkan dalam jurnal. 

5. Bagian Pelayanan Publik 

 Memberikan petunjuk-petunjuk dengan baik kepada Para Pencari 

keadilan yang akan mengajukan permohonan maupun gugatan. 

 Menyerahkan salinan salinan putusan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai ketentuan. 
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BULAN AGUSTUS 2017 

1. Bagian Registrasi 

 Meregister/mencatat dan mendaftar semua perkara perkara masuk, 

baik perkara perdata gugatan maupun pemohon ke dalam register 

yang telah disediakan. 

 Melengkapi semua berkas perkara yang masuk dengan instrumen-

instrumen sebagaimana tersebut dalam Bindalmin. 

 Mencatat penundaan-penundaan sidang yang dilaporkan oleh 

Panitera Pengganti ke dalam register; 

 Mencatat perkara-perkara yang putus sesuai dengan kolom yang 

telah tersedia dalam register masing-masing perkara. 

 Membuat laporan perkara yang telah selesai diminutasi dan laporan 

bulanan perkara-perkara yang telah diputus maupun yang belum 

putus ke Kepaniteraan Hukum. 

 Mengarsipkan perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 

ke Kepaniteraan Hukum dan merawat perkara perkara yang masih 

aktif. 

 Mencatat ke dalam buku untuk surat-surat masuk ke Bagian perdata. 

2. Bagian Upaya Hukum 

 Menerima/mencatat dan mendaftar serta membuat akta upaya 

hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. 

 Mencatat upaya hukum tersebut ke dalam register yang telah 

disediakan secara tertib dan benar. 

 Menerima putusan-putusan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 

Agung bagi perkara yang telah diputus. 

 Mengelola dan menjaga arsip perkara banding dan kasasi serta PK 

yang sedang/yang belum diputus. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara yang dimintakan upaya 

hukum. 
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3. Bagian Eksekusi 

 Menerima mencatat serta mendaftar perkara yang dimohonkan 

eksekusi. 

 Menyiapkan penetapan-penetapan serta mengelola berkas-berkas 

perkara eksekusi. 

 Membuat dan dan menyiapkan berita acara teguran. 

 Menjaga dengan baik perkara-perkara yang akan dieksekusi dan 

mengarsipkan ke Bagian hukum bagi perkara yang telah selesai 

dieksekusi. 

 Mengajukan perkara yang akan dieksekusi setelah siap dengan 

syarat-syarat yang ditentukan dan melaporkan kepada Ketua. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara eksekusi. 

4. Bagian Keuangan Perdata 

 Menerima kuitansi pembayaran dari Pihak yang berperkara dari 

Bank BNI 46 Cilacap dan diganti dengan SKUM kemudian didaftar 

untuk mendapatkan nomor perkara serta dimasukkan dalam buku 

jurnal keuangan. 

 Mengeluarkan biaya panggilan yang besarnya sesuai dengan 

penetapan ketua dan diserahkan kepada para Jurusita dan Jurusita 

pengganti. Mengeluarkan sisa panjar perkara untuk diserahkan 

kepada Penggugat/pembanding/pemohon Kasasi/Pemohon PK dan 

dimasukkan dalam jurnal. 

5. Bagian Pelayanan Publik 

 Memberikan petunjuk-petunjuk dengan baik kepada Para Pencari 

keadilan yang akan mengajukan permohonan maupun gugatan. 

 Menyerahkan salinan salinan putusan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai ketentuan. 
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BULAN SEPTEMBER 2017 

1. Bagian Registrasi 

 Meregister/mencatat dan mendaftar semua perkara perkara masuk, 

baik perkara perdata gugatan maupun pemohon ke dalam register 

yang telah disediakan. 

 Melengkapi semua berkas perkara yang masuk dengan instrumen-

instrumen sebagaimana tersebut dalam Bindalmin. 

 Mencatat penundaan-penundaan sidang yang dilaporkan oleh 

Panitera Pengganti ke dalam register; 

 Mencatat perkara-perkara yang putus sesuai dengan kolom yang 

telah tersedia dalam register masing-masing perkara. 

 Membuat laporan perkara yang telah selesai diminutasi dan laporan 

bulanan perkara-perkara yang telah diputus maupun yang belum 

putus ke Kepaniteraan Hukum. 

 Mengarsipkan perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 

ke Kepaniteraan Hukum dan merawat perkara perkara yang masih 

aktif. 

 Mencatat ke dalam buku untuk surat-surat masuk ke Bagian perdata. 

2. Bagian Upaya Hukum 

 Menerima/mencatat dan mendaftar serta membuat akta upaya 

hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. 

 Mencatat upaya hukum tersebut ke dalam register yang telah 

disediakan secara tertib dan benar. 

 Menerima putusan-putusan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 

Agung bagi perkara yang telah diputus. 

 Mengelola dan menjaga arsip perkara banding dan kasasi serta PK 

yang sedang/yang belum diputus. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara yang dimintakan upaya 

hukum. 
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3. Bagian Eksekusi 

 Menerima mencatat serta mendaftar perkara yang dimohonkan 

eksekusi. 

 Menyiapkan penetapan-penetapan serta mengelola berkas-berkas 

perkara eksekusi. 

 Membuat dan dan menyiapkan berita acara teguran. 

 Menjaga dengan baik perkara-perkara yang akan dieksekusi dan 

mengarsipkan ke Bagian hukum bagi perkara yang telah selesai 

dieksekusi. 

 Mengajukan perkara yang akan dieksekusi setelah siap dengan 

syarat-syarat yang ditentukan dan melaporkan kepada Ketua. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara eksekusi. 

4. Bagian Keuangan Perdata 

 Menerima kuitansi pembayaran dari Pihak yang berperkara dari 

Bank BNI 46 Cilacap dan diganti dengan SKUM kemudian didaftar 

untuk mendapatkan nomor perkara serta dimasukkan dalam buku 

jurnal keuangan. 

 Mengeluarkan biaya panggilan yang besarnya sesuai dengan 

penetapan ketua dan diserahkan kepada para Jurusita dan Jurusita 

pengganti. Mengeluarkan sisa panjar perkara untuk diserahkan 

kepada Penggugat/pembanding/pemohon Kasasi/Pemohon PK dan 

dimasukkan dalam jurnal. 

5. Bagian Pelayanan Publik 

 Memberikan petunjuk-petunjuk dengan baik kepada Para Pencari 

keadilan yang akan mengajukan permohonan maupun gugatan. 

 Menyerahkan salinan salinan putusan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai ketentuan. 
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BULAN OKTOBER 2017 

1. Bagian Registrasi 

 Meregister/mencatat dan mendaftar semua perkara perkara masuk, 

baik perkara perdata gugatan maupun pemohon ke dalam register 

yang telah disediakan. 

 Melengkapi semua berkas perkara yang masuk dengan instrumen-

instrumen sebagaimana tersebut dalam Bindalmin. 

 Mencatat penundaan-penundaan sidang yang dilaporkan oleh 

Panitera Pengganti ke dalam register; 

 Mencatat perkara-perkara yang putus sesuai dengan kolom yang 

telah tersedia dalam register masing-masing perkara. 

 Membuat laporan perkara yang telah selesai diminutasi dan laporan 

bulanan perkara-perkara yang telah diputus maupun yang belum 

putus ke Kepaniteraan Hukum. 

 Mengarsipkan perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 

ke Kepaniteraan Hukum dan merawat perkara perkara yang masih 

aktif. 

 Mencatat ke dalam buku untuk surat-surat masuk ke Bagian perdata. 

2. Bagian Upaya Hukum 

 Menerima/mencatat dan mendaftar serta membuat akta upaya 

hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. 

 Mencatat upaya hukum tersebut ke dalam register yang telah 

disediakan secara tertib dan benar. 

 Menerima putusan-putusan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 

Agung bagi perkara yang telah diputus. 

 Mengelola dan menjaga arsip perkara banding dan kasasi serta PK 

yang sedang/yang belum diputus. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara yang dimintakan upaya 

hukum. 
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3. Bagian Eksekusi 

 Menerima mencatat serta mendaftar perkara yang dimohonkan 

eksekusi. 

 Menyiapkan penetapan-penetapan serta mengelola berkas-berkas 

perkara eksekusi. 

 Membuat dan dan menyiapkan berita acara teguran. 

 Menjaga dengan baik perkara-perkara yang akan dieksekusi dan 

mengarsipkan ke Bagian hukum bagi perkara yang telah selesai 

dieksekusi. 

 Mengajukan perkara yang akan dieksekusi setelah siap dengan 

syarat-syarat yang ditentukan dan melaporkan kepada Ketua. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara eksekusi. 

4. Bagian Keuangan Perdata 

 Menerima kuitansi pembayaran dari Pihak yang berperkara dari 

Bank BNI 46 Cilacap dan diganti dengan SKUM kemudian didaftar 

untuk mendapatkan nomor perkara serta dimasukkan dalam buku 

jurnal keuangan. 

 Mengeluarkan biaya panggilan yang besarnya sesuai dengan 

penetapan ketua dan diserahkan kepada para Jurusita dan Jurusita 

pengganti. Mengeluarkan sisa panjar perkara untuk diserahkan 

kepada Penggugat/pembanding/pemohon Kasasi/Pemohon PK dan 

dimasukkan dalam jurnal. 

5. Bagian Pelayanan Publik 

 Memberikan petunjuk-petunjuk dengan baik kepada Para Pencari 

keadilan yang akan mengajukan permohonan maupun gugatan. 

 Menyerahkan salinan salinan putusan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai ketentuan. 
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BULAN NOVEMBER 2017 

1. Bagian Registrasi 

 Meregister/mencatat dan mendaftar semua perkara perkara masuk, 

baik perkara perdata gugatan maupun pemohon ke dalam register 

yang telah disediakan. 

 Melengkapi semua berkas perkara yang masuk dengan instrumen-

instrumen sebagaimana tersebut dalam Bindalmin. 

 Mencatat penundaan-penundaan sidang yang dilaporkan oleh 

Panitera Pengganti ke dalam register; 

 Mencatat perkara-perkara yang putus sesuai dengan kolom yang 

telah tersedia dalam register masing-masing perkara. 

 Membuat laporan perkara yang telah selesai diminutasi dan laporan 

bulanan perkara-perkara yang telah diputus maupun yang belum 

putus ke Kepaniteraan Hukum. 

 Mengarsipkan perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 

ke Kepaniteraan Hukum dan merawat perkara perkara yang masih 

aktif. 

 Mencatat ke dalam buku untuk surat-surat masuk ke Bagian perdata. 

2. Bagian Upaya Hukum 

 Menerima/mencatat dan mendaftar serta membuat akta upaya 

hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. 

 Mencatat upaya hukum tersebut ke dalam register yang telah 

disediakan secara tertib dan benar. 

 Menerima putusan-putusan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 

Agung bagi perkara yang telah diputus. 

 Mengelola dan menjaga arsip perkara banding dan kasasi serta PK 

yang sedang/yang belum diputus. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara yang dimintakan upaya 

hukum. 
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3. Bagian Eksekusi 

 Menerima mencatat serta mendaftar perkara yang dimohonkan 

eksekusi. 

 Menyiapkan penetapan-penetapan serta mengelola berkas-berkas 

perkara eksekusi. 

 Membuat dan dan menyiapkan berita acara teguran. 

 Menjaga dengan baik perkara-perkara yang akan dieksekusi dan 

mengarsipkan ke Bagian hukum bagi perkara yang telah selesai 

dieksekusi. 

 Mengajukan perkara yang akan dieksekusi setelah siap dengan 

syarat-syarat yang ditentukan dan melaporkan kepada Ketua. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara eksekusi. 

4. Bagian Keuangan Perdata 

 Menerima kuitansi pembayaran dari Pihak yang berperkara dari 

Bank BNI 46 Cilacap dan diganti dengan SKUM kemudian didaftar 

untuk mendapatkan nomor perkara serta dimasukkan dalam buku 

jurnal keuangan. 

 Mengeluarkan biaya panggilan yang besarnya sesuai dengan 

penetapan ketua dan diserahkan kepada para Jurusita dan Jurusita 

pengganti. Mengeluarkan sisa panjar perkara untuk diserahkan 

kepada Penggugat/pembanding/pemohon Kasasi/Pemohon PK dan 

dimasukkan dalam jurnal. 

5. Bagian Pelayanan Publik 

 Memberikan petunjuk-petunjuk dengan baik kepada Para Pencari 

keadilan yang akan mengajukan permohonan maupun gugatan. 

 Menyerahkan salinan salinan putusan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai ketentuan. 
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BULAN DESEMBER 2017 

1. Bagian Registrasi 

 Meregister/mencatat dan mendaftar semua perkara perkara masuk, 

baik perkara perdata gugatan maupun pemohon ke dalam register 

yang telah disediakan. 

 Melengkapi semua berkas perkara yang masuk dengan instrumen-

instrumen sebagaimana tersebut dalam Bindalmin. 

 Mencatat penundaan-penundaan sidang yang dilaporkan oleh 

Panitera Pengganti ke dalam register; 

 Mencatat perkara-perkara yang putus sesuai dengan kolom yang 

telah tersedia dalam register masing-masing perkara. 

 Membuat laporan perkara yang telah selesai diminutasi dan laporan 

bulanan perkara-perkara yang telah diputus maupun yang belum 

putus ke Kepaniteraan Hukum. 

 Mengarsipkan perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 

ke Kepaniteraan Hukum dan merawat perkara perkara yang masih 

aktif. 

 Mencatat ke dalam buku untuk surat-surat masuk ke Bagian perdata. 

2. Bagian Upaya Hukum 

 Menerima/mencatat dan mendaftar serta membuat akta upaya 

hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. 

 Mencatat upaya hukum tersebut ke dalam register yang telah 

disediakan secara tertib dan benar. 

 Menerima putusan-putusan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 

Agung bagi perkara yang telah diputus. 

 Mengelola dan menjaga arsip perkara banding dan kasasi serta PK 

yang sedang/yang belum diputus. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara yang dimintakan upaya 

hukum. 
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3. Bagian Eksekusi 

 Menerima mencatat serta mendaftar perkara yang dimohonkan 

eksekusi. 

 Menyiapkan penetapan-penetapan serta mengelola berkas-berkas 

perkara eksekusi. 

 Membuat dan dan menyiapkan berita acara teguran. 

 Menjaga dengan baik perkara-perkara yang akan dieksekusi dan 

mengarsipkan ke Bagian hukum bagi perkara yang telah selesai 

dieksekusi. 

 Mengajukan perkara yang akan dieksekusi setelah siap dengan 

syarat-syarat yang ditentukan dan melaporkan kepada Ketua. 

 Membuat laporan bulanan untuk perkara eksekusi. 

4. Bagian Keuangan Perdata 

 Menerima kuitansi pembayaran dari Pihak yang berperkara dari 

Bank BNI 46 Cilacap dan diganti dengan SKUM kemudian didaftar 

untuk mendapatkan nomor perkara serta dimasukkan dalam buku 

jurnal keuangan. 

 Mengeluarkan biaya panggilan yang besarnya sesuai dengan 

penetapan ketua dan diserahkan kepada para Jurusita dan Jurusita 

pengganti. Mengeluarkan sisa panjar perkara untuk diserahkan 

kepada Penggugat/pembanding/pemohon Kasasi/Pemohon PK dan 

dimasukkan dalam jurnal. 

5. Bagian Pelayanan Publik 

 Memberikan petunjuk-petunjuk dengan baik kepada Para Pencari 

keadilan yang akan mengajukan permohonan maupun gugatan. 

 Menyerahkan salinan salinan putusan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai ketentuan. 
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BULAN JANUARI 2017 

 Menyiapkan data dinding keadaan perkara pidana tahun 2017 dan data 

penahanan Majelis Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana biasa dan pidana khusus 

kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi perkara yang bersangkutan 

sebelum diserahkan Wakil Panitera dan segera menyerahkan kepada 

Ketua melalui Panitera, selanjutnya diserahkan kepada Majelis 

Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana singkat, cepat (Tipiring dan 

Lalin) setelah sidang dilangsungkan dan diversi dalam perkara tentang 

anak-anak. 

 Mengisi kolom-kolom register upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan 

Kembali termasuk perkara yang dimohonkan Grasi dan menyimpan arsip 

di boks-boks yang disediakan serta Bantuan Hukum. 

 Menempel jadwal sidang dan mencatat penundaan sidang setelah ada 

laporan dari Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti. 

 Memasukkan daftar barang bukti ke dalam Register Barang Bukti 

setelah diperiksa oleh Meja Pertama dan selanjutnya menyimpan barang 

bukti ke dalam kamar barang bukti yang tersusun dalam rak-rak. 

 Melayani peminjaman barang bukti yang diperlukan oleh Majelis 

Hakim/Hakim melalui Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera 

Pengganti untuk sidang dan menerima kembali barang bukti untuk 

disimpan di kamar barang bukti. 

 Mengisi kolom-kolom Register Penahanan, Izin Penggeledahan, Izin 

Penyitaan dan Pelelangan Barang Bukti; 

 Meregister surat masuk bagian pidana dan dibagikan sesuai uraian 

tugas untuk diselesaikan lebih lanjut. 

 Menyiapkan buku monitoring perkara dan ekspedisi untuk membantu 

kelancaran kerja. 
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 Meregister perkara yang telah diputus ke dalam Register Wasmat dan 

ditutup pada setiap hari kerja oleh Panitera dan diketahui oleh Hakim 

Wasmat. 

 Mengirim berkas perkara yang selesai diminutasi dan telah berkekuatan 

hukum tetap ke Kepaniteraan Hukum. 
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BULAN FEBRUARI 2017 

 Menyiapkan data dinding keadaan perkara pidana tahun 2017 dan data 

penahanan Majelis Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana biasa dan pidana khusus 

kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi perkara yang bersangkutan 

sebelum diserahkan Wakil Panitera dan segera menyerahkan kepada 

Ketua melalui Panitera, selanjutnya diserahkan kepada Majelis 

Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana singkat, cepat (Tipiring dan 

Lalin) setelah sidang dilangsungkan dan diversi dalam perkara tentang 

anak-anak. 

 Mengisi kolom-kolom register upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan 

Kembali termasuk perkara yang dimohonkan Grasi dan menyimpan arsip 

di boks-boks yang disediakan serta Bantuan Hukum. 

 Menempel jadwal sidang dan mencatat penundaan sidang setelah ada 

laporan dari Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti. 

 Memasukkan daftar barang bukti ke dalam Register Barang Bukti 

setelah diperiksa oleh Meja Pertama dan selanjutnya menyimpan barang 

bukti ke dalam kamar barang bukti yang tersusun dalam rak-rak. 

 Melayani peminjaman barang bukti yang diperlukan oleh Majelis 

Hakim/Hakim melalui Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera 

Pengganti untuk sidang dan menerima kembali barang bukti untuk 

disimpan di kamar barang bukti. 

 Mengisi kolom-kolom Register Penahanan, Izin Penggeledahan, Izin 

Penyitaan dan Pelelangan Barang Bukti; 

 Meregister surat masuk bagian pidana dan dibagikan sesuai uraian 

tugas untuk diselesaikan lebih lanjut. 

 Menyiapkan buku monitoring perkara dan ekspedisi untuk membantu 

kelancaran kerja. 
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 Meregister perkara yang telah diputus ke dalam Register Wasmat dan 

ditutup pada setiap hari kerja oleh Panitera dan diketahui oleh Hakim 

Wasmat. 

 Mengirim berkas perkara yang selesai diminutasi dan telah berkekuatan 

hukum tetap ke Kepaniteraan Hukum. 
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BULAN MARET 2017 

 Menyiapkan data dinding keadaan perkara pidana tahun 2017 dan data 

penahanan Majelis Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana biasa dan pidana khusus 

kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi perkara yang bersangkutan 

sebelum diserahkan Wakil Panitera dan segera menyerahkan kepada 

Ketua melalui Panitera, selanjutnya diserahkan kepada Majelis 

Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana singkat, cepat (Tipiring dan 

Lalin) setelah sidang dilangsungkan dan diversi dalam perkara tentang 

anak-anak. 

 Mengisi kolom-kolom register upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan 

Kembali termasuk perkara yang dimohonkan Grasi dan menyimpan arsip 

di boks-boks yang disediakan serta Bantuan Hukum. 

 Menempel jadwal sidang dan mencatat penundaan sidang setelah ada 

laporan dari Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti. 

 Memasukkan daftar barang bukti ke dalam Register Barang Bukti 

setelah diperiksa oleh Meja Pertama dan selanjutnya menyimpan barang 

bukti ke dalam kamar barang bukti yang tersusun dalam rak-rak. 

 Melayani peminjaman barang bukti yang diperlukan oleh Majelis 

Hakim/Hakim melalui Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera 

Pengganti untuk sidang dan menerima kembali barang bukti untuk 

disimpan di kamar barang bukti. 

 Mengisi kolom-kolom Register Penahanan, Izin Penggeledahan, Izin 

Penyitaan dan Pelelangan Barang Bukti; 

 Meregister surat masuk bagian pidana dan dibagikan sesuai uraian 

tugas untuk diselesaikan lebih lanjut. 

 Menyiapkan buku monitoring perkara dan ekspedisi untuk membantu 

kelancaran kerja. 
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 Meregister perkara yang telah diputus ke dalam Register Wasmat dan 

ditutup pada setiap hari kerja oleh Panitera dan diketahui oleh Hakim 

Wasmat. 

 Mengirim berkas perkara yang selesai diminutasi dan telah berkekuatan 

hukum tetap ke Kepaniteraan Hukum. 
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BULAN APRIL 2017 

 Menyiapkan data dinding keadaan perkara pidana tahun 2017 dan data 

penahanan Majelis Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana biasa dan pidana khusus 

kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi perkara yang bersangkutan 

sebelum diserahkan Wakil Panitera dan segera menyerahkan kepada 

Ketua melalui Panitera, selanjutnya diserahkan kepada Majelis 

Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana singkat, cepat (Tipiring dan 

Lalin) setelah sidang dilangsungkan dan diversi dalam perkara tentang 

anak-anak. 

 Mengisi kolom-kolom register upaya hukum : Banding, Kasasi, 

Peninjauan Kembali termasuk perkara yang dimohonkan Grasi dan 

menyimpan arsip di boks-boks yang disediakan serta Bantuan Hukum. 

 Menempel jadwal sidang dan mencatat penundaan sidang setelah ada 

laporan dari Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti. 

 Memasukkan daftar barang bukti ke dalam Register Barang Bukti 

setelah diperiksa oleh Meja Pertama dan selanjutnya menyimpan barang 

bukti ke dalam kamar barang bukti yang tersusun dalam rak-rak. 

 Melayani peminjaman barang bukti yang diperlukan oleh Majelis 

Hakim/Hakim melalui Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera 

Pengganti untuk sidang dan menerima kembali barang bukti untuk 

disimpan di kamar barang bukti. 

 Mengisi kolom-kolom Register Penahanan, Izin Penggeledahan, Izin 

Penyitaan dan Pelelangan Barang Bukti; 

 Meregister surat masuk bagian pidana dan dibagikan sesuai uraian 

tugas untuk diselesaikan lebih lanjut. 

 Menyiapkan buku monitoring perkara dan ekspedisi untuk membantu 

kelancaran kerja. 
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 Meregister perkara yang telah diputus ke dalam Register Wasmat dan 

ditutup pada setiap hari kerja oleh Panitera dan diketahui oleh Hakim 

Wasmat. 

 Mengirim berkas perkara yang selesai diminutasi dan telah berkekuatan 

hukum tetap ke Kepaniteraan Hukum. 
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BULAN MEI 2017 

 Menyiapkan data dinding keadaan perkara pidana tahun 2017 dan data 

penahanan Majelis Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana biasa dan pidana khusus 

kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi perkara yang bersangkutan 

sebelum diserahkan Wakil Panitera dan segera menyerahkan kepada 

Ketua melalui Panitera, selanjutnya diserahkan kepada Majelis 

Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana singkat, cepat (Tipiring dan 

Lalin) setelah sidang dilangsungkan dan diversi dalam perkara tentang 

anak-anak. 

 Mengisi kolom-kolom register upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan 

Kembali termasuk perkara yang dimohonkan Grasi dan menyimpan arsip 

di boks-boks yang disediakan serta Bantuan Hukum. 

 Menempel jadwal sidang dan mencatat penundaan sidang setelah ada 

laporan dari Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti. 

 Memasukkan daftar barang bukti ke dalam Register Barang Bukti 

setelah diperiksa oleh Meja Pertama dan selanjutnya menyimpan barang 

bukti ke dalam kamar barang bukti yang tersusun dalam rak-rak. 

 Melayani peminjaman barang bukti yang diperlukan oleh Majelis 

Hakim/Hakim melalui Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera 

Pengganti untuk sidang dan menerima kembali barang bukti untuk 

disimpan di kamar barang bukti. 

 Mengisi kolom-kolom Register Penahanan, Izin Penggeledahan, Izin 

Penyitaan dan Pelelangan Barang Bukti; 

 Meregister surat masuk bagian pidana dan dibagikan sesuai uraian 

tugas untuk diselesaikan lebih lanjut. 

 Menyiapkan buku monitoring perkara dan ekspedisi untuk membantu 

kelancaran kerja. 
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 Meregister perkara yang telah diputus ke dalam Register Wasmat dan 

ditutup pada setiap hari kerja oleh Panitera dan diketahui oleh Hakim 

Wasmat. 

 Mengirim berkas perkara yang selesai diminutasi dan telah berkekuatan 

hukum tetap ke Kepaniteraan Hukum. 
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BULAN JUNI 2017 

 Menyiapkan data dinding keadaan perkara pidana tahun 2017 dan data 

penahanan Majelis Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana biasa dan pidana khusus 

kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi perkara yang bersangkutan 

sebelum diserahkan Wakil Panitera dan segera menyerahkan kepada 

Ketua melalui Panitera, selanjutnya diserahkan kepada Majelis 

Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana singkat, cepat (Tipiring dan 

Lalin) setelah sidang dilangsungkan dan diversi dalam perkara tentang 

anak-anak. 

 Mengisi kolom-kolom register upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan 

Kembali termasuk perkara yang dimohonkan Grasi dan menyimpan arsip 

di boks-boks yang disediakan serta Bantuan Hukum. 

 Menempel jadwal sidang dan mencatat penundaan sidang setelah ada 

laporan dari Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti. 

 Memasukkan daftar barang bukti ke dalam Register Barang Bukti 

setelah diperiksa oleh Meja Pertama dan selanjutnya menyimpan barang 

bukti ke dalam kamar barang bukti yang tersusun dalam rak-rak. 

 Melayani peminjaman barang bukti yang diperlukan oleh Majelis 

Hakim/Hakim melalui Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera 

Pengganti untuk sidang dan menerima kembali barang bukti untuk 

disimpan di kamar barang bukti. 

 Mengisi kolom-kolom Register Penahanan, Izin Penggeledahan, Izin 

Penyitaan dan Pelelangan Barang Bukti; 

 Meregister surat masuk bagian pidana dan dibagikan sesuai uraian 

tugas untuk diselesaikan lebih lanjut. 

 Menyiapkan buku monitoring perkara dan ekspedisi untuk membantu 

kelancaran kerja. 
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 Meregister perkara yang telah diputus ke dalam Register Wasmat dan 

ditutup pada setiap hari kerja oleh Panitera dan diketahui oleh Hakim 

Wasmat. 

 Mengirim berkas perkara yang selesai diminutasi dan telah berkekuatan 

hukum tetap ke Kepaniteraan Hukum. 
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BULAN JULI 2017 

 Menyiapkan data dinding keadaan perkara pidana tahun 2017 dan data 

penahanan Majelis Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana biasa dan pidana khusus 

kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi perkara yang bersangkutan 

sebelum diserahkan Wakil Panitera dan segera menyerahkan kepada 

Ketua melalui Panitera, selanjutnya diserahkan kepada Majelis 

Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana singkat, cepat (Tipiring dan 

Lalin) setelah sidang dilangsungkan dan diversi dalam perkara tentang 

anak-anak. 

 Mengisi kolom-kolom register upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan 

Kembali termasuk perkara yang dimohonkan Grasi dan menyimpan arsip 

di boks-boks yang disediakan serta Bantuan Hukum. 

 Menempel jadwal sidang dan mencatat penundaan sidang setelah ada 

laporan dari Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti. 

 Memasukkan daftar barang bukti ke dalam Register Barang Bukti 

setelah diperiksa oleh Meja Pertama dan selanjutnya menyimpan barang 

bukti ke dalam kamar barang bukti yang tersusun dalam rak-rak. 

 Melayani peminjaman barang bukti yang diperlukan oleh Majelis 

Hakim/Hakim melalui Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera 

Pengganti untuk sidang dan menerima kembali barang bukti untuk 

disimpan di kamar barang bukti. 

 Mengisi kolom-kolom Register Penahanan, Izin Penggeledahan, Izin 

Penyitaan dan Pelelangan Barang Bukti; 

 Meregister surat masuk bagian pidana dan dibagikan sesuai uraian 

tugas untuk diselesaikan lebih lanjut. 

 Menyiapkan buku monitoring perkara dan ekspedisi untuk membantu 

kelancaran kerja. 
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 Meregister perkara yang telah diputus ke dalam Register Wasmat dan 

ditutup pada setiap hari kerja oleh Panitera dan diketahui oleh Hakim 

Wasmat. 

 Mengirim berkas perkara yang selesai diminutasi dan telah berkekuatan 

hukum tetap ke Kepaniteraan Hukum. 
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BULAN AGUSTUS 2017 

 Menyiapkan data dinding keadaan perkara pidana tahun 2017 dan data 

penahanan Majelis Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana biasa dan pidana khusus 

kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi perkara yang bersangkutan 

sebelum diserahkan Wakil Panitera dan segera menyerahkan kepada 

Ketua melalui Panitera, selanjutnya diserahkan kepada Majelis 

Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana singkat, cepat (Tipiring dan 

Lalin) setelah sidang dilangsungkan dan diversi dalam perkara tentang 

anak-anak. 

 Mengisi kolom-kolom register upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan 

Kembali termasuk perkara yang dimohonkan Grasi dan menyimpan arsip 

di boks-boks yang disediakan serta Bantuan Hukum. 

 Menempel jadwal sidang dan mencatat penundaan sidang setelah ada 

laporan dari Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti. 

 Memasukkan daftar barang bukti ke dalam Register Barang Bukti 

setelah diperiksa oleh Meja Pertama dan selanjutnya menyimpan barang 

bukti ke dalam kamar barang bukti yang tersusun dalam rak-rak. 

 Melayani peminjaman barang bukti yang diperlukan oleh Majelis 

Hakim/Hakim melalui Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera 

Pengganti untuk sidang dan menerima kembali barang bukti untuk 

disimpan di kamar barang bukti. 

 Mengisi kolom-kolom Register Penahanan, Izin Penggeledahan, Izin 

Penyitaan dan Pelelangan Barang Bukti; 

 Meregister surat masuk bagian pidana dan dibagikan sesuai uraian 

tugas untuk diselesaikan lebih lanjut. 

 Menyiapkan buku monitoring perkara dan ekspedisi untuk membantu 

kelancaran kerja. 
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 Meregister perkara yang telah diputus ke dalam Register Wasmat dan 

ditutup pada setiap hari kerja oleh Panitera dan diketahui oleh Hakim 

Wasmat. 

 Mengirim berkas perkara yang selesai diminutasi dan telah berkekuatan 

hukum tetap ke Kepaniteraan Hukum. 
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BULAN SEPTEMBER 2017 

 Menyiapkan data dinding keadaan perkara pidana tahun 2017 dan data 

penahanan Majelis Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana biasa dan pidana khusus 

kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi perkara yang bersangkutan 

sebelum diserahkan Wakil Panitera dan segera menyerahkan kepada 

Ketua melalui Panitera, selanjutnya diserahkan kepada Majelis 

Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana singkat, cepat (Tipiring dan 

Lalin) setelah sidang dilangsungkan dan diversi dalam perkara tentang 

anak-anak. 

 Mengisi kolom-kolom register upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan 

Kembali termasuk perkara yang dimohonkan Grasi dan menyimpan arsip 

di boks-boks yang disediakan serta Bantuan Hukum. 

 Menempel jadwal sidang dan mencatat penundaan sidang setelah ada 

laporan dari Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti. 

 Memasukkan daftar barang bukti ke dalam Register Barang Bukti 

setelah diperiksa oleh Meja Pertama dan selanjutnya menyimpan barang 

bukti ke dalam kamar barang bukti yang tersusun dalam rak-rak. 

 Melayani peminjaman barang bukti yang diperlukan oleh Majelis 

Hakim/Hakim melalui Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera 

Pengganti untuk sidang dan menerima kembali barang bukti untuk 

disimpan di kamar barang bukti. 

 Mengisi kolom-kolom Register Penahanan, Izin Penggeledahan, Izin 

Penyitaan dan Pelelangan Barang Bukti; 

 Meregister surat masuk bagian pidana dan dibagikan sesuai uraian 

tugas untuk diselesaikan lebih lanjut. 

 Menyiapkan buku monitoring perkara dan ekspedisi untuk membantu 

kelancaran kerja. 
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 Meregister perkara yang telah diputus ke dalam Register Wasmat dan 

ditutup pada setiap hari kerja oleh Panitera dan diketahui oleh Hakim 

Wasmat. 

 Mengirim berkas perkara yang selesai diminutasi dan telah berkekuatan 

hukum tetap ke Kepaniteraan Hukum. 
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BULAN OKTOBER 2017 

 Menyiapkan data dinding keadaan perkara pidana tahun 2017 dan data 

penahanan Majelis Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana biasa dan pidana khusus 

kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi perkara yang bersangkutan 

sebelum diserahkan Wakil Panitera dan segera menyerahkan kepada 

Ketua melalui Panitera, selanjutnya diserahkan kepada Majelis 

Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana singkat, cepat (Tipiring dan 

Lalin) setelah sidang dilangsungkan dan diversi dalam perkara tentang 

anak-anak. 

 Mengisi kolom-kolom register upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan 

Kembali termasuk perkara yang dimohonkan Grasi dan menyimpan arsip 

di boks-boks yang disediakan serta Bantuan Hukum. 

 Menempel jadwal sidang dan mencatat penundaan sidang setelah ada 

laporan dari Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti. 

 Memasukkan daftar barang bukti ke dalam Register Barang Bukti 

setelah diperiksa oleh Meja Pertama dan selanjutnya menyimpan barang 

bukti ke dalam kamar barang bukti yang tersusun dalam rak-rak. 

 Melayani peminjaman barang bukti yang diperlukan oleh Majelis 

Hakim/Hakim melalui Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera 

Pengganti untuk sidang dan menerima kembali barang bukti untuk 

disimpan di kamar barang bukti. 

 Mengisi kolom-kolom Register Penahanan, Izin Penggeledahan, Izin 

Penyitaan dan Pelelangan Barang Bukti; 

 Meregister surat masuk bagian pidana dan dibagikan sesuai uraian 

tugas untuk diselesaikan lebih lanjut. 

 Menyiapkan buku monitoring perkara dan ekspedisi untuk membantu 

kelancaran kerja. 
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 Meregister perkara yang telah diputus ke dalam Register Wasmat dan 

ditutup pada setiap hari kerja oleh Panitera dan diketahui oleh Hakim 

Wasmat. 

 Mengirim berkas perkara yang selesai diminutasi dan telah berkekuatan 

hukum tetap ke Kepaniteraan Hukum. 
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BULAN NOVEMBER 2017 

 Menyiapkan data dinding keadaan perkara pidana tahun 2017 dan data 

penahanan Majelis Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana biasa dan pidana khusus 

kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi perkara yang bersangkutan 

sebelum diserahkan Wakil Panitera dan segera menyerahkan kepada 

Ketua melalui Panitera, selanjutnya diserahkan kepada Majelis 

Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana singkat, cepat (Tipiring dan 

Lalin) setelah sidang dilangsungkan dan diversi dalam perkara tentang 

anak-anak. 

 Mengisi kolom-kolom register upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan 

Kembali termasuk perkara yang dimohonkan Grasi dan menyimpan arsip 

di boks-boks yang disediakan serta Bantuan Hukum. 

 Menempel jadwal sidang dan mencatat penundaan sidang setelah ada 

laporan dari Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti. 

 Memasukkan daftar barang bukti ke dalam Register Barang Bukti 

setelah diperiksa oleh Meja Pertama dan selanjutnya menyimpan barang 

bukti ke dalam kamar barang bukti yang tersusun dalam rak-rak. 

 Melayani peminjaman barang bukti yang diperlukan oleh Majelis 

Hakim/Hakim melalui Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera 

Pengganti untuk sidang dan menerima kembali barang bukti untuk 

disimpan di kamar barang bukti. 

 Mengisi kolom-kolom Register Penahanan, Izin Penggeledahan, Izin 

Penyitaan dan Pelelangan Barang Bukti; 

 Meregister surat masuk bagian pidana dan dibagikan sesuai uraian 

tugas untuk diselesaikan lebih lanjut. 

 Menyiapkan buku monitoring perkara dan ekspedisi untuk membantu 

kelancaran kerja. 
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 Meregister perkara yang telah diputus ke dalam Register Wasmat dan 

ditutup pada setiap hari kerja oleh Panitera dan diketahui oleh Hakim 

Wasmat. 

 Mengirim berkas perkara yang selesai diminutasi dan telah berkekuatan 

hukum tetap ke Kepaniteraan Hukum. 
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BULAN DESEMBER 2017 

 Menyiapkan data dinding keadaan perkara pidana tahun 2017 dan data 

penahanan Majelis Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana biasa dan pidana khusus 

kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi perkara yang bersangkutan 

sebelum diserahkan Wakil Panitera dan segera menyerahkan kepada 

Ketua melalui Panitera, selanjutnya diserahkan kepada Majelis 

Hakim/Hakim. 

 Mengisi kolom-kolom register perkara pidana singkat, cepat (Tipiring dan 

Lalin) setelah sidang dilangsungkan dan diversi dalam perkara tentang 

anak-anak. 

 Mengisi kolom-kolom register upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan 

Kembali termasuk perkara yang dimohonkan Grasi dan menyimpan arsip 

di boks-boks yang disediakan serta Bantuan Hukum. 

 Menempel jadwal sidang dan mencatat penundaan sidang setelah ada 

laporan dari Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti. 

 Memasukkan daftar barang bukti ke dalam Register Barang Bukti 

setelah diperiksa oleh Meja Pertama dan selanjutnya menyimpan barang 

bukti ke dalam kamar barang bukti yang tersusun dalam rak-rak. 

 Melayani peminjaman barang bukti yang diperlukan oleh Majelis 

Hakim/Hakim melalui Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera 

Pengganti untuk sidang dan menerima kembali barang bukti untuk 

disimpan di kamar barang bukti. 

 Mengisi kolom-kolom Register Penahanan, Izin Penggeledahan, Izin 

Penyitaan dan Pelelangan Barang Bukti; 

 Meregister surat masuk bagian pidana dan dibagikan sesuai uraian 

tugas untuk diselesaikan lebih lanjut. 

 Menyiapkan buku monitoring perkara dan ekspedisi untuk membantu 

kelancaran kerja. 
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 Meregister perkara yang telah diputus ke dalam Register Wasmat dan 

ditutup pada setiap hari kerja oleh Panitera dan diketahui oleh Hakim 

Wasmat. 

 Mengirim berkas perkara yang selesai diminutasi dan telah berkekuatan 

hukum tetap ke Kepaniteraan Hukum. 
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BULAN JANUARI 2017 

• Menyelenggarakan pendaftaran surat kuasa dari advokat/insidental 

diawali meneliti kelengkapannya dilaksanakan oleh petugas dengan 

membubuhkan tanda pendaftaran, diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera 

berhalangan digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan 

Negeri Cilacap, selanjutnya surat kuasa yang telah terdaftar dan 

diregister diserahkan kembali kepada pemohon dengan tanda terima 

bukti pendaftaran. Biaya pengurusan tersebut disetorkan ke kas 

Negara sebagai PNBP dalam jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan 

kepada Bendahara Penerimaan. 

• Menyelenggarakan pendaftaran akta notaris (Pendirian/Perubahan/ 

Pembubaran Badan Hukum/CV) dilengkapi NPWP, dilakukan 

pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf Panitera Muda 

diajukan Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera 

berhalangan digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan 

Negeri Cilacap, selanjutnya akta notaris yang telah terdaftar dan 

diregister diserahkan kembali kepada pemohon dengan tanda terima 

bukti pendaftaran. Biaya pengurusan tersebut disetorkan ke kas 

Negara sebagai PNBP dalam jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan 

kepada Bendahara Penerimaan. 

• Menyelenggarakan pendaftaran akta Non Badan Hukum dilengkapi 

NPWP, dilakukan pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf 

Panitera Muda diajukan Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, 

apabila Panitera berhalangan digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi 

cap Pengadilan Negeri Cilacap, selanjutnya akta Non Badan Hukum 

yang telah terdaftar dan diregister diserahkan kembali kepada 

pemohon dengan tanda terima bukti  

• pendaftaran. Biaya pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara 

sebagai PNBP dalam jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada 

Bendahara Penerimaan. 
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• Membuat Laporan Bulanan, Empat Bulanan, Enam Bulanan dan 

Tahunan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI paling lambat 

Tanggal 5 bulan berikutnya dikirim dalam bentuk softcopy melalui email 

dan hardcopy dalam bentuk CD serta arsip Kepaniteraan Hukum 

berupa CD. 

• Menerima dan meneliti berkas perkara perdata dan pidana yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan mengelompokkan berdasarkan klasifikasi 

perkara, diregister dan dimasukkan ke dalam plastik dan boks-boks 

ditata pada almari/rak. 

• Melayani peminjaman berkas perkara perdata dan pidana apabila 

dibutuhkan oleh Kepaniteraan Perdata atau Pidana atau pihak lain di 

lingkungan kantor Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I Batas persetujuan 

pimpinan. 

• Menerima pengaduan dengan menyediakan formulir yang diisi oleh 

pelapor, memberi tanda terima dan mencatat tanggal penerimaan, 

identitas pelapor dan mencatat dalam buku register pengaduan. 

Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 

IB melalui Panitera. Selanjutnya pengaduan diteruskan ke Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah dengan surat pengantar melalui Subbagian 

Umum. 

• Membuat Laporan Pengaduan Tiga Bulanan ke Pengadilan Tinggi 

Jawa Tengah dan tembusan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 

dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

• Menerima permohonan informasi dengan mengisi formulir identitas 

pemohon dan informasi yang dibutuhkan dan diajukan ke PPID untuk 

dimohonkan persetujuan, apabila dikabulkan diselenggarakan sesuai 

permohonan dengan pembebanan biaya penggadaan kepada 

pemohon dan apabila ditolak mengisi formulir penolakan dengan 

menyampaikan alasannya. 

  



 - 89 - 

BULAN FEBRUARI 2017 

 Menyelenggarakan pendaftaran surat kuasa dari advokat/insidentil 

diawali meneliti kelengkapannya dilaksanakan oleh petugas dengan 

membubuhkan tanda pendaftaran, diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya surat kuasa yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta notaris (Pendirian/Perubahan/ 

Pembubaran Badan Hukum/CV) dilengkapi NPWP, dilakukan 

pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya akta notaris yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta Non Badan Hukum dilengkapi 

NPWP, dilakukan pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf 

Panitera Muda diajukan Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, 

apabila Panitera berhalangan digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi 

cap Pengadilan Negeri Cilacap, selanjutnya akta Non Badan Hukum 

yang telah terdaftar dan diregister diserahkan kembali kepada pemohon 

dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya pengurusan tersebut 

disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam jangka waktu 2 × 24 jam 

disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Membuat Laporan Bulanan, Empat Bulanan, Enam Bulanan dan 

Tahunan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI paling lambat 

Tanggal 5 bulan berikutnya dikirim dalam bentuk softcopy melalui email 
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dan hardcopy dalam bentuk CD serta arsip Kepaniteraan Hukum berupa 

CD. 

 Menerima dan meneliti berkas perkara perdata dan pidana yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan mengelompokkan berdasarkan klasifikasi 

perkara, diregister dan dimasukkan ke dalam plastik dan boks-boks 

ditata pada almari/rak. 

 Melayani peminjaman berkas perkara perdata dan pidana apabila 

dibutuhkan oleh Kepaniteraan Perdata atau Pidana atau pihak lain di 

lingkungan kantor Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I Batas persetujuan 

pimpinan. 

 Menerima pengaduan dengan menyediakan formulir yang diisi oleh 

pelapor, memberi tanda terima dan mencatat tanggal penerimaan, 

identitas pelapor dan mencatat dalam buku register pengaduan. 

Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 

IBmelalui Panitera. Selanjutnya pengaduan diteruskan ke Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Membuat Laporan Pengaduan Tiga Bulanan ke Pengadilan Tinggi Jawa 

Tengah dan tembusan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 

dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Menerima permohonan informasi dengan mengisi formulir identitas 

pemohon dan informasi yang dibutuhkan dan diajukan ke PPID untuk 

dimohonkan persetujuan, apabila dikabulkan diselenggarakan sesuai 

permohonan dengan pembebanan biaya penggadaan kepada pemohon 

dan apabila ditolak mengisi formulir penolakan dengan menyampaikan 

alasannya. 
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BULAN MARET 2016 

 Menyelenggarakan pendaftaran surat kuasa dari advokat/insidentil 

diawali meneliti kelengkapannya dilaksanakan oleh petugas dengan 

membubuhkan tanda pendaftaran, diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya surat kuasa yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta notaris (Pendirian/Perubahan/ 

Pembubaran Badan Hukum/CV) dilengkapi NPWP, dilakukan 

pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya akta notaris yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta Non Badan Hukum dilengkapi 

NPWP, dilakukan pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf 

Panitera Muda diajukan Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, 

apabila Panitera berhalangan digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi 

cap Pengadilan Negeri Cilacap, selanjutnya akta Non Badan Hukum 

yang telah terdaftar dan diregister diserahkan kembali kepada pemohon 

dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya pengurusan tersebut 

disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam jangka waktu 2 × 24 jam 

disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Membuat Laporan Bulanan, Empat Bulanan, Enam Bulanan dan 

Tahunan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI paling lambat 

Tanggal 5 bulan berikutnya dikirim dalam bentuk softcopy melalui email 
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dan hardcopy dalam bentuk CD serta arsip Kepaniteraan Hukum berupa 

CD. 

 Menerima dan meneliti berkas perkara perdata dan pidana yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan mengelompokkan berdasarkan klasifikasi 

perkara, diregister dan dimasukkan ke dalam plastik dan boks-boks 

ditata pada almari/rak. 

 Melayani peminjaman berkas perkara perdata dan pidana apabila 

dibutuhkan oleh Kepaniteraan Perdata atau Pidana atau pihak lain di 

lingkungan kantor Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB atas persetujuan 

pimpinan. 

 Menerima pengaduan dengan menyediakan formulir yang diisi oleh 

pelapor, memberi tanda terima dan mencatat tanggal penerimaan, 

identitas pelapor dan mencatat dalam buku register pengaduan. 

Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 

IB melalui Panitera. Selanjutnya pengaduan diteruskan ke Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Membuat Laporan Pengaduan Tiga Bulanan ke Pengadilan Tinggi Jawa 

Tengah dan tembusan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 

dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Menerima permohonan informasi dengan mengisi formulir identitas 

pemohon dan informasi yang dibutuhkan dan diajukan ke PPID untuk 

dimohonkan persetujuan, apabila dikabulkan diselenggarakan sesuai 

permohonan dengan pembebanan biaya penggadaan kepada pemohon 

dan apabila ditolak mengisi formulir penolakan dengan menyampaikan 

alasannya. 
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BULAN APRIL 2016 

 Menyelenggarakan pendaftaran surat kuasa dari advokat/insidentil 

diawali meneliti kelengkapannya dilaksanakan oleh petugas dengan 

membubuhkan tanda pendaftaran, diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya surat kuasa yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta notaris (Pendirian/Perubahan/ 

Pembubaran Badan Hukum/CV) dilengkapi NPWP, dilakukan 

pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya akta notaris yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta Non Badan Hukum dilengkapi 

NPWP, dilakukan pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf 

Panitera Muda diajukan Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, 

apabila Panitera berhalangan digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi 

cap Pengadilan Negeri Cilacap, selanjutnya akta Non Badan Hukum 

yang telah terdaftar dan diregister diserahkan kembali kepada pemohon 

dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya pengurusan tersebut 

disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam jangka waktu 2 × 24 jam 

disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Membuat Laporan Bulanan, Empat Bulanan, Enam Bulanan dan 

Tahunan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI paling lambat 

Tanggal 5 bulan berikutnya dikirim dalam bentuk softcopy melalui email 
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dan hardcopy dalam bentuk CD serta arsip Kepaniteraan Hukum berupa 

CD. 

 Menerima dan meneliti berkas perkara perdata dan pidana yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan mengelompokkan berdasarkan klasifikasi 

perkara, diregister dan dimasukkan ke dalam plastik dan boks-boks 

ditata pada almari/rak. 

 Melayani peminjaman berkas perkara perdata dan pidana apabila 

dibutuhkan oleh Kepaniteraan Perdata atau Pidana atau pihak lain di 

lingkungan kantor Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB atas persetujuan 

pimpinan. 

 Menerima pengaduan dengan menyediakan formulir yang diisi oleh 

pelapor, memberi tanda terima dan mencatat tanggal penerimaan, 

identitas pelapor dan mencatat dalam buku register pengaduan. 

Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 

IB melalui Panitera. Selanjutnya pengaduan diteruskan ke Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Membuat Laporan Pengaduan Tiga Bulanan ke Pengadilan Tinggi Jawa 

Tengah dan tembusan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 

dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Menerima permohonan informasi dengan mengisi formulir identitas 

pemohon dan informasi yang dibutuhkan dan diajukan ke PPID untuk 

dimohonkan persetujuan, apabila dikabulkan diselenggarakan sesuai 

permohonan dengan pembebanan biaya penggadaan kepada pemohon 

dan apabila ditolak mengisi formulir penolakan dengan menyampaikan 

alasannya. 
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BULAN MEI 2016 

 Menyelenggarakan pendaftaran surat kuasa dari advokat/insidentil 

diawali meneliti kelengkapannya dilaksanakan oleh petugas dengan 

membubuhkan tanda pendaftaran, diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya surat kuasa yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta notaris (Pendirian/Perubahan/ 

Pembubaran Badan Hukum/CV) dilengkapi NPWP, dilakukan 

pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya akta notaris yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta Non Badan Hukum dilengkapi 

NPWP, dilakukan pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf 

Panitera Muda diajukan Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, 

apabila Panitera berhalangan digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi 

cap Pengadilan Negeri Cilacap, selanjutnya akta Non Badan Hukum 

yang telah terdaftar dan diregister diserahkan kembali kepada pemohon 

dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya pengurusan tersebut 

disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam jangka waktu 2 × 24 jam 

disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Membuat Laporan Bulanan, Empat Bulanan, Enam Bulanan dan 

Tahunan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI paling lambat 

Tanggal 5 bulan berikutnya dikirim dalam bentuk softcopy melalui email 
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dan hardcopy dalam bentuk CD serta arsip Kepaniteraan Hukum berupa 

CD. 

 Menerima dan meneliti berkas perkara perdata dan pidana yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan mengelompokkan berdasarkan klasifikasi 

perkara, diregister dan dimasukkan ke dalam plastik dan boks-boks 

ditata pada almari/rak. 

 Melayani peminjaman berkas perkara perdata dan pidana apabila 

dibutuhkan oleh Kepaniteraan Perdata atau Pidana atau pihak lain di 

lingkungan kantor Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB atas persetujuan 

pimpinan. 

 Menerima pengaduan dengan menyediakan formulir yang diisi oleh 

pelapor, memberi tanda terima dan mencatat tanggal penerimaan, 

identitas pelapor dan mencatat dalam buku register pengaduan. 

Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 

IBmelalui Panitera. Selanjutnya pengaduan diteruskan ke Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Membuat Laporan Pengaduan Tiga Bulanan ke Pengadilan Tinggi Jawa 

Tengah dan tembusan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 

dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Menerima permohonan informasi dengan mengisi formulir identitas 

pemohon dan informasi yang dibutuhkan dan diajukan ke PPID untuk 

dimohonkan persetujuan, apabila dikabulkan diselenggarakan sesuai 

permohonan dengan pembebanan biaya penggadaan kepada pemohon 

dan apabila ditolak mengisi formulir penolakan dengan menyampaikan 

alasannya. 
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BULAN JUNI 2016 

 Menyelenggarakan pendaftaran surat kuasa dari advokat/insidentil 

diawali meneliti kelengkapannya dilaksanakan oleh petugas dengan 

membubuhkan tanda pendaftaran, diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya surat kuasa yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta notaris (Pendirian/Perubahan/ 

Pembubaran Badan Hukum/CV) dilengkapi NPWP, dilakukan 

pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya akta notaris yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta Non Badan Hukum dilengkapi 

NPWP, dilakukan pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf 

Panitera Muda diajukan Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, 

apabila Panitera berhalangan digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi 

cap Pengadilan Negeri Cilacap, selanjutnya akta Non Badan Hukum 

yang telah terdaftar dan diregister diserahkan kembali kepada pemohon 

dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya pengurusan tersebut 

disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam jangka waktu 2 × 24 jam 

disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Membuat Laporan Bulanan, Empat Bulanan, Enam Bulanan dan 

Tahunan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI paling lambat 

Tanggal 5 bulan berikutnya dikirim dalam bentuk softcopy melalui email 
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dan hardcopy dalam bentuk CD serta arsip Kepaniteraan Hukum berupa 

CD. 

 Menerima dan meneliti berkas perkara perdata dan pidana yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan mengelompokkan berdasarkan klasifikasi 

perkara, diregister dan dimasukkan ke dalam plastik dan boks-boks 

ditata pada almari/rak. 

 Melayani peminjaman berkas perkara perdata dan pidana apabila 

dibutuhkan oleh Kepaniteraan Perdata atau Pidana atau pihak lain di 

lingkungan kantor Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IBatas persetujuan 

pimpinan. 

 Menerima pengaduan dengan menyediakan formulir yang diisi oleh 

pelapor, memberi tanda terima dan mencatat tanggal penerimaan, 

identitas pelapor dan mencatat dalam buku register pengaduan. 

Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 

IB melalui Panitera. Selanjutnya pengaduan diteruskan ke Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Membuat Laporan Pengaduan Tiga Bulanan ke Pengadilan Tinggi Jawa 

Tengah dan tembusan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 

dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Menerima permohonan informasi dengan mengisi formulir identitas 

pemohon dan informasi yang dibutuhkan dan diajukan ke PPID untuk 

dimohonkan persetujuan, apabila dikabulkan diselenggarakan sesuai 

permohonan dengan pembebanan biaya penggadaan kepada pemohon 

dan apabila ditolak mengisi formulir penolakan dengan menyampaikan 

alasannya. 
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BULAN JULI 2016 

 Menyelenggarakan pendaftaran surat kuasa dari advokat/insidentil 

diawali meneliti kelengkapannya dilaksanakan oleh petugas dengan 

membubuhkan tanda pendaftaran, diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya surat kuasa yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta notaris (Pendirian/Perubahan/ 

Pembubaran Badan Hukum/CV) dilengkapi NPWP, dilakukan 

pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya akta notaris yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta Non Badan Hukum dilengkapi 

NPWP, dilakukan pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf 

Panitera Muda diajukan Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, 

apabila Panitera berhalangan digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi 

cap Pengadilan Negeri Cilacap, selanjutnya akta Non Badan Hukum 

yang telah terdaftar dan diregister diserahkan kembali kepada pemohon 

dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya pengurusan tersebut 

disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam jangka waktu 2 × 24 jam 

disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Membuat Laporan Bulanan, Empat Bulanan, Enam Bulanan dan 

Tahunan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI paling lambat 

Tanggal 5 bulan berikutnya dikirim dalam bentuk softcopy melalui email 
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dan hardcopy dalam bentuk CD serta arsip Kepaniteraan Hukum berupa 

CD. 

 Menerima dan meneliti berkas perkara perdata dan pidana yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan mengelompokkan berdasarkan klasifikasi 

perkara, diregister dan dimasukkan ke dalam plastik dan boks-boks 

ditata pada almari/rak. 

 Melayani peminjaman berkas perkara perdata dan pidana apabila 

dibutuhkan oleh Kepaniteraan Perdata atau Pidana atau pihak lain di 

lingkungan kantor Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB atas persetujuan 

pimpinan. 

 Menerima pengaduan dengan menyediakan formulir yang diisi oleh 

pelapor, memberi tanda terima dan mencatat tanggal penerimaan, 

identitas pelapor dan mencatat dalam buku register pengaduan. 

Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 

IB melalui Panitera. Selanjutnya pengaduan diteruskan ke Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Membuat Laporan Pengaduan Tiga Bulanan ke Pengadilan Tinggi Jawa 

Tengah dan tembusan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 

dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Menerima permohonan informasi dengan mengisi formulir identitas 

pemohon dan informasi yang dibutuhkan dan diajukan ke PPID untuk 

dimohonkan persetujuan, apabila dikabulkan diselenggarakan sesuai 

permohonan dengan pembebanan biaya penggadaan kepada pemohon 

dan apabila ditolak mengisi formulir penolakan dengan menyampaikan 

alasannya. 
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BULAN AGUSTUS 2016 

 Menyelenggarakan pendaftaran surat kuasa dari advokat/insidentil 

diawali meneliti kelengkapannya dilaksanakan oleh petugas dengan 

membubuhkan tanda pendaftaran, diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya surat kuasa yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta notaris (Pendirian/Perubahan/ 

Pembubaran Badan Hukum/CV) dilengkapi NPWP, dilakukan 

pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya akta notaris yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta Non Badan Hukum dilengkapi 

NPWP, dilakukan pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf 

Panitera Muda diajukan Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, 

apabila Panitera berhalangan digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi 

cap Pengadilan Negeri Cilacap, selanjutnya akta Non Badan Hukum 

yang telah terdaftar dan diregister diserahkan kembali kepada pemohon 

dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya pengurusan tersebut 

disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam jangka waktu 2 × 24 jam 

disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Membuat Laporan Bulanan, Empat Bulanan, Enam Bulanan dan 

Tahunan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI paling lambat 

Tanggal 5 bulan berikutnya dikirim dalam bentuk softcopy melalui email 
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dan hardcopy dalam bentuk CD serta arsip Kepaniteraan Hukum berupa 

CD. 

 Menerima dan meneliti berkas perkara perdata dan pidana yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan mengelompokkan berdasarkan klasifikasi 

perkara, diregister dan dimasukkan ke dalam plastik dan boks-boks 

ditata pada almari/rak. 

 Melayani peminjaman berkas perkara perdata dan pidana apabila 

dibutuhkan oleh Kepaniteraan Perdata atau Pidana atau pihak lain di 

lingkungan kantor Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB atas persetujuan 

pimpinan. 

 Menerima pengaduan dengan menyediakan formulir yang diisi oleh 

pelapor, memberi tanda terima dan mencatat tanggal penerimaan, 

identitas pelapor dan mencatat dalam buku register pengaduan. 

Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 

IBmelalui Panitera. Selanjutnya pengaduan diteruskan ke Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Membuat Laporan Pengaduan Tiga Bulanan ke Pengadilan Tinggi Jawa 

Tengah dan tembusan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 

dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Menerima permohonan informasi dengan mengisi formulir identitas 

pemohon dan informasi yang dibutuhkan dan diajukan ke PPID untuk 

dimohonkan persetujuan, apabila dikabulkan diselenggarakan sesuai 

permohonan dengan pembebanan biaya penggadaan kepada pemohon 

dan apabila ditolak mengisi formulir penolakan dengan menyampaikan 

alasannya. 
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BULAN SEPTEMBER 2016 

 Menyelenggarakan pendaftaran surat kuasa dari advokat/insidentil 

diawali meneliti kelengkapannya dilaksanakan oleh petugas dengan 

membubuhkan tanda pendaftaran, diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya surat kuasa yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta notaris (Pendirian/Perubahan/ 

Pembubaran Badan Hukum/CV) dilengkapi NPWP, dilakukan 

pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya akta notaris yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta Non Badan Hukum dilengkapi 

NPWP, dilakukan pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf 

Panitera Muda diajukan Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, 

apabila Panitera berhalangan digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi 

cap Pengadilan Negeri Cilacap, selanjutnya akta Non Badan Hukum 

yang telah terdaftar dan diregister diserahkan kembali kepada pemohon 

dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya pengurusan tersebut 

disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam jangka waktu 2 × 24 jam 

disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Membuat Laporan Bulanan, Empat Bulanan, Enam Bulanan dan 

Tahunan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI paling lambat 

Tanggal 5 bulan berikutnya dikirim dalam bentuk softcopy melalui email 
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dan hardcopy dalam bentuk CD serta arsip Kepaniteraan Hukum berupa 

CD. 

 Menerima dan meneliti berkas perkara perdata dan pidana yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan mengelompokkan berdasarkan klasifikasi 

perkara, diregister dan dimasukkan ke dalam plastik dan boks-boks 

ditata pada almari/rak. 

 Melayani peminjaman berkas perkara perdata dan pidana apabila 

dibutuhkan oleh Kepaniteraan Perdata atau Pidana atau pihak lain di 

lingkungan kantor Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB atas persetujuan 

pimpinan. 

 Menerima pengaduan dengan menyediakan formulir yang diisi oleh 

pelapor, memberi tanda terima dan mencatat tanggal penerimaan, 

identitas pelapor dan mencatat dalam buku register pengaduan. 

Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 

IB melalui Panitera. Selanjutnya pengaduan diteruskan ke Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Membuat Laporan Pengaduan Tiga Bulanan ke Pengadilan Tinggi Jawa 

Tengah dan tembusan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 

dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Menerima permohonan informasi dengan mengisi formulir identitas 

pemohon dan informasi yang dibutuhkan dan diajukan ke PPID untuk 

dimohonkan persetujuan, apabila dikabulkan diselenggarakan sesuai 

permohonan dengan pembebanan biaya penggadaan kepada pemohon 

dan apabila ditolak mengisi formulir penolakan dengan menyampaikan 

alasannya. 
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BULAN OKTOBER 2016 

 Menyelenggarakan pendaftaran surat kuasa dari advokat/insidentil 

diawali meneliti kelengkapannya dilaksanakan oleh petugas dengan 

membubuhkan tanda pendaftaran, diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya surat kuasa yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta notaris (Pendirian/Perubahan/ 

Pembubaran Badan Hukum/CV) dilengkapi NPWP, dilakukan 

pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya akta notaris yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta Non Badan Hukum dilengkapi 

NPWP, dilakukan pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf 

Panitera Muda diajukan Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, 

apabila Panitera berhalangan digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi 

cap Pengadilan Negeri Cilacap, selanjutnya akta Non Badan Hukum 

yang telah terdaftar dan diregister diserahkan kembali kepada pemohon 

dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya pengurusan tersebut 

disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam jangka waktu 2 × 24 jam 

disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Membuat Laporan Bulanan, Empat Bulanan, Enam Bulanan dan 

Tahunan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI paling lambat 

Tanggal 5 bulan berikutnya dikirim dalam bentuk softcopy melalui email 
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dan hardcopy dalam bentuk CD serta arsip Kepaniteraan Hukum berupa 

CD. 

 Menerima dan meneliti berkas perkara perdata dan pidana yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan mengelompokkan berdasarkan klasifikasi 

perkara, diregister dan dimasukkan ke dalam plastik dan boks-boks 

ditata pada almari/rak. 

 Melayani peminjaman berkas perkara perdata dan pidana apabila 

dibutuhkan oleh Kepaniteraan Perdata atau Pidana atau pihak lain di 

lingkungan kantor Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB atas persetujuan 

pimpinan. 

 Menerima pengaduan dengan menyediakan formulir yang diisi oleh 

pelapor, memberi tanda terima dan mencatat tanggal penerimaan, 

identitas pelapor dan mencatat dalam buku register pengaduan. 

Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 

IB melalui Panitera. Selanjutnya pengaduan diteruskan ke Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Membuat Laporan Pengaduan Tiga Bulanan ke Pengadilan Tinggi Jawa 

Tengah dan tembusan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 

dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Menerima permohonan informasi dengan mengisi formulir identitas 

pemohon dan informasi yang dibutuhkan dan diajukan ke PPID untuk 

dimohonkan persetujuan, apabila dikabulkan diselenggarakan sesuai 

permohonan dengan pembebanan biaya penggadaan kepada pemohon 

dan apabila ditolak mengisi formulir penolakan dengan menyampaikan 

alasannya. 
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BULAN NOVEMBER 2016 

 Menyelenggarakan pendaftaran surat kuasa dari advokat/insidentil 

diawali meneliti kelengkapannya dilaksanakan oleh petugas dengan 

membubuhkan tanda pendaftaran, diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya surat kuasa yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta notaris (Pendirian/Perubahan/ 

Pembubaran Badan Hukum/CV) dilengkapi NPWP, dilakukan 

pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya akta notaris yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta Non Badan Hukum dilengkapi 

NPWP, dilakukan pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf 

Panitera Muda diajukan Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, 

apabila Panitera berhalangan digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi 

cap Pengadilan Negeri Cilacap, selanjutnya akta Non Badan Hukum 

yang telah terdaftar dan diregister diserahkan kembali kepada pemohon 

dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya pengurusan tersebut 

disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam jangka waktu 2 × 24 jam 

disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Membuat Laporan Bulanan, Empat Bulanan, Enam Bulanan dan 

Tahunan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI paling lambat 

Tanggal 5 bulan berikutnya dikirim dalam bentuk softcopy melalui email 
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dan hardcopy dalam bentuk CD serta arsip Kepaniteraan Hukum berupa 

CD. 

 Menerima dan meneliti berkas perkara perdata dan pidana yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan mengelompokkan berdasarkan klasifikasi 

perkara, diregister dan dimasukkan ke dalam plastik dan boks-boks 

ditata pada almari/rak. 

 Melayani peminjaman berkas perkara perdata dan pidana apabila 

dibutuhkan oleh Kepaniteraan Perdata atau Pidana atau pihak lain di 

lingkungan kantor Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB atas persetujuan 

pimpinan. 

 Menerima pengaduan dengan menyediakan formulir yang diisi oleh 

pelapor, memberi tanda terima dan mencatat tanggal penerimaan, 

identitas pelapor dan mencatat dalam buku register pengaduan. 

Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 

IB melalui Panitera. Selanjutnya pengaduan diteruskan ke Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Membuat Laporan Pengaduan Tiga Bulanan ke Pengadilan Tinggi Jawa 

Tengah dan tembusan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 

dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Menerima permohonan informasi dengan mengisi formulir identitas 

pemohon dan informasi yang dibutuhkan dan diajukan ke PPID untuk 

dimohonkan persetujuan, apabila dikabulkan diselenggarakan sesuai 

permohonan dengan pembebanan biaya penggadaan kepada pemohon 

dan apabila ditolak mengisi formulir penolakan dengan menyampaikan 

alasannya. 

  



 - 109 - 

BULAN DESEMBER 2016 

 Menyelenggarakan pendaftaran surat kuasa dari advokat/insidentil 

diawali meneliti kelengkapannya dilaksanakan oleh petugas dengan 

membubuhkan tanda pendaftaran, diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya surat kuasa yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta notaris (Pendirian/Perubahan/ 

Pembubaran Badan Hukum/CV) dilengkapi NPWP, dilakukan 

pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf Panitera Muda diajukan 

Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, apabila Panitera berhalangan 

digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi cap Pengadilan Negeri Cilacap, 

selanjutnya akta notaris yang telah terdaftar dan diregister diserahkan 

kembali kepada pemohon dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya 

pengurusan tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam 

jangka waktu 2 × 24 jam disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Menyelenggarakan pendaftaran akta Non Badan Hukum dilengkapi 

NPWP, dilakukan pengecekan dibubuhi nomor pendaftaran diparaf 

Panitera Muda diajukan Panitera untuk dimohonkan tanda tangan, 

apabila Panitera berhalangan digantikan Wakil Panitera dan dibubuhi 

cap Pengadilan Negeri Cilacap, selanjutnya akta Non Badan Hukum 

yang telah terdaftar dan diregister diserahkan kembali kepada pemohon 

dengan tanda terima bukti pendaftaran. Biaya pengurusan tersebut 

disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP dalam jangka waktu 2 × 24 jam 

disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. 

 Membuat Laporan Bulanan, Empat Bulanan, Enam Bulanan dan 

Tahunan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI paling lambat 

Tanggal 5 bulan berikutnya dikirim dalam bentuk softcopy melalui email 
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dan hardcopy dalam bentuk CD serta arsip Kepaniteraan Hukum berupa 

CD. 

 Menerima dan meneliti berkas perkara perdata dan pidana yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan mengelompokkan berdasarkan klasifikasi 

perkara, diregister dan dimasukkan ke dalam plastik dan boks-boks 

ditata pada almari/rak. 

 Melayani peminjaman berkas perkara perdata dan pidana apabila 

dibutuhkan oleh Kepaniteraan Perdata atau Pidana atau pihak lain di 

lingkungan kantor Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB atas persetujuan 

pimpinan. 

 Menerima pengaduan dengan menyediakan formulir yang diisi oleh 

pelapor, memberi tanda terima dan mencatat tanggal penerimaan, 

identitas pelapor dan mencatat dalam buku register pengaduan. 

Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 

IB melalui Panitera. Selanjutnya pengaduan diteruskan ke Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Membuat Laporan Pengaduan Tiga Bulanan ke Pengadilan Tinggi Jawa 

Tengah dan tembusan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 

dengan surat pengantar melalui Subbagian Umum. 

 Menerima permohonan informasi dengan mengisi formulir identitas 

pemohon dan informasi yang dibutuhkan dan diajukan ke PPID untuk 

dimohonkan persetujuan, apabila dikabulkan diselenggarakan sesuai 

permohonan dengan pembebanan biaya penggadaan kepada pemohon 

dan apabila ditolak mengisi formulir penolakan dengan menyampaikan 

alasannya. 

 

 

  



 - 111 - 

RENCANA KINERJA 

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, 

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGADILAN NEGERI CILACAP 

TAHUN 2017 
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BULAN JANUARI TAHUN 2017 

1. Membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan untuk tahun 2017. 

2. Membuat Rekapitulasi Absen : 

- Absen Pegawai tiap akhir bulan. 

- Absen Tenaga Honorer tiap akhir bulan. 

3. Membuat Laporan bulanan Data Personalia. 

4. Membuat Laporan Triwulan Keadaan Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, 

Panitera dan Sekretaris untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember 

tahun 2017. 

5. Membuat Laporan Tenaga Teknis untuk bulan Oktober, Nopember, dan 

Desember tahun 2017. 

6. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tahun 2017. 

7. Membuat K.P.4. 

8. Membuat Bezeting Hakim untuk bulan Oktober, Nopember, dan 

Desember  

tahun 2017. 

9.    Membuat Sasaran Kinerja Pegawai Target Awal 

10. Membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB, 

dll. 

11. Membuat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) untuk bulan Maret 2017 atas 

nama : 

- ABU SAHID, A.Md., S.E. 
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BULAN FEBRUARI TAHUN 2017 

 

1. Membuat Laporan Bulanan Data Personalia. 

2. Membuat Rekapitulasi Absen : 

- Absen Pegawai tiap akhir bulan. 

- Absen Tenaga Honorer tiap akhir bulan. 

3. Membuat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) untuk bulan Naret 2017 atas 

nama : 

1. Catur Prasetyo, S.H., M.H.   .................................01 Maret 2017. 

2. Budi Saryono, S.H.      .................................01 Maret 2017 

3. Irene Ratih Parwita, S.H. ................................ 01 Maret 2017. 

4. Duriman, S.H.   ................................ 01 Maret 2017. 

5. Zaepur Asmawi   ................................ 01 Maret 2017. 

6. Djuwarsih    ................................ 01 Maret 2017. 

7. Martoyo, S.H.   ................................ 01 Maret 2017. 

8. Soebijanto   ................................ 01 Maret 2017. 

9. Sudarso, S.H.   ................................ 01 Maret 2017. 

10. Nur Khozin   ................................ 01 Maret 2017. 

11. Gunawan, S.H.   ................................ 01 Maret 2017. 

12. Nurmala    ............................. 01 Maret 2017. 

13. Mansurudin   ................................ 01 Maret 2017. 

14. Triyono     ............................. 01 Maret 2017. 

15. Teguh Purwanto   ................................ 01 Maret 2017. 

16. Sri Daryanti Sukesi  ............................... 01 Maret 2017. 

17. Restu Nirmala Putri, S.H. ................................ 01 Maret 2017. 
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BULAN MARET TAHUN 2017 

 

1. Membuat Laporan Bulanan Data Personalia. 

2. Membuat Rekapitulasi Absen : 

 - Absen Pegawai tiap akhir bulan. 

- Absen Tenaga Honorer tiap akhir bulan. 

3. Membuat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) untuk bulan April 2017 atas 

nama : 

- Bagus Wisnu Mardheo, S.H. ..............................  01 April 2017. 

4. Membuat Kenaikan Pangkat Reguler untuk bulan April 2017 atas 

nama : 

 

1. Purnawan Narsongko, S.H. .................... 01 April 2017. 

2. Suwarno, S.H., M.H.  .................... 01 April 2017. 

3. Yuni Widiyanti, S.H.   .................... 01 April 2017. 

4. Bagus Wisnu Mardheo, S.H. .................... 01 April 2017. 

5. Mansurudin.    .................... 01 April 2017. 
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BULAN APRIL TAHUN 2017 

 

1. Laporan Bulanan Data Personalia. 

2. Rekapitulasi Absen :  

- Absen Pegawai tiap akhir bulan. 

- AbsenTenaga Honorer tiap akhir bulan. 

3. Mengerjakan Laporan Triwulan : 

- Membuat Daftar Keadaan Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, 

Panitera dan Sekretaris. 

- Membuat Data Tenaga Tehnis. 

- Membuat Bezzeting Hakim. 

- Membuat Sasaran Kinerja Pegawai 

4. Membuat Bezzeting Pegawai (enam bulanan) 
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BULAN MEI TAHUN 2017 

 

1. Membuat Laporan Bulanan Data Personalia. 

2. Membuat Rekapitulasi Absen : 

- Absen Pegawai tiap akhir bulan. 

- Absen Tenaga Honorer tiap akhir bulan. 

3. Mengerjakan pekerjaan yang sifatnya mendadak. 
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BULAN JUNI TAHUN 2017 

 

1. Membuat Laporan Bulanan Data Personalia. 

2. Membuat Rekapitulasi Absen : 

- Absen Pegawai tiap akhir bulan. 

- Absen Tenaga Honorer tiap akhir bulan. 

3. Mengerjakan pekerjaan yang sifatnya mendadak. 
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BULAN JULI TAHUN 2017 

 

1. Membuat Laporan Bulanan Data Personalia. 

2. Membuat Rekapitulasi Absen : 

a. Absen Pegawai tiap akhir bulan. 

b. Absen Tenaga Honorer tiap akhir bulan. 

3. Mengerjakan Laporan Triwulan : 

a. Membuat Daftar Keadaan Ketua, Wakil Ketua, para Hakim,  

Panitera dan Sekretaris. 

b. Membuat Data Tenaga Tehnis 

c. Membuat Bezzeting Hakim 

d. Membuat Sasaran Kinerja Pegawai 

4. Mengerjakan pekerjaan yang sifatnya mendadak. 
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BULAN AGUSTUS TAHUN 2017 

 

1. Membuat Laporan Bulanan Data Personalia. 

2. Membuat Rekapitulasi Absen : 

- Absen Pegawai tiap akhir bulan. 

- Absen Tenaga Honorer tiap akhir bulan. 

3. Mengerjakan pekerjaan yang sifatnya mendadak. 
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BULAN SEPTEMBER TAHUN 2017 

 

1. Membuat Laporan Bulanan Data Personalia. 

2. Membuat Rekapitulasi Absen : 

- Absen Pegawai tiap akhir bulan. 

- Absen Tenaga Honorer tiap akhir bulan. 

3. Mengerjakan pekerjaan yang sifatnya mendadak. 

 

4. Membuat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) untuk bulan Oktober 2017 

atas nama : 

- Joko Sutrisno, S.H., M.H. 

5. Membuat usulan Kenaikan Pangkat Reguler periode 01 Oktober 

2017 atas nama : 

- Catur Prasetyo, S.H., M.H. 

- Retno Prabandari, S.H., M.Kn. 

- Abu Sahid, A.Md., S.E. 
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BULAN OKTOBER TAHUN 2017 

 

1. Membuat Laporan Bulanan Data Personalia. 

2. Membuat Rekapitulasi Absen : 

- Absen Pegawai tiap akhir bulan. 

- Absen Tenaga Honorer tiap akhir bulan. 

3. Mengerjakan Laporan Triwulan : 

- Membuat Daftar Keadaan Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, 

Panitera dan Sekretaris. 

- Membuat Data Tenaga Tehnis 

- Membuat Bezzeting Hakim. 

- Membuat Sasaran Kinerja Pegawai 
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BULAN NOVEMBER TAHUN 2017 

 

1. Laporan Bulanan Data Personalia. 

2. Membuat Rekapitulasi Absen : 

- Absen Pegawai tiap akhir bulan. 

- Absen Tenaga Honorer tiap akhir bulan. 

3. Mengerjakan pekerjaan yang sifatnya mendadak. 

4. Membuat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) untuk bulan Desember 2017 

atas nama : 

- Akhmad Budiawan, S.H., M.H. 

- Vilia Sari, S.H., M.Kn. 

- Yunius Manoppo, S.H. 

- Sigit Susanto, S.H., M.H. 

- Musringah, S.H. 

- Retno Prabandari, S.H., M.Kn. 

- Febri Wahyuni, S.Kom. 

- Wibowo Ananto, S.H. 
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BULAN DESEMBER TAHUN 2017 

 

     1. Membuat Laporan Bulanan Data Personalia. 

2. Membuat Rekapitulasi Absen : 

- Absen Pegawai tiap akhir bulan. 

- Absen Tenaga Honorer tiap akhir bulan. 

3. Membuat KP.4 

4. Membuat DP3 

5. Mempersiapkan DUK, DUS, dan DATA PEGAWAI 

6. Mengerjakan pekerjaan yang sifatnya mendadak. 
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RENCANA KINERJA 

SUBBAGIAN PERENCANAAN, 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

PELAPORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGADILAN NEGERI CILACAP 

TAHUN 2017 
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JANUARI 2017 

 

1. Membuat Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

2. Menyusun Rencana Umum Pengadaan 

3. Mengisi RUP ke dalam aplikasi SIRUP LKPP 

4.  Monitoring Akses Internet Kantor (penanganan hardware rusak) 

5. Melakukan Sinkronisasi Aplikasi SIPP ke Server Pusat Dan Server 

Lokal 

6. Pemeliharaan, Pengisian dan Pembaharuan konten website 

7. Perencana Kegiatan : 

a. Pemeliharaan gedung kantor 

b. Pemeliharaan jaringan internet 

c. Pemeliharaan jaringan telepon 

d. Pengadaan pakaian dinas pegawai dan tenaga honorer 
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FEBRUARI 2017 

 

1. Membuat LKjIp Tahun 2016 

2. Monitoring Akses Internet Kantor (penanganan hardware rusak) 

3. Melakukan Sinkronisasi Aplikasi SIPP ke Server Pusat Dan Server 

Lokal 

4. Pemeliharaan, Pengisian dan Pembaharuan konten website 

5. Perencana Kegiatan : 

a. Pemeliharaan halaman kantor 

b. Pemeliharaan jaringan listrik 
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MARET 2017 

 

1. Monitoring Akses Internet Kantor (penanganan hardware rusak) 

2. Melakukan Sinkronisasi Aplikasi SIPP ke Server Pusat Dan Server 

Lokal 

3. Pemeliharaan, Pengisian dan Pembaharuan konten website 

4. Perencana Kegiatan : 

a. Pemeliharaan rumah dinas 

b. Pengadaan Teknologi Informasi Antivirus 

c. Pengadaan Alat Pengolah Data Kesekretariatan (PC, 

Printer, Finger Scan) 

d. Pengadaan Sice 

e. Pengadaan AC Split 

f. Pengadaan Alat Pengolah Data SIPP (Laptop, PC, Printet, 

TV LED, UPS) 

g. Pemeliharaan PC, Laptop/ Notebook, Printer, AC Split dan 

inventaris kantor 
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APRIL 2017 

 

1. Monitoring Akses Internet Kantor (penanganan hardware rusak) 

2. Melakukan Sinkronisasi Aplikasi SIPP ke Server Pusat Dan Server 

Lokal 

3. Pemeliharaan, Pengisian dan Pembaharuan konten website 

4. Perencana Kegiatan : 

a. Pemeliharaan gedung kantor 

b. Pemeliharaan halaman kantor 

c. Pemeliharaan Rumah Dinas 

d. Pengadaan jaringan instalasi listrik 

5. Menyusun kelengkapan laporan akreditasi 
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MEI 2017 

1. Monitoring Akses Internet Kantor (penanganan hardware rusak) 

2. Melakukan Sinkronisasi Aplikasi SIPP ke Server Pusat Dan Server 

Lokal 

3. Pemeliharaan, Pengisian dan Pembaharuan konten website 

4. Perencana Kegiatan  

5. Menyusun kelengkapan laporan akreditasi 
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JUNI 2017 

 

1. Monitoring Akses Internet Kantor (penanganan hardware rusak) 

2. Melakukan Sinkronisasi Aplikasi SIPP ke Server Pusat Dan Server 

Lokal 

3. Pemeliharaan, Pengisian dan Pembaharuan konten website 

4. Perencana Kegiatan : 

a. Pemeliharaan halaman kantor 

b. Pemeliharaan PC, Laptop/ Notebook, Printer, AC Split, 

dan inventaris kantor 
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JULI 2017 

 

1. Monitoring Akses Internet Kantor (penanganan hardware rusak) 

2. Melakukan Sinkronisasi Aplikasi SIPP ke Server Pusat Dan Server 

Lokal 

3. Pemeliharaan, Pengisian dan Pembaharuan konten website 

4. Perencana Kegiatan :  

a. Pemeliharaan gedung kantor 
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AGUSTUS 2017 

 

1. Monitoring Akses Internet Kantor (penanganan hardware rusak) 

2. Melakukan Sinkronisasi Aplikasi SIPP ke Server Pusat Dan Server 

Lokal 

3. Pemeliharaan, Pengisian dan Pembaharuan konten website 

4. Perencana Kegiatan : 

a. Langganan Web hosting 

b. Pemeliharaan halaman kantor 
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SEPTEMBER 2017 

 

1. Monitoring Akses Internet Kantor (penanganan hardware rusak) 

2. Melakukan Sinkronisasi Aplikasi SIPP ke Server Pusat Dan Server 

Lokal 

3. Pemeliharaan, Pengisian dan Pembaharuan konten website 

4. Perencana Kegiatan : 

a. Pemeliharaan PC, Laptop/ Notebook, Printer, AC Split dan 

inventaris kantor 
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OKTOBER 2017 

 

1. Monitoring Akses Internet Kantor (penanganan hardware rusak) 

2. Melakukan Sinkronisasi Aplikasi SIPP ke Server Pusat Dan Server 

Lokal 

3. Pemeliharaan, Pengisian dan Pembaharuan konten website 

4. Perencana Kegiatan : 

a. Pemeliharaan gedung kantor 

b. Pemeliharaan halaman kantor 
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NOVEMBER 2017 

 

1. Monitoring Akses Internet Kantor (penanganan hardware rusak) 

2. Melakukan Sinkronisasi Aplikasi SIPP ke Server Pusat Dan Server 

Lokal 

3. Pemeliharaan, Pengisian dan Pembaharuan konten website 

4. Perencana Kegiatan  
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DESEMBER 2017 

 

1. Monitoring Akses Internet Kantor (penanganan hardware rusak) 

2. Melakukan Sinkronisasi Aplikasi SIPP ke Server Pusat Dan Server 

Lokal 

3. Pemeliharaan, Pengisian dan Pembaharuan konten website 

4. Perencana Kegiatan : 

a. Pemeliharaan halaman kantor 

b. Pemeliharaan PC, Laptop/ Notebook, Printer, AC Split dan 

Inventaris kantor 

5. Pembuatan Laporan Tahunan 2017 

6. Persiapan Pembuatan LKjIP 2017 
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 RENCANA KINERJA 

SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGADILAN NEGERI CILACAP 

TAHUN 2017 
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JANUARI 2017 

 

1. Pengajuan gaji pegawai bulan februari 2017 

2. Pengajuan tunjangan khusus kinerja (remunerasi) bulan januari 2017   

3. Pembuatan surat keputusan sekretaris tentang penunjukan Bendahara 

Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak 

4. Pembuatan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang penunjukan 

pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM dan Staf 

Pengelola Keuangan 

5. Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Negara bulan Desember 2016 

6. Pembuatan Laporan Bulanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bulan Desember 

2016  

7. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) Bendahara 

Pengeluaran/ Manajemen Peradilan Umum dan Bendahara Penerimaan per 31 

Desember 2016  

8. Pembuatan Laporan Keuangan 2016 

9. Pembuatan Laporan SAIBA bulan Desember 2016 Triwulan IV 

10. Pembuatan Laporan TEP Triwulan IV TA 2016 

11. Pengusulan RKA-K/L TA 2018 

12. Pelaporan PPh Pasal 21 gaji pegawai bulan Desember 2016 

13. Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi pegawai 

Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IB 

14. Melaksanakan pemotongan gaji pegawai berdasarkan tagihan dan diajukan ke BRI 

Cabang Cilacap 
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FEBRUARI 2017 

 

1. Pengajuan gaji pegawai bulan maret 2017 

2. Pengajuan tunjangan khusus (remunerasi) bulan februari 2017  

3. Pengajuan LS uang makan pegawai bulan januari 2017  

4. Pembuatan laporan bulanan januari 2017  

5. Melaksanakan pemotongan gaji pegawai berdasarkan tagihan dan diajukan ke BRI 

cabang Cilacap 

6. Pengajuan LS pengelola keuangan februari 2017  

7. Pengajuan LS honor sopir, pramubakti dan satpam bulan februari 2017  

  



 - 143 - 

 

MARET 2017 

 

1. Pengajuan gaji pegawai bulan april 2017 

2. Pengajuan tunjangan khusus (remunerasi) bulan maret 2017  

3. Pengajuan LS uang makan pegawai bulan februari 2017  

4. Pembuatan laporan bulanan februari 2017  

5. Pengajuan penggantian uang persediaan Dipa 01dan Dipa 03 

6. Melaksanakan pemotongan gaji pegawai berdasarkan tagihan dan diajukan ke BRI 

cabang Cilacap 

7. Pengajuan LS pengelola keuangan maret 2017  

8. Pengajuan LS honor sopir, pramubakti dan satpam bulan maret 2017  
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APRIL 2017 

 

1. Pengajuan gaji pegawai bulan mei 2017 

2. Pengajuan tunjangan khusus (remunerasi) bulan april 2017  

3. Pengajuan LS uang makan pegawai bulan maret 2017  

4. Pembuatan laporan bulanan maret 2017  

5. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) PP 39 

Tahun 2006 dan MONEV DJA Triwulan I TA 2017 

6. Pembuatan Laporan TEP Triwulan I TA 2017  

7. Pembuatan laporan Triwulan I TA 2017  

8. Melaksanakan pemotongan gaji pegawai berdasarkan tagihan dan diajukan ke BRI  

cabang Cilacap 

9. Pengajuan LS pengelola keuangan april 2017  

10. Pengajuan LS honor sopir, pramubakti dan satpam bulan april 2017  
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MEI 2017 

 

1. Pengajuan gaji pegawai bulan juni 2017 

2. Pengajuan tunjangan khusus (remunerasi) bulan mei 2017  

3. Pengajuan LS uang makan pegawai bulan April 2017  

4. Pembuatan laporan bulanan April 2017  

5. Penggantian Uang Persediaan 

6. Pengajuan LS pengelola keuangan mei 2017  

7. Pengajuan LS honor sopir, pramubakti dan satpam bulan mei 2017  

8. Melaksanakan pemotongan gaji pegawai berdasarkan tagihan dan diajukan ke BRI 

cabang Cilacap 
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JUNI 2017 

 

1. Pengajuan gaji pegawai bulan juli 2017 

2. Pengajuan tunjangan khusus (remunerasi) bulan juni dan ke-13 tahun 2017  

3. Pengajuan LS uang makan pegawai bulan mei 2017  

4. Pengajuan gaji baru untuk TMT april s.d. mei 2017 

5. Pengajuan kekurangan gaji 

6. Pengajuan gaji ke-13 

7. Pembuatan laporan bulanan mei 2017  

8. Pengajuan Penggantian Uang Persediaan DIPA 01 dan DIPA 03 

9. Pengajuan LS pengelola keuangan juni 2017  

10. Pengajuan LS honor sopir, pramubakti dan satpam bulan juni 2017  

11. Melaksanakan pemotongan gaji pegawai berdasarkan tagihan dan diajukan ke 

BRI cabang Cilacap 
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JULI 2017 

 

1. Pengajuan gaji pegawai bulan agustus 2017 

2. Pengajuan tunjangan khusus (remunerasi) bulan juli 2017  

3. Pengajuan LS uang makan pegawai bulan juni 2017  

4. Pengajuan TKK bulan ke-13 bulan juli 2017  

5. Pembuatan Laporan SAIBA Triwulan II dan semester I TA 2017  

6. Pembuatan Laporan SAIBA semester II TA 2017 

7. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 

PP 39 Tahun 2006 dan MONEV DJA Triwulan II TA 2017 

8. Pembuatan TEP Triwulan II TA 2017 

9. Pengajuan Penggantian Uang Persediaan DIPA 01 dan DIPA 03 

10. Melaksanakan pemotongan gaji pegawai berdasarkan tagihan dan diajukan ke 

BRI cabang Cilacap 

11. Pengajuan LS pengelola keuangan juli 2017  

12. Pengajuan LS honor sopir, pramubakti dan satpam bulan juli 2017  
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AGUSTUS 2017 

 

1. Pengajuan gaji pegawai bulan september 2017 

2. Pengajuan tunjangan khusus (remunerasi) bulan agustus 2017  

3. Pengajuan LS uang makan pegawai bulan juli 2017  

4. Pembuatan laporan bulanan juli 2017  

5. Pengajuan Penggantian Uang Persediaan DIPA 01 dan 03 

6. Pengajuan LS pengelola keuangan agustus 2017  

7. Pengajuan LS honor sopir, pramubakti dan satpam bulan agustus 2017  

8. Melaksanakan pemotongan gaji pegawai berdasarkan tagihan dan diajukan ke BRI 

cabang Cilacap 
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SEPTEMBER 2017 

 

1. Pengajuan gaji pegawai bulan oktober 2017 

2. Pengajuan tunjangan khusus (remunerasi) bulan september 2017  

3. Pengajuan LS uang makan pegawai bulan Agustus 2017 

4. Pengajuan gaji berkala  

5. Pembuatan laporan bulanan Agustus 2017  

6. Pengajuan Penggantian Uang Persediaan DIPA 01 dan 03 

7. Pengajuan LS pengelola keuangan september 2017  

8. Pengajuan LS honor sopir, pramubakti dan satpam bulan september 2017  

9. Melaksanakan pemotongan gaji pegawai berdasarkan tagihan dan diajukan ke BRI 

cabang Cilacap 
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OKTOBER 2017 

 

1. Pengajuan gaji pegawai bulan November 2017 

2. Pengajuan tunjangan khusus (remunerasi) bulan oktober 2017  

3. Pengajuan LS uang makan pegawai bulan september 2017 

4. Pembuatan Laporan TEP Triwulan III TA 2017 

5. Pembuatan laporan bulanan september 2017  

6. Pengajuan Penggantian Uang Persediaan DIPA 01 dan 03 

7. Pengajuan LS pengelola keuangan oktober 2017  

8. Pengajuan LS honor sopir, pramubakti dan satpam bulan oktober 2017  

9. Melaksanakan pemotongan gaji pegawai berdasarkan tagihan dan diajukan ke BRI 

cabang Cilacap 

10. Pembuatan laporan SAI triwulan III TA 2017  

11. Pembuatan Laporan pelaksanaan kegiatan MONEV PP 39 tahun 2006 dan MONEV 

DJA Triwulan III TA 2017 

12. Pembuatan laporan triwulan III bendahara pengeluaran/ manajemen peradilan 

umum dan bendahara penerimaan  
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NOVEMBER 2017  

 

1. Pengajuan gaji pegawai bulan Desember 2017 

2. Pengajuan tunjangan khusus (remunerasi) bulan oktober 2017  

3. Pengajuan LS uang makan pegawai bulan oktober 2017 

4. Pembuatan laporan bulanan oktober 2017  

5. Pengajuan Penggantian Uang Persediaan DIPA 01 dan 03 

6. Pengajuan LS pengelola keuangan november 2017  

7. Pengajuan LS honor sopir, pramubakti dan satpam bulan november 2017  

8. Melaksanakan pemotongan gaji pegawai berdasarkan tagihan dan diajukan ke BRI 

cabang Cilacap 
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DESEMBER 2017 

 

1. Pengajuan gaji pegawai bulan januari 2018 

2. Pengajuan tunjangan khusus (remunerasi) bulan november2017  

3. Pengajuan LS uang makan pegawai bulan november 2017 

4. Pengajuan LS uang makan pegawai bulan Desember 2017  

5. Pembuatan laporan bulanan november 2017  

6. Pengajuan Penggantian Uang Persediaan DIPA 01 dan 03 

7. Pengajuan LS pengelola keuangan desember 2017  

8. Pengajuan LS honor sopir, pramubakti dan satpam bulan desember 2017  

9. Melaksanakan pemotongan gaji pegawai berdasarkan tagihan dan diajukan ke BRI 

cabang Cilacap 

10. Pembuatan laporan pajak pegawai PPh pasal 21 tahun 2017  

11. Pengajuan GU Nihil DIPA 01 dan 03 

12. Pengembalian uang persediaan DIPA 01 dan 03 

13. Pembuatan laporan triwulan IV TA 2017 
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RENCANA KINERJA 

SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGADILAN NEGERI CILACAP 

TAHUN 2017 
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JANUARI 2017 

 

1. Memperbarui Surat Keputusan tentang Penunjuan Pemegang Barang Milik Negara 

berupa alat pengolah data dan komunikasi PN Cilacap Tahun 2017 

2. Memperbarui Surat Keputusan Penghuni Rumah Dinas PN Cilacap Tahun 2017 

3. Memperbarui Surat Keputusan tentang Pemegang Barang Milik Negara berupa 

Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 dan Roda 2 Tahun 2017 

4. Menampung dan menyiapkan kebutuhan ATK pegawai Dipa 01 dan Dipa 03 

5. Mengelola surat masuk dan keluar 

6. Melaksanakan keprotokolan 

7. Melaksanakan kebersihan dan kerapian kantor 

8. Mengelola buku perpustakaan 

9. Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor berupa pengecatan 

10. Melaksanakan pemeliharaan jaringan internet dan telepon 

11. Pengadaan pakaian dinas pegawai 

12. Membuat laporan SIMAK BMN Semester II TA 2016 berupa Laporan Persediaan, 

Laporan Aset Tetap (tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin) meliputi 

Laporan Intrakomptabel, Laporan Ekstrakomptabel dan Laporan Gabungan 

Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel 

13. Membuat Laporan Tahunan SIMAK-BMN Tahun 2016  

14. Melaksanakan Rekonsiliasi ke KPKNL Purwokerto Semester II TA 2016  

15. Melaksanakan Rekonsiliasi dengan keuangan SAIBA 
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FEBRUARI 2017 

 

 

1. Menampung dan menyiapkan kebutuhan ATK Pegawai Dipa 01 dan 03 

2. Mengelola surat masuk dan keluar 

3. Melaksanakan tugas keprotokolan 

4. Melaksanakan kebersihan dan kerapian kantor 

5. Mengelola buku-buku perpustakaan 

6. Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan SAIBA 

7. Melaksanakan pemeliharaan halaman gedung berupa pemeliharaan halaman 

gedung berupa pembelian tanaman dan pot 

8. Pengadaan/ penggantian inventaris lama 
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MARET 2017 

 

1. Menampung dan menyiapkan kebutuhan ATK Pegawai Dipa 01 dan 03 

2. Mengelola surat masuk dan keluar 

3. Melaksanakan tugas keprotokolan 

4. Melaksanakan kebersihan dan kerapian kantor 

5. Mengelola buku-buku perpustakaan 

6. Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan SAIBA 

7. Melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan berupa perbaikan Rumah Dinas 

yaitu Pengecatan dan perbaikan eternit 

8. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin berupa perawatan kendaraan 

operasional roda 4 dan roda 2 dan PC, Laptop, Printer, AC, Inventaris Kantor 

9. Pengadaan IT berupa Antivirus 

10. Pengadaan Alat Pengolah Data pendukung kesekretariatan berupa PC, Printer, 

Fingerscan 

11. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa SIce dan AC Split 

12. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung SIPP yaitu Laptop, PC, 

Printer, TV LED dan UPS 
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APRIL 2017 

 

1. Menampung dan menyiapkan kebutuhan ATK Pegawai Dipa 01 dan 03 

2. Mengelola surat masuk dan keluar 

3. Melaksanakan tugas keprotokolan 

4. Melaksanakan kebersihan dan kerapian kantor 

5. Mengelola buku-buku perpustakaan 

6. Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan SAIBA 

7. Membuat Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT) Triwulan I TA 2017  

8. Melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan berupa perbaikan ruang 

tunggu, ruang belakang bagian depan ruang tahanan, ruang sidang cakra dan ruang 

sidang anak, pintu ruang sekretaris dan wapan 

9. Melaksanakan pemeliharaan gedung berupa halaman kantor yaitu pembuatan 

taman 

10. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin berupa perawatan kendaraan 

operasional roda 4 dan roda 2 

11. Melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya berupa rumah dinas 

yaitu pengecatan dan perbaikan atap 

12. Melaksanakan pengadaan jaringan listrik. 
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MEI 2017 

 

 

1. Menampung dan menyiapkan kebutuhan ATK Pegawai Dipa 01 dan 03 

2. Mengelola surat masuk dan keluar 

3. Melaksanakan tugas keprotokolan 

4. Melaksanakan kebersihan dan kerapian kantor 

5. Mengelola buku-buku perpustakaan 

6. Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan SAIBA 

7. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin berupa perawatan kendaraan 

operasional roda 4 dan roda 2 
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JUNI 2017 

 

1. Menampung dan menyiapkan kebutuhan ATK Pegawai Dipa 01 dan 03 

2. Mengelola surat masuk dan keluar 

3. Melaksanakan tugas keprotokolan 

4. Melaksanakan kebersihan dan kerapian kantor 

5. Mengelola buku-buku perpustakaan 

6. Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan SAIBA 

7. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin berupa perawatan kendaraan 

operasional roda 4 dan roda 2, PC, Laptop,/ Notebook, Printer dan AC Split. 
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JULI 2017 

 

1. Menampung dan menyiapkan kebutuhan ATK Pegawai Dipa 01 dan 03 

2. Mengelola surat masuk dan keluar 

3. Melaksanakan tugas keprotokolan 

4. Melaksanakan kebersihan dan kerapian kantor 

5. Mengelola buku-buku perpustakaan 

6. Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan SAIBA 

7. Membuat Laporan mutasi Barang Triwulanan (LMBT) Triwulan II TA 2017  

8. Membuat Laporan SIMAK BMN Semester I TA 2016 berupa Laporan Persediaan, 

Laporan Aset Tetap (tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin) meliputi 

Laporan Intrakomptabel, Laporan Ekstrakomptabel dan Laporan Gabungan 

Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel 

9. Melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pemasangan oning 

10. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin berupa perawatan kendaraan 

operasional roda 4 dan roda 2 
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AGUSTUS 2017 

 

1. Menampung dan menyiapkan kebutuhan ATK Pegawai Dipa 01 dan 03 

2. Mengelola surat masuk dan keluar 

3. Melaksanakan tugas keprotokolan 

4. Melaksanakan kebersihan dan kerapian kantor 

5. Mengelola buku-buku perpustakaan 

6. Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan SAIBA 

7. Melaksanakan pemeliharaan gedung dan halaman kantor berupa pengecatan 

halaman dan pembuatan taman belakang 
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SEPTEMBER 2017 

 

1. Menampung dan menyiapkan kebutuhan ATK Pegawai Dipa 01 dan 03 

2. Mengelola surat masuk dan keluar 

3. Melaksanakan tugas keprotokolan 

4. Melaksanakan kebersihan dan kerapian kantor 

5. Mengelola buku-buku perpustakaan 

6. Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan SAIBA 

7. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin berupa perawatan kendaraan 

operasional roda 4 dan roda 2, PC, Laptop/ Notebook, Printer, AC Split dan 

inventaris kantor. 
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OKTOBER 2017 

 

1. Menampung dan menyiapkan kebutuhan ATK Pegawai Dipa 01 dan 03 

2. Mengelola surat masuk dan keluar 

3. Melaksanakan tugas keprotokolan 

4. Melaksanakan kebersihan dan kerapian kantor 

5. Mengelola buku-buku perpustakaan 

6. Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan SAIBA 

7. Membuat Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LBMT) Triwulan II TA 2017  

8. Melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan berupa penggantian pintu R. 

Ketua, R. WKPN, R. Hakim, R. Rapat, R. Panitera, R. JS/DYK dan R. Perpustakaan 

9. Melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan berupa halaman kantor yaitu 

pengecatan halaman depan 

10. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin berupa kendaraan operasional 

roda 4 dan roda 2 
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NOVEMBER 2017 

 

1. Menampung dan menyiapkan kebutuhan ATK Pegawai Dipa 01 dan 03 

2. Mengelola surat masuk dan keluar 

3. Melaksanakan tugas keprotokolan 

4. Melaksanakan kebersihan dan kerapian kantor 

5. Mengelola buku-buku perpustakaan 

6. Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan SAIBA 

7. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin berupa kendaraan operasional 

roda 4 dan roda 2 
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DESEMBER 2017 

 

1. Menampung dan menyiapkan kebutuhan ATK Pegawai Dipa 01 dan 03 

2. Mengelola surat masuk dan keluar 

3. Melaksanakan tugas keprotokolan 

4. Melaksanakan kebersihan dan kerapian kantor 

5. Mengelola buku-buku perpustakaan 

6. Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan SAIBA 

7. Melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pemeliharaan halaman 

kantor 

8. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin berupa perawatan kendaraan 

operasional roda 4 dan roda 2, PC, Laptop/ Notebook, Printer, AC Split dan 

inventaris kantor 

9. Mengevaluasi rencana dan hasil kerja bulan Januari – Desember 2017  

 

 

 

 

 


