
 

 
 

Nama : FAJAR SYAEFULLOH, S.H. 
NIP. : 19600908 198203 1 007 
Pangkat / Gol : Pembina/ (IV/a) 
Jabatan  : Panitera 
Atasan Langsung : Ketua 

Satuan Kerja : Pengadilan Agama Purbalingga 

 
PEMBAGIAN TUGAS KERJA (JOB DESCRIPTION) 

 
1. Membantu pimpinan dalam membuat program kerja, pengorganisasian dan pelaksanaannya. 

2. Mengatur tugas Panitera Muda dan Panitera Pengganti. 

3. Sebagai Panitera Sidang menghadiri dan mencatat jalannya persidangan, serta  menyelesaikan minutasi berkas 
perkara sesuai SOP paling lambat 1 minggu  setelah putus. 

4. Membuat salinan penetapan atau putusan pengadilan dan akta-akta yang menurut undang-undang/peraturan 
diharuskan dibuat oleh  panitera. 

5. Mengirimkan berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali. 

6. Melaksanakan penetapan perintah eksekusi atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
maupun gross akta dan menerima uang titipan pihak ketiga serta melaporkannya kepada ketua Pengadilan 
Agama Purbalingga. 

7. Bertanggung jawab  atas semua  proses pelayanan eksternal dalam penerimaan perkara dan penyelesaiannya, 
penyerahan salinan putusan/penetapan dan akta cerai, pelayanan informasi dan pelayanan  pengaduan, 
terselenggara secara profesional, berbasis IT, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku. 

8. Memungut biaya uang tarif PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan menyetorkannya ke kas negara. 

9. Membukukan, mengelola uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama. 

10. Membuat Akte Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta pemberitahuan-pemberitahuan yang berkenaan 
dengan upaya hukum tersebut. 

11. Mengirimkan berkas perkara yang domohonkan banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. 

12. Melaksanakan pengendalian sistem manajemen mutu ISO di bidang kesekretariatan. 

13. Bertanggung jawab atas tersedianya sumber daya yang diperlukan dan penggunaannya secara profesional, 
berbasis IT, transparan dan akuntabel agar seluruh proses pelayanan internal dapat terlaksana sesuai dengan 
persyaratan ISO dan peraturan perundangan. 

14. Mengatur jalannya surat sesuai dengan maksud surat berdasarkan ketentuan berlaku. 

15. Sebagai Ketua Tim Reformasi Birokrasi; 

16. Sebagai Anggota Tim Promosi Mutasi; 

17. Sebagai Wakil Ketua Tim Pengelola Meja Pengaduan; 

18. Sebagai Anggota Tim Penilai Role Model Pengadilan Agama Purbalingga; 

19. Sebagai Pj. Administrasi Kepaniteraan SAPM PA.Purbalingga; 

20. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan. 

 
Purbalingga, 02 Januari 2018 
Ketua Pengadilan Agama Purbalingga 

 
 
Hj. SRI SULISTYANI ENDANG SETYAWATI, S.H., M.S.I. 
NIP.19631214.198903.2.003 

 

Catatan : 
Sebagai realisasi Surat Keputusan Dirjend Badilag Mahkamah Agung RI Nomor : 1448/DjA/KP.04.6/SK/5/2016 
Tanggal 03 Mei 2016. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama : ROSIFUL, S.Ag. 
NIP. : 19690313.199603.1.002 
Pangkat / Gol : Penata Tingkat I/ (III/d) 
Jabatan  : Panitera Muda Permohonan 
Atasan langsung : Panitera 
Satuan kerja : Pengadilan Agama Purbalingga 
 

PEMBAGIAN TUGAS KERJA (JOB DESCRIPTION) 
 

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, meng-input data 

perkara ke dalam SIPP, membuat Berita Acara Sidang yang harus selesai sebelum sidang 

berikutnya serta menyelesaikan minutasi berkas perkara sesuai SOP paling lambat 1 minggu  

setelah putus. 

2. Melaporkan kepada Meja II untuk dicatat dalam register perkara dengan menggunakan 

instrumen PHS dan PMH, instrumen panggilan, instrumen penundaan sidang, instrumen amar 

putusan dan instrumen mediasi.  

3. Menyerahkan instrumen panggilan dan instrumen pemberitahuan amar putusan kepada 

Jurusita/Jurusita Pengganti paling lambat sehari setelah diperintahkan, dan mencatatnya dalam  

buku kontrol panggilan/ pemberiitahuan serta memonitor realisasi relaasnya ; 

4. Melaksanakan proses pelayanan dalam pembuatan salinan putusan/penetapan paling lambat 1 

minggu  setelah putus dan pembuatan akta cerai serta pengarsipan sesuai SOP paling lambat 1 

minggu  setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 

5. Melakukan self control terhadap penyelesaian perkara yang  ditangani  dengan senantiasa 

memonitor aplikasi pengawasan dalam SIPP dan SIPP Plus serta buku catatan perkara kemudian 

segera memperbaiki ketidak sesuaian yang ditemmukan ; 

6. Membuat laporan perkara yang diterima dan diputus serta minutasinya  (LKH) pada setiap akhir 

bulan kepada Ketua Majelis untuk diteruskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama 

Purbalingga.  

7. Melaksanakan administrasi perkara permohonan; 

8. Mempersiapkan persidangan perkara permohonan; 

9. Menyimpan berkas perkara permohonan yang masuk; 

10. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register perkara disertai catatan singkat 

tentang isinya; 



11. Menyimpan perkas perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk dikirimkan kepada 

Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung; 

12. Menyerahkan arsip perkara permohonan yang sudah final kepada Panitera Muda Hukum; 

13. Memimpin dan mengkordinasi tugas dan kegiatan pada kepaniteraan Permohonan; 

14. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan,  dan  penanggung  jawab  pada  meja  

II dengan tugas sebagai berikut; 

a. Menerima surat gugatan/permohonan yang telah distempel Nomor Perkara dan tindasan 

pertama SKUM dari Meja I (kasir); 

b. Mendaftar/mencatat surat gugatan/permohonan dalam register yang bersangkutan serta 

memberi nomor register pada surat gugatan/permohonan tersebut; 

c. Nomor Register diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh kasir; 

d. Asli surat gugatan/permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan 

melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan 

gugatan/permohonan, disampaikan kepada wakil Panitera , untuk selanjutnya berkas 

gugatan/permohonan tersebut disampaikankepada Ketua Pengadilan Agama melalui 

Panitera; 

e. Menerima kembali perkara yang telah diberi PMH dan Penunjukan Panitera Pengganti serta 

mencatatnya dalam register perkara; 

f. Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim; 

g. Mencatat semua kegiatan penyelesaian perkara nerdasarkan laporan Panitera Pengganti; 

h. Mendaftar/mencatat putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah 

agung dalam semua buku register yang bersangkutan; 

15. Menyampaikan instrumen panggilan kepada Jurusita / jurusita pengganti, koordinator JSP dan 

register; 

16. Sebagai koordinator proses  pelayanan perkara dalam pengisian register perkara serta pelayanan 

data informasi dengan berbasis aplikasi SIPP; 

17. Sebagai Anggota Pj. Administrasi Manajemen dalam SAPM 

18. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan; 

 

Purbalingga, 02 Januari 2018 
Ketua Pengadilan Agama Purbalingga 
 
 
 
Hj. SRI SULISTYANI ENDANG SETYAWATI, S.H., M.S.I. 
NIP.19631214.198903.2.003 

 
 
 
Catatan : 
Sebagai realisasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 
1511/DJA/KP.04.6/SK/6/2015 Tanggal 17 Juni 2015 
 



 

 
 
 

Nama : SUDIN, S.Ag. 
NIP. : 19660106.199403.1.002 
Pangkat / Gol : Penata Tingkat I/ (III/d) 
Jabatan  : Panitera Muda Gugatan 
Atasan langsung : Panitera 
Satuan kerja : Pengadilan Agama Purbalingga 

 
PEMBAGIAN TUGAS KERJA (JOB DESCRIPTION) 

 
1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, meng-input data 

perkara ke dalam SIPP, membuat Berita Acara Sidang yang harus selesai sebelum sidang 

berikutnya serta menyelesaikan minutasi berkas perkara sesuai SOP paling lambat 1 minggu  

setelah putus. 

2. Melaporkan kepada Meja II untuk dicatat dalam register perkara dengan menggunakan 

instrumen PHS dan PMH, instrumen panggilan, instrumen penundaan sidang, instrumen amar 

putusan dan instrumen mediasi.  

3. Menyerahkan instrumen panggilan dan instrumen pemberitahuan amar putusan kepada 

Jurusita/Jurusita Pengganti paling lambat sehari setelah diperintahkan, dan mencatatnya dalam  

buku kontrol panggilan/ pemberitahuan serta memonitor realisasi relaasnya ; 

4. Melaksanakan proses pelayanan dalam pembuatan salinan putusan/penetapan paling lambat 1 

minggu  setelah putus dan pembuatan akta cerai serta pengarsipan sesuai SOP paling lambat 1 

minggu  setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 

5. Melakukan self control terhadap penyelesaian perkara yang  ditangani  dengan senantiasa 

memonitor aplikasi pengawasan dalam SIPP dan SIPP Plus serta buku catatan perkara kemudian 

segera memperbaiki ketidak sesuaian yang ditemukan ; 

6. Membuat laporan perkara yang diterima dan diputus serta minutasinya  (LKH) pada setiap akhir 

bulan kepada Ketua Majelis untuk diteruskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama 

Purbalingga. 

7. Bertanggungjawab pembuatan salinan putusan/penetapan kepada para pihak terhadap  

perkara yang ia menjadi Panitera Pengganti; 

8. Melaksanakan administrasi perkara gugatan; 

9. Mempersiapkan persidangan perkara gugatan; 

10. Menyimpan berkas perkara gugatan yang masih berjalan; 



11. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register perkara disertai catatan singkat 

tentang isinya; 

12. Menyimpan 1erkas perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk dikirimkan kepada 

Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung; 

13. Memimpin dan mengkordinasi tugas dan kegiatan pada Kepaniteraan gugatan; 

14. Sebagai penanggung jawab Meja 1 dengan rincian tugas sebagai berikut  : 

a. Menerima gugatan, permohonan, sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap 

termasuk asli untuk Majelis. 

b. Menerima dan meneliti perlawanan (verzet), Pernyataan Banding, Kasasi, Permohonan 

Peninjauan Kembali, Eksekusi, memberikan penjelasan dan Penaksiran biaya perkara dan 

biaya eksekusi. 

c. Menaksir biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam pasal 121 HIR/145 RBg yang 

kemudian dinyatakan dalam SKUM. Dalam perkara Cerai Talak, dalam menaksir biaya- 

biaya perkara diperhitungkan juga untuk keperluan pemanggilan sidang Ikrar Talak. 

d. Membuat Surat Kuasa Untuk  Membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan 

SKUM tersebut kepada calon  Penggugat atau calon Pemohon. 

e. Meneruskan surat gugatan/permohonan ke Meja II. 

f. Membuat barcode dan menyerahkannya ke Meja II. 

15. Sebagai Anggota Pj.Administrasi Kepaniteraan dalam SAPM  

16. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan. 

 

 

 

Purbalingga, 30 November 2018 
Ketua Pengadilan Agama Purbalingga 
 
 
 
Drs. FAIZAL KAMIL, S.H., M.H. 
NIP.19640904.198503.1.003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan : 
Sebagai realisasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 
2182/DJA/KP.04.6/SK/XI/2018 Tanggal 14 November 2018 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Nama : HERU WAHYONO, S.H. 
NIP. : 19650416.199103.1.005 
Pangkat / Gol : Penata Tingkat I/ (III/d) 
Jabatan  : Panitera Muda Hukum 
Atasan langsung : Panitera 
Satuan kerja : Pengadilan Agama Purbalingga 

 
PEMBAGIAN TUGAS KERJA (JOB DESCRIPTION) 

 
1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, meng-input data 

perkara ke dalam SIPP, membuat Berita Acara Sidang yang harus selesai sebelum sidang 

berikutnya serta menyelesaikan minutasi berkas perkara sesuai SOP paling lambat 1 minggu  

setelah putus. 

2. Melaporkan kepada Meja II untuk dicatat dalam register perkara dengan menggunakan 

instrumen PHS dan PMH, instrumen panggilan, instrumen penundaan sidang, instrumen amar 

putusan dan instrumen mediasi.  

3. Menyerahkan instrumen panggilan dan instrumen pemberitahuan amar putusan kepada 

Jurusita/Jurusita Pengganti paling lambat sehari setelah diperintahkan, dan mencatatnya dalam  

buku kontrol panggilan/ pemberitahuan serta memonitor realisasi relaasnya ; 

4. Melaksanakan proses pelayanan dalam pembuatan salinan putusan/penetapan paling lambat 1 

minggu  setelah putus dan pembuatan akta cerai serta pengarsipan sesuai SOP paling lambat 1 

minggu  setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 

5. Melakukan self control terhadap penyelesaian perkara yang  ditangani  dengan senantiasa 

memonitor aplikasi pengawasan dalam SIPP dan SIPP Plus serta buku catatan perkara 

kemudian segera memperbaiki ketidak sesuaian yang ditemmukan ; 

6. Membuat laporan perkara yang diterima dan diputus serta minutasinya  (LKH) pada setiap 

akhir bulan kepada Ketua Majelis untuk diteruskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama 

Purbalingga. 

7. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan 

perkara, menyimpan arsip berkas perkara; 

8. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan Panitera Muda Hukum;  

9. Memimpin dan mengkordinasi tugas dan kegiatan pada kepaniteraan Hukum; 



10. Menghimpun, mengelola, dan membuat laporan perkara, rutin setiap bulan, 4 (empat) 

bulanan, dan 6 (enam) bulanan;  

11. Pendataan urusan statistik dan dokumentasi perkara pada Pengadilan Agama Purbalingga; 

12. Sebagai penanggung jawab pada meja III dengan tugas sebagai berikut; 

a. Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah 

Agung kepada yang berkepentingan; 

b. Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada pihak yang berkepentingan; 

c. Menerima Memori/ Kontra Memori Banding, Memori/ Kontra Memori Kasasi, Jawaban/ 

Tanggapan Peninjauan Kembali dan lain-lain; 

d. Menyusun menjahit/ mempersiapkan berkas Banding, Kasasi, PK; 

e. Menerima berkas perkara yang telah diminutasi dan mencatatnya dalam buku kendali 

khusus untuk itu; 

f. Mengisi instrumen penerimaan berkas yang telah diminutasi hari itu dan diserahkan pada 

meja II untuk dicatat dalam Register Induk Perkara; 

g. Menyiapkan dan memproses Permohonan Eksekusi; 

13. Sebagai Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 

14. Sebagai koordinator proses pelayanan dalam penyerahan salinan putusan/penetapan dan akta 

cerai, pengarsipan dan pelaporan perkara, serta mengelola data informasi dan dokumentasi 

perkara dengan berbasis aplikasi SIPP; 

15. Sebagai Sekretaris II dalam SAPM 

16. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan; 

 
 

Purbalingga, 02 Januari 2018 
Ketua Pengadilan Agama Purbalingga 
 
 
 
Hj. SRI SULISTYANI ENDANG SETYAWATI, S.H., M.S.I. 
NIP.19631214.198903.2.003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan : 
Sebagai realisasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 
1502/DJA/KP.04.6/SK/6/2015 Tanggal 17 Juni 2015 
 



 

 
 

Nama : KUN BUDIYATI, BA 
NIP : 19610110.198603.2.001 
Pangkat / Gol : Penata/ (III/c) 
Jabatan  : Panitera Pengganti 
Atasan langsung : Panitera 
Satuan kerja : Pengadilan Agama Purbalingga 

 
PEMBAGIAN TUGAS KERJA (JOB DESCRIPTION) 

 
1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, meng-input data perkara 

ke dalam SIPP, membuat Berita Acara Sidang yang harus selesai sebelum sidang berikutnya serta 

menyelesaikan minutasi berkas perkara sesuai SOP paling lambat 1 minggu  setelah putus. 

2. Melaporkan kepada Meja II untuk dicatat dalam register perkara dengan menggunakan instrumen 

PHS dan PMH, instrumen panggilan, instrumen penundaan sidang, instrumen amar putusan dan 

instrumen mediasi.  

3. Menyerahkan instrumen panggilan dan instrumen pemberitahuan amar putusan kepada 

Jurusita/Jurusita Pengganti paling lambat sehari setelah diperintahkan, dan mencatatnya dalam  

buku kontrol panggilan/ pemberitahuan serta memonitor realisasi relaasnya ; 

4. Melaksanakan proses pelayanan dalam pembuatan salinan putusan/penetapan paling lambat 1 

minggu  setelah putus dan pembuatan akta cerai serta pengarsipan sesuai SOP paling lambat 1 

minggu  setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 

5. Melakukan self control terhadap penyelesaian perkara yang ditangani dengan senantiasa 

memonitor aplikasi pengawasan dalam SIPP dan SIPP Plus serta buku catatan perkara kemudian 

segera memperbaiki ketidak sesuaian yang ditemmukan ; 

6. Membuat laporan perkara yang diterima dan diputus serta minutasinya  (LKH) pada setiap akhir 

bulan kepada Ketua Majelis untuk diteruskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga. 

7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan; 

8. Sebagai anggota Pj. Administrasi Kepaniteraan dalam SAPM 

9. Sebagai Wakil Sekretaris Dharmayukti Karini Cab. Purbalingga; 

 
Purbalingga, 02 Januari 2018 
Ketua Pengadilan Agama Purbalingga 
 
 

 

Hj. SRI SULISTYANI ENDANG SETYAWATI, S.H., M.S.I. 
NIP.19631214.198903.2.003 

 
Catatan : 
Sebagai realisasi Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 
2906/DJA/KP04.6/SK/XII/2011 Tanggal 13 Desember 2011. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nama : Hj. YETTY ARISTIANI LAWAN ASIH, S.H. 
NIP. : 19600811.200003.2.001 
Pangkat / Gol : Penata Tingkat I/ (III/d) 
Jabatan  : Panitera Pengganti 
Atasan langsung : Panitera 
Satuan kerja : Pengadilan Agama Purbalingga 

 
PEMBAGIAN TUGAS KERJA (JOB DESCRIPTION) 

 
1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, meng-input data 

perkara ke dalam SIPP, membuat Berita Acara Sidang yang harus selesai sebelum sidang 
berikutnya serta menyelesaikan minutasi berkas perkara sesuai SOP paling lambat 1 minggu  
setelah putus. 

2. Melaporkan kepada Meja II untuk dicatat dalam register perkara dengan menggunakan 
instrumen PHS dan PMH, instrumen panggilan, instrumen penundaan sidang, instrumen amar 
putusan dan instrumen mediasi.  

3. Menyerahkan instrumen panggilan dan instrumen pemberitahuan amar putusan kepada 
Jurusita/Jurusita Pengganti paling lambat sehari setelah diperintahkan, dan mencatatnya dalam  
buku kontrol panggilan/ pemberitahuan serta memonitor realisasi relaasnya ; 

4. Melaksanakan proses pelayanan dalam pembuatan salinan putusan/penetapan paling lambat 1 
minggu setelah putus dan pembuatan akta cerai serta pengarsipan sesuai SOP paling lambat 1 
minggu  setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 

5. Melakukan self control terhadap penyelesaian perkara yang  ditangani  dengan senantiasa 
memonitor aplikasi pengawasan dalam SIPP dan SIPP Plus serta buku catatan perkara kemudian 
segera memperbaiki ketidak sesuaian yang ditemmukan ; 

6. Membuat laporan perkara yang diterima dan diputus serta minutasinya  (LKH) pada setiap akhir 
bulan kepada Ketua Majelis untuk diteruskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama 
Purbalingga. 

7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan; 
8. Sebagai Wakil Sekretaris Dharmayukti Karini Cab. Purbalingga; 
 

Purbalingga, 02 Januari 2018 
Ketua Pengadilan Agama Purbalingga 
 
 
 
Hj. SRI SULISTYANI ENDANG SETYAWATI, S.H., M.S.I. 
NIP.19631214.198903.2.003 

 

 
 
Catatan : 
Sebagai realisasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 
1640/DJA/KP.04.6/SK/6/2015 Tanggal 30 Juni 2015 
 



 

 
 

Nama : NUR AFLAH, S.H. 
NIP. : 19721109 199703 1 001 
Pangkat / Gol : Penata/ (III/c) 
Jabatan  : Panitera Pengganti 
Atasan langsung : Panitera 
Satuan kerja : Pengadilan Agama Purbalingga 

 
PEMBAGIAN TUGAS KERJA (JOB DESCRIPTION) 

 
1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, meng-input data 

perkara ke dalam SIPP, membuat Berita Acara Sidang yang harus selesai sebelum sidang 
berikutnya serta menyelesaikan minutasi berkas perkara sesuai SOP paling lambat 1 minggu  
setelah putus. 

2. Melaporkan kepada Meja II untuk dicatat dalam register perkara dengan menggunakan 
instrumen PHS dan PMH, instrumen panggilan, instrumen penundaan sidang, instrumen amar 
putusan dan instrumen mediasi.  

3. Menyerahkan instrumen panggilan dan instrumen pemberitahuan amar putusan kepada 
Jurusita/Jurusita Pengganti paling lambat sehari setelah diperintahkan, dan mencatatnya dalam  
buku kontrol panggilan/ pemberitahuan serta memonitor realisasi relaasnya ; 

4. Melaksanakan proses pelayanan dalam pembuatan salinan putusan/penetapan paling lambat 1 
minggu  setelah putus dan pembuatan akta cerai serta pengarsipan sesuai SOP paling lambat 1 
minggu  setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 

5. Melakukan self control terhadap penyelesaian perkara yang  ditangani  dengan senantiasa 
memonitor aplikasi pengawasan dalam SIPP dan SIPP Plus serta buku catatan perkara kemudian 
segera memperbaiki ketidak sesuaian yang ditemmukan ; 

6. Membuat laporan perkara yang diterima dan diputus serta minutasinya  (LKH) pada setiap akhir 
bulan kepada Ketua Majelis untuk diteruskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama 
Purbalingga. 

7. Sebagai Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara; 
8. Sebagai Kasir; 
9. Sebagai anggota Pj.administrasi Manajemen dalam SAPM 
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan; 

 
Purbalingga, 02 Januari 2018 
Ketua Pengadilan Agama Purbalingga 
 
 
 
Hj. SRI SULISTYANI ENDANG SETYAWATI, S.H., M.S.I. 
NIP.19631214.198903.2.003 

 
 

Catatan : 
Sebagai realisasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 
3931/DJA/KP.04.6/12/2015 Tanggal 29 Desember 2015 
 



 

 
 

Nama : CHISAN AL FAIZ, S.H. 
NIP. : 19721109.199703.1.001 
Pangkat / Gol : Penata/ (III/c) 
Jabatan  : Panitera Pengganti 
Atasan langsung : Panitera 
Satuan kerja : Pengadilan Agama Purbalingga 

 
PEMBAGIAN TUGAS KERJA (JOB DESCRIPTION) 

 
1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, meng-input data 

perkara ke dalam SIPP, membuat Berita Acara Sidang yang harus selesai sebelum sidang 
berikutnya serta menyelesaikan minutasi berkas perkara sesuai SOP paling lambat 1 minggu  
setelah putus. 

2. Melaporkan kepada Meja II untuk dicatat dalam register perkara dengan menggunakan 
instrumen PHS dan PMH, instrumen panggilan, instrumen penundaan sidang, instrumen amar 
putusan dan instrumen mediasi.  

3. Menyerahkan instrumen panggilan dan instrumen pemberitahuan amar putusan kepada 
Jurusita/Jurusita Pengganti paling lambat sehari setelah diperintahkan, dan mencatatnya dalam  
buku kontrol panggilan/ pemberitahuan serta memonitor realisasi relaasnya ; 

4. Melaksanakan proses pelayanan dalam pembuatan salinan putusan/penetapan paling lambat 1 
minggu  setelah putus dan pembuatan akta cerai serta pengarsipan sesuai SOP paling lambat 1 
minggu  setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 

5. Melakukan self control terhadap penyelesaian perkara yang  ditangani  dengan senantiasa 
memonitor aplikasi pengawasan dalam SIPP dan SIPP Plus serta buku catatan perkara kemudian 
segera memperbaiki ketidak sesuaian yang ditemmukan ; 

6. Membuat laporan perkara yang diterima dan diputus serta minutasinya  (LKH) pada setiap akhir 
bulan kepada Ketua Majelis untuk diteruskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama 
Purbalingga. 

7. Sebagai petugas meja III di bidang pembuatan akta cerai dan pengarsipan perkara ; 
8. Membuat laporan perkara bulanan, empat bulanan dan enam bulanan. 
9. Sebagai anggota Pj. Administrasi Kepaniteraan dalam SAPM 
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan; 

 

Purbalingga, 02 Januari 2018 
Ketua Pengadilan Agama Purbalingga 
 
 
 
Hj. SRI SULISTYANI ENDANG SETYAWATI, S.H., M.S.I. 
NIP.19631214.198903.2.003 

 

 
Catatan : 
Sebagai realisasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 
2667/DjA/KP.04.6/SK/11/2015 Tanggal 16 November 2015 
 



  

  
 

Nama : ARIEF RAHADI TRIDASA, S.H. 
NIP. : 19831215.200912.1.006 
Pangkat / Gol : Penata Muda/ (III/a) 
Jabatan  : Jurusita  
Atasan langsung : Panitera 
Satuan kerja : Pengadilan Agama Purbalingga 

 
PEMBAGIAN TUGAS KERJA (JOB DESCRIPTION) 

 
1. Sebagai Juru Sita, melaksanakan semua perintah oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang, Panitera; 

2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman/surat panggilan, teguran-teguran dan pemberitahuan 
putusan; 

3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis dengan meneliti objek sita serta 
batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah; 

4. Membuat Berita Acara Penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan 

5. Mendaftrakan barang sita ke kantor Badan Pertanahan Nasional apabila objek sita berupa tanah 
bersertifikat atau ke Kepala Desa untuk objek sita yang lain ; 

6. Sebagai Anggota Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Purbalingga; 

7. Membantu tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala; 

8. Sebagai pembuat daftar gaji; 

9. Sebagai anggota Pj. Administrasi Kesekretariatan dalam SAPM 

10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan; 
 
 
 

Purbalingga, 02 Januari 2018 
Ketua Pengadilan Agama Purbalingga 

 
 
 
Hj. SRI SULISTYANI ENDANG SETYAWATI, S.H., M.S.I. 
NIP.19631214.198903.2.003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catatan : 
Sebagai realisasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 
1470/DJA/KP.04.6/SK/6/2015 Tanggal 17 Juni 2015. 

 
 



 

 
 

 
 

PEMBAGIAN TUGAS KERJA (JOB DESCRIPTION) 
 
 

1. Sebagai Jurusita Pengganti, melaksanakan semua perintah oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang, 
Panitera; 

2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman/ surat panggilan, teguran-teguran dan 
pemberitahuan putusan; 

3. Membantu/ petugas meja informasi ; 
4. Sebagai Bendahara penerima/ PNBP 
5. Sebagaai anggota Pj. Administrasi Kesekretariatan dalam SAPM 
6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan; 

 
 
 

Purbalingga, 02 Januari 2018 
Ketua Pengadilan Agama Purbalingga 

 
 
 
Hj. SRI SULISTYANI ENDANG SETYAWATI, S.H., M.S.I. 
NIP.19631214.198903.2.003 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catatan :  
Sebagai Realisasi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : W11-
A23/698.a/KP.04.6/II/2016 tanggal 12 Februari 2016. 

Nama : YUNIKA ARIF RAKHMAN, A.Md. 
NIP. : 19840624.201101.1.010 
Pangkat / Gol : Pengatur Tingkat I/ (II/d) 
Jabatan  : Jurusita Pengganti/ Bendahara Penerimaan 
Atasan langsung : Panitera Muda Hukum 
Satuan kerja : Pengadilan Agama Purbalingga 




