
1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;
4. Uudang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 'rabun 2016 tentang Tata

Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV /2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan
Buku I, II, III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan;

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan lnformasi di
Pengadilan;

11.Surat Edaran Ketua Mahkamab Agung RI Nomor 2 Tahun 2016
tentang Penyelesaian Perkara di Pengaclilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;

12.Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamab
Agung RI Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 ten tang Pedoman
Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

13.Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung RI Nomor 1294/DjA/HKOO.6/SK/05/2018 ten tang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018
tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;

14.Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mabkamab
Agung RI Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peraclilan
Agama,

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
026/KMA/SK/Il/2012 tanggal 9 Februari 2012 1:entang Standar
Pelayanan Peradilan.

Memperhatikan

Mengingat

a Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang prima
kepada masyarakat, maka dipandang perlu dibuat Standar
Pelayanan pada Pengadilan Agama Padang Panjang;

b. Bahwa Standar Layanan dibuat sebagai petunjuk dan ketentuan
yang harus dijalankan dalam pelaksanaan tugas rerutama
pelayanan informasi kepada masyarakat;

Menimbang
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Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

-lWJumllA, M.Ag.
NIP.19760420.199802.2.00 1

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

KEDUA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG TENTANG
STANDARPELAYANANPADA PENGADILAN AGAMA PADANGPANJANG;

Standar Pelayanan Pengadilan Agama Padang Panjang sebagaimana
tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KESATU

Menetapkan

MEMUTUSKAN



B. Pelayanan Gugatan
1. Para pihak dapat mengajukan gugatan dengan menyerahkan surat gugatan kepada

petugas meja pertama sebanyak jumlah pihak, ditambah 4 (empat) rangkap untuk
MajelisHakimdan arsip . Dokumenyang perlu diserahkan adalah :
a. Surat Gugatan atau Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Agama
b. Surat Kuasa Khusus (dalam hal periggugatatau pemohonmenguasakan kepada

pihak lain)
c. Fotokopi kartu KTPAanggota Advokat dan BAS bagi yang menggunakan jasa

Advokat,

A. Pelayanan Permohonan
I. Pemohonyang tidak dapat membaca dan menulis mendapatkan bantuan hukum dari

petugas PengadilanAgamayang akan mencatat permohonan pemohon;
2. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat

tinggal pemohon. Pengadilan mendaftarkan permohonan dalam buku register dan
memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya
sudah ditentukan dalam SKUM.Khusus untuk permohonan pengangkatan/ Adopsi
anak, surat permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Agama yang daerah
hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.

3. .Jenis-jenispermohonan yang dapat ditunjukan melalui PengadilanAgama,yaitu ;
a. Permohonan Pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau

belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah orang tua.
b. Permohonan pengangkatan wali/ pengampu bagi orang dewasa yang kurang

ingatannya atau orang dewasa yang tidak bila mengurus hartanya bagi, misalnya
karena pikun.

c. Permohonan dispensasi kawin bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19
(sembilanbelas) tahun.

d. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh
satu) tahun

e. Permohonan pengangkatan anak.
f. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud (hilang).
g. Permohonan penetapan ahli waris.
h. Permohonan penetapan wali adhal, apabila wali nikah calon mempelai yang akan

melangsungkan perkawinan tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut.
i. Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari perkawinan pencatat

nikah.
j. Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai atau salah satu

calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
k. Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan,

sedangkan calon mempelai atau salah satu calon tidak memenuhi syarat-syarat
perkawinan.

1. Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal.

Standar Pelayanan Pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Nomor
Tanggal

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan
AgamaPadang Panjang
:W3-A8/76/HK.05/1/2021
: 4 Januari 2021

Lampiran



D. Pelayanan Administrasi Persidangan
1. Pengadilan mengumumkan daftar perkara yang akan disidangkan pada hari

bersangkutan di papan Jadwal Sidang dan selambat-lambatnya 3 (tiga)hari sebelum
sidang di website Pengadilan.

2. Persidangan dilaksanakan hari Selasa dan Rabu yang dimulai secepat-cepatnya
pukul 09.00 WIB, pada hari yang bersangkutan dengan mempertimbangkan jauh
dekat jarak kediaman pihak dengan tempat persidangan,

3. Urutan persidangan dilakukan berdasarkan nomor antrian para pihak.
4. Apabila pada sidang pertama dalam perkara kontentius (termasuk Verzet) dihadiri

oleh kedua belah pihak, MajelisHakim/Hakim mewajibkan kepada para pihak untuk
melakukan mediasi.

5. Apabila salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama, maka Majelis
Hakim/Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara hingga menjatuhkan
putusan (Verstek).

6. Apabila dalam keadaan seperti nomor 5 diatas Majelis Hakim/Hakim beranggapan
perlu untuk memanggil pihak kembali dengan menunda sidang, maka penundaan
sidang dilakukan sesuai ketentuan tentang PHS.

7. Persidangan suatu perkara diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima)bulan terhitung
sejak tanggal pendaftaran perkara.

8. Jika waktu 5 (lima)bulan telah terlampaui sedangkan perkara belum diputus, maka
Hakim Ketua Majelis membuat laporan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan
Agama degan tembusan kepada Ketua PTAdan Ketua Mahkamah Agung RI berikut
alasanj'penyebab perkara belum diputus.

9. Panitera Sidangwajib membuat berita acara persidangan.
10.Pembuatan Berita Acara Persidangan dilaksanakan pada hari sidang bersangkutan

atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan sidang.
11.Ketua Majelis bertanggung jawab atas kebenaran Berita Acara Persidangan yang

dibuat Panitera Sidang.

c. Pelayanan Panjar Biaya Perkara
1. Besar biaya panjar perkara ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Padang

Panjang.
2. Besar biaya panjar perkara diumumkan pada papan pengumuman dan website.
3. Besar biaya panjar setiap perkara ditetapkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar

(SKUM).
4. Pembayaran panjar biaya perkara melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI)Cab. Padang

Panjang.
5. Pegawai tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara secara langsung.
6. Pengadilan akan meminta penambahan biaya panjar dalam hal biaya panjar yang

telah dibayarkan tidak mencukupi.
7. Pengadilan wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang

tidak terpakai selama proses berperkara.
8. Bila Pemohon/Penggugat tidak mengambil dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan

sisa biaya panjar tidak diambil setelah pihak bersangkutan diberitahu, maka akan
disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.

d. Bagi pihak yang menggunakan perwakilan selain advokat (kuasa insidentil) harus
ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala desa / Lurah
darr/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNSdan AnggotaTNI/Polri

e. Salinan Putusan (untuk permohonan eksekusi)
f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh kedutaan atau

perwakilan Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.



G. Pelayanan Administrasi Upaya Hukum
1. PelayananAdministrasiPerkara Banding

a. Para pihak dapat mengajukan permohonan banding kepada petugas meja
pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan
atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan atau setelah
diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.

b. Pengadilan mendaftarkan perkara dan memberikan akta pemyataan banding
kepada pemohon banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.

c. PemohonBanding melakukan pernbayarari biaya perkara melalui bank, Pegawai
Pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran perkara langsung dari pihak
berperkara (SEMANo.4/2008)

d. Pengadilanmenyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam
waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori
banding.

F. Pelayanan Itsbat Rukyatul HDaI
1. Pemohon (Kantor Kementerian Agama)mengajukan permohonan itsbat, kesaksian

Rukyat Hilal kepada Ketua Pengadilan Agama yang membawahi wilayah tempat
pelaksanaan Rukyat Hilal

2. Panitera atau petugas yang ditunjuk mencatat permohonan tersebut dalam register
khusus untuk itu.

3. Sidang Itsbat Rukyat Hilal dilaksanakan di tempat Rukyat Hilal (sidang di tempat)
dilakukan dengan cepat dan sederhana, sesuai dengan kondisi setempat.

4. Ketua Pengadilan Agarna menunjukan Mejelis Hakim atau Hakim Tunggal untuk
menyidangkan permohonan tersebut.

5. Hakimyang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan Rukyat Hilal
6. Pelaksanaan Rukyat Hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan

Hisab Rukyat (BHR)
7. Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada anggaran

negara.

2. Mediasidi luar persidangan :
a. Masyarakat dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator

bersertifikat di luar pengadilan.
b. Pengadilan menerbitkan akta perdamaian setelah para pihak mendaftarkan

gugatan mereka di pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi
dan sertifikat mediator.

E. Pelayanan Mediasi
1. MediasiDalamPersidangan :

a. Pengadilan memberikan pelayanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan
tanpa dipungut biaya.

b. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang
dibuat oleh Pengadilan, yang memuat 3 (tiga)nama mediator dan disertai latar
belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.

c. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera
menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara pada pengadilan yang sarna
untuk menjalankan fungsimediator.

d. Pengadilanmenyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan
tidak dipungut biaya.

12.Berita Acara Persidangan ditanda tangani selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sebelum sidang berikutnya.



3. Pelayanan Administrasi Perkara Peninjauan Kembali
a. Permohonan peninjauan kembali dapat di ajukan dalam waktu 180 (seratus

delapan puluh) hari kalender.
b. Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar

biaya perkara dan menerima SKUMyang telah dibubuhi cap stempel lunas dari
peme~ang kas, Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan

2. Pelayanan Administasi perkara Kasasi
a. Permohonan Kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan

atau penetapan pengadilan diucapkan dan diberitahukan (dalam hal putusan
tersebut diucapkan di luar hadirnya)

b. Pemohon kasasi penerima SKUMyang dicap / stempel lunas oleh pemegang kas
setelah menyerahkan bukti pembayaran.

c. Petugas meja pendaftaran meregister permohonan kasasi dan menyerahkan akta
pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.

d. Pengadilan menyampaikan permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari
kepada pihak lawan.

e. Memorikasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah
pemyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan PengadilanAgama.

f. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori
tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud.

g. Jawaban atau kontra memori selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender
sesudah disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud.

h. Sebelum berkas perkara dikirimkan ke Mahkamah Agung harus diberikan
kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari I memeriksa berkas perkara
(inzage)dan dituangkan dalam akta.

i. Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak
permohonan kasasi diajukan, harus sudah mengirimkan berkas kasasi (BerkasA
dan B)ke Mahkamah Agung.

j. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agamayang
ditanda tangani oleh pemohon kasasi (harus diketahui oleh pemohon apabila
permohonan peninjauan kembali di ajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan
akta panitera.

k. Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh panitera ke Mahkamah
Agungdisertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh panitera.

1. Mahkamah Agungwajib mengirimkan salinan putusan kepada PengadilanAgama
untuk diberitahukan kepada pihak paling lambat dalam waktu 2 {dualhari untuk
perkara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus selesai dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat
prioritas.

e. Pengadilan Agamamengirimkan berkas banding (Berkas A dan B) ke Pengadilan
Tinggi Agama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding
diajukan.

f. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding diajukan
kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditandatangani oleh pembanding (harus
diketahui oleh prinsipal apabila pemohon banding diajukan oleh kuasanya) dan
dituangkan dalam akta panitera.

g. Pengadilan tingkat banding wajib mengirimkan salinan putusan kepada
Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada para pihak. Panitera wajib
membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 14 (empat
belas)



I. Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan
1. Pernohon mengajukan permohonan pengambilan Salinan Penetapan dengan

rnernbawakelengkapan identitas diri.
2. Petugas rnenerima pengajuan pengambilan Salinan Penetapan dan rnernerintahkan

para pihak agar mernbayarbiaya salinan penetapan

H. Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar
1. Setelah Majelis Hakim rnernbacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk

urnurn, kernudian Ketua Majelis rnernbuat perincian biaya yang telah diputus dan
diberikan kepada Pernegang Kas untuk dicatat dalam Buku Jumal Keuangan
Perkara dan Buku Induk KeuanganPerkara.

2. Pemohon/Penggugat selanjutnya rnenghadap kepada Pemegang Kas untuk
rnenanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan,
dengan rnernberikaninformasinornorperkaranya.

3. Pernegang Kas berdasarkan Buku Jumal Keuangan Perkara rnernberi penjelasan
rnengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada PernohonjPenggugat.Apabila
terdapat sisa panjar biaya perkaranya, rnaka PernegangKas rnernbuatkan kwitansi
pengernbalian sisa panjar biaya perkara dengan rnenuliskan jurnlah uang sesuai
sisa yang ada dalam buku jumal dan diserahkan kepada Pemohorr/Penggugat
untuk ditandatangani.

4. Pemohorr/Penggugat setelah rnenerima kwitansi pengernbalian sisa panjar biaya
perkara dan rnenandatanganinya, kernudian rnenyerahkan kernbali kwitansi
tersebut kepada PernegangKas.

5. PernegangKas rnenyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut
beserta lernbar pertama kwitansi kepada pihak Pemohorr/Penggugat.

6. Bila Pemohori/Penggugat tidak rnengambildalam waktu rnaksimal 6 (enam) bulan
sisa biaya panjar tidak diambil setelah pihak bersangkutan diberitahu, rnaka akan
disetor ke KasNegarasebagai PNBP.

peninjauan kernbali yang dilampirkan pada berkas perkara dan rneregister
permohonan peninjauan kernbali.

c. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (ernpat belas) panitera wajib
rnernberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya dengan
rnernberikanjrnengirirnkan salinan permohonan peninjauan kernbali beserta
alasan-alasannya kepada pihak lawan.

d. Jawabanjtanggapan atas alasan peninjauan kernbali selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sejak alasan PK tersebut diterima harus sudah diterima
kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan.

e. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima kepaniteraan pengadilan
harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang di atas surat jawaban
tersebut.

f. Pencabutan permohonan peninajauan kernbali diajukan kepada Ketua
Pengadilan yang ditandatangani oleh pernohon peninjauan kernbali (harus
diketahui oleh pernohon apabila permohonan peninjauan kernbali diajukan oleh
kuasanya) dengan rnenyertakan akta Panitera.

g. Pencabutan permohonan peninjauan kernbali harus segera dikirim oleh Panitera
ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera

h. Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agungwajib rnengirimkan salinan
putusan pada Pengadilan Agama pengaju untuk diberitahukan kepada para
pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan
oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari dan 2 (dua)bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.



K. Peiayanan Penyelesaian Eksekusi
1. Masyarakatyang telah memilikiputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut.
2. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan

AgamaPadang Panjangmelalui kepaniteraan muda.
3. Pengadilan Agama Padang Panjang menetapkan biaya eksekusi sebagaimana

dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua PengadilanAgamaPadang Panjang.
4. Pemohon eksekusi wajib membayar biaya panjar eksekusi yang ditentukan dalam

SKUMdimana komponen biayanya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang melalui Bank BRI Cabang Padang
Panjang.

5. PengadilanAgamaPadang Panjang hams segera mengeluarkan penetapan eksekusi
sejak permohonan diterima. Penetapan tersebut menyatakan bahwa permohonan
eksekusi tersebut dapat dieksekusi atau tidak dapat dieksekusi.

6. Jika setelah ditempuh langkah-langkah sesuai ketentuan perundangan dan ternyata
pihak yan~ kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela,
maka Ketua PengadilanAgamaPadang Panjangmembuat penetapan eksekusi.

7. Pemohon eksekusi wajib membayar panjar terlebih dahulu agar eksekusi dapat
dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka Pemohon dapat dimintakan biaya
tambahan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama Padang Panjang dengan
disertai tanda bukti pembayaran berikut rincian komponenbiaya.

8. Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Padang
Panjang hams dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang
cukup sekurang-kurangnya 3 (tiga)hari sebelum pelaksanaan eksekusi.

J. Peiayanan Penyelesaian Sita
1. Petugas menerima permohonan sita dan menaksir biaya sita serta menuangkannya

dalam SKUMdan mencatat permohonan ke dalam buku register sita.
2. Petugas menyerahkan berkas permohonan sita kepada Ketua melalui Panmud

Gugatan dan Panitera.
3. Ketua menerima, meneliti berkas perkara dan menetapkan serta menandatangani

Penetapan MajelisHakim(PMH).
4. Hakim membaca berkas perkara dan menetapkan sita serta melaksanakan

pemberitahuan sita kepada Para Pihak dan Instansi terkait.
5. Jurusita melaksanakan penyitaan, membuat dan menandatangani BeritaAcara Sita.
6. Jurusita menyerahkan BeritaAcara Sita kepada Para Pihak dan Instansi terkait.
7. Jurusita mendaftarkan dan mencatatkan Berita Acara Sita kepada instansi terkait

serta mencatat dalam buku register sita dan menyerahkannya kepada hakim.

3. Pemohon membayar biaya salinan penetapan sesuai dengan jumlah yang telah
ditentukan.

4. Pemohon menerima bukti pembayaran PNBP dan menyerahkan kembali kepada
petugas meja III.

5. Petugas meja III menerima bukti pembayaran salinan penetapan dan menyerahkan
salinan penetapan serta membuatkan tanda terima bukti penyerahan salinan
penetapan.

6. Pemohon menerima Salinan Penetapan sesuai dengan permohonan dan
menandatangani bukti penerimaan salinan penetapan.
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L. Pelayanan Permohonan Delegasi
1. Panitera membuat dan menyerahkan instrumen panggilan kepada koordinator

delegasi.
2. Koordinator menerima instrumen, mengetik surat permohonan bantuan panggilan

kepada Pengadilan Agama tujuan dan mengajukan permohonan biaya panggilan
dengan menyerahkan instrumen panggilan.

3. Kasir menerima instrument, input data, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan
kepada koordinator delegasi.

4. Koordinator delegasi menerima biaya panggilan dari kasir dan melaksanakan
pengiriman surat permohonan bantuan pemanggilan disertai pengiriman biaya
(bukti bayar panggilan/bukti wesel)pada SIPP.

5. Koordinator delegasi menerima relaas panggilan dari Pengadilan Agama tujuan dan
menyerahkan pada MajelisHakimmelalui Panitera Pengganti.

6. Panitera mencatat/rnenginput dalam Register Delegasi dan SIPP serta membuat
laporan panggilanj'pemberitahuan delegasi untuk dikirimkan ke Pengadilan Tinggi
Agama.
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