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Lampiran : -

Perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2019 dan

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Di Banjarmasin

Sehubungan dengan su ra t Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin 

N om or : W 15.U /2220 /PR .01 .04 /11 /2019  tanggal 28 Novem ber 2019 yang 

m en indak lan ju ti su ra t Sekretaris M ahkamah Agung RI N om or : 

1604/SEK/OT.01.2 /1 1 /2 019  tangga l 15 Novem ber 2019 periha l pokok su ra t di atas, 

maka bersama ini kam i sampaikan hal-hal sebagai b e r ik u t :

1. Laporan K inerja Instansi Pemerin tah (LKjIP) Tahun 2019;

2. Reviu Dokumen Ind ika to r Kinerja U tama (IKU) 2019;

3. Dokumen Ind ika to r Kinerja U tama (IKU) 2020;

4. Reviu Dokumen Rencana S trategis Tahun 2015-2019;

5. Rencana Rencana Strategis Tahun 2020-2024;

6. Reviu Rencana Kinerja Tahunan 2019;

7. Rencana Kinerja Tahunan 2020;

8. Rencana Kinerja Tahunan 2021;

9. Reviu Perjan jian Kinerja Tahun 2019;

10. Perjanjian Kinerja Tahun 2020;

11. Rencana Aksi.

Dem ikian atas perkenan dan kerjasamanya d iucapkan te rim a  kasih.

KANDANGAN

mailto:pn_kandangan@yahoo.co.id
















































































































































































































































































Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara  

cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal  

sampai akhir.

3.2 Langkah-Langkah Mengajukan Permohonan Prodeo

A. Diajukan oleh PENGGUGAT atau PEMOHON

1. Datang ke kantor Pengadilan Negeri setempat. Petugas Meja I setelah  

meneliti kelengkapan berkas permohonan pembebasan biaya perkara ,  

dicatat dalam buku register permohonan pembebasan biaya perkara,  

diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera/Sekretaris  

setelah memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara,  

o  Datang ke Pengadilan Negeri dan menemui bagian pendaftaran

perkara.

o  Membuat surat permohonan / gugatan untuk berperkara yang  

didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo  

dengan mencantumkan alasan-alasannya,  

o Surat permohonan dapat dibuat sendiri dapat pula meminta  

bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada  

pengadilan.

o  Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan /  

gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada  

Ketua Pengadilan setempat.

o  Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau jaminan  

social lainnya (lihat syarat-syarat diatas).

2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan  

pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan  

Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  

mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara  

yang harus diterbitkan pada tanggal sama dengan diajukannya surat  

permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan  

dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing - masing untuk arsip  

berkas perkara, Panitera/Sekretaris dan pemohon.

3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak  

berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh  

Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk.
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4. Ketua Pengadilan Negeri berwenang menetapkan besaran satuan biaya  

sesuai dengan kondisi wilayah masing -  masing.

5. Panitera membuat rujukan berdasarkan Penetapan besaran satuan  

berdasarkan radius ditijukan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna  

Anggaran untuk membuat surat keputusan tentang pembebankan biaya  

perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran  

yang dibebankan kepada negara sebesar (Vide : Disesuaikan dengan  

Anggaran yang tersedia dalam DI PA Tahun Anggaran yang  

bersangkutan)

B. Diajukan oleh TERGUGAT atau TERMOHON

1. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan secara tertulis kepada  

Ketua Pengadilan Negeri dengan dilampiri syarat-syarat tersebut di atas,  

sebelum Tergugat/Termohon memberikan jawaban, dan Panitera  

memeriksa ke lengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara dan  

merekomendasikan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna  

Anggaran.

2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan  

pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan  

Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  

mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara  

yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya surat  

permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan  

dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip  

berkas perkara, Panitera/Sekretaris dan pemohon.

3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak  

berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh  

Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk.

4. Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat/Termohon dipihak yang  

kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat /Termohon ,  

dengan amar putusan berbunyi:

“ Membebankan biaya perkara kepada Negara ” ;

C. Diajukan terhadap perkara dengan upaya hukum banding, kasasi atau PK
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Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat  

peradilan. Jika Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka  

Pemohon / Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara  

secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

1. Jika dalam perkara tingkat pertama sudah bebas biaya, maka pengajuan  

banding, kasasi maupun pengajuan PK harus disertai surat penetapan  

pembebasan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan  

Negeri.

2. Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan pertama kali oleh  

Pemohon pada tingkat banding maupun kasasi, harus diajukan dalam  

tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan  

permohonan di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui  

Panitera dan selanjutnya direkomendasikan kepada Sekretaris selaku  

Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan  

untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan  

menyebut besaran anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara.

4. Berdasarkan surat keputusan dimaksud bendahara Pengeluaran  

menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir  

secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan  

tersebut, dengan bukti kuitansi.

5. Kasir membukukan biaya dimaksud dalam buku jurnal dan buku induk  

keuangan perkara, kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges  

yang dicatat nihil.

D. Perkara Eksekusi

1. Perkara yang dimohonkan Eksekusi Prosedur dan Mekanisme  

pembebasan biaya perkara pada dasarnya sama dengan permohonan  

diatas yaitu diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri  

dengan dilampiri syarat-syarat tersebut di atas.

2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan  

pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera dan  

Sekretaris untuk mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan  

Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan
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diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara  

apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-  

masing untuk arsip berkas perkara, Panitera dan Sekretaris serta  

pemohon.

3. Panitera menbuat rekomendasi yang ditujukan kepada Sekretaris selaku  

Kuasa Pengguna Anggaran untuk membuat surat keputusan untuk  

membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut  

besaran anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara.
















































































