
PENGADlLAN TINGGI SURABAYA
Jalan Sumatra No.42 Surabaya - 60281
Telp. (031) 5024408 - Facs. (031) 5033042

Nomor

Lampiran

Perihal

W12.U/ 736 /Hk.01/II/2013

Surat Edaran Ketua
Pengadilan Tinggi Surabaya
tentang Penyelesaian Perkara
Pidana Yang Terdakwanya
berada Dalam Tahanan.

Surabaya, 13 - Pebruari - 2013

Kepada :

Sdr. Ketua Pengadilan Negeri

Se - Jawa Timur

Memperhatikan laporan perkara Pidana (terdakwanya berada

dalam tahanan) yang dimintakan banding, berkaitan dengan waktu

untuk proses pengiriman berkasnya, pada kenyataannya proses

pengiriman berkas perkaranya ke Pengadilan Tinggi telah menyita

waktu masa penahanan sejak banding, pada hal waktu yang tersita

tersebut sesungguhnya adalah untuk proses penyelesaian berkas

perkara tersebut di tingkat banding.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan tetap

memperhatikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

tertanggal 10 Januari 2011 Nomor : W14.U/77/KP.10.10/I/2011

tentang Standart Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Tugas

Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Se Jawa Timur,

serta Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 01 Tahun

2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2

Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan jo

SEMA Nomor : 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara Di

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri , maka dengan ini diminta

kepada Para Ketua Pengadilan Negeri, Para Hakim, Panitera dan

jajarannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap pengajuan Permohonan Perpanjangan Penahanan ke

Pengadilan Tinggi Surabaya, Surat Pengadilan Negeri Pengaju

harus sudah diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya

sekurang-kurangnya : 15 (lima be/as) hari sebe/um habis

masa tahanan. ( tenggang waktu tersebut untuk menghindari
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perpanjangan penahanan berlaku surut dan Terdakwa keluar

demi hukum );

2. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan harus disertai

dengan :

a. Permohonan & laporan dari Ketua Majelis kepada Ketua

Pengadilan Negeri mengapa perkara harus diperpanjang

penahanannya dengan melaporkan sampai sejauh mana

penyelesaian persidangan perkara tersebut (terkait dengan

penyelesaian perkara tidak boleh lebih dari 6 bulan sudah

harus diputus / Surat Edaran MA-RI Nomor : 6 Tahun 1992 ) ;

b. Pendapat serta alasan Ketua Pengadilan Negeri Pengaju

memberikan izin serta dan meneruskan permohonan majelis

tersebut ke Pengadilan Tinggi (sebagai monitoring Ketua

Pengadilan Negeri terhadap kinerja majelis untuk

menyelesaikan perkara) ;

c. Pengajuan Permohonan Perpanjangan Penahanan ke

Pengadilan Tinggi harus disertai dengan data vang

cermat, akurat dan lengkap (Iampiran data penahanan

sejak awal hingga data paling akhir, resume persidangan dari

Majelis dan copy penetapan penahanan );

d. Permohonan Perpanjangan penahanan beserta resume

I alasanya dikirim via faxcimilile mail lebih dulu pada

hari itu juga, sedangkan surat aslinya dikirim

menyusul;

3. Diminta agar sebelum Majelis menjatuhkan putusan

Perkara Pidana yang terdakwanya ditahan serta

diperkirakan Terdakwa I Jaksa akan banding, agar pada

saat diputus masih ada sisa waktu masa penahanan, sehingga

pada saat banding tidak ada kekhawatiran Terdakwa akan keluar

demi hukum, ataupun bilamana masa penahanan sebelum

diputus sudah relatif tinggal beberapa hari, agar dimohonkan

perpanjangan penahanan terlebih dahulu baru kemudian

perkaranya diputus ;

4. Laporan Perkara Pidana Banding yang terdakwanya berada

dalam tahanan, harus disampaikan I dikirim ke Pengadilan

Tinggi Surabaya segera setelah ada pernyataan banding

pada hari I tanggal itu juga dengan data penahanan yang
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lengkap dan disertai copy akte banding ( dikirim melalui faxcimil

/ email, sedangkan surat aslinya dapat menyusul ) ;

5. Berkas putusan perkara Pidana yang Terdakwanya dalam

tahanan, harus segera dikirim dan diterima di Pengadilan Tinggi

secepatnya ( selambat-Iambatnya : 30(iga puluh) haTi sebelum

masa penahanannya habis );

6. Bilamana terjadi keterlambatan pengiriman berkas ke Pengadilan

Tinggi Surabaya sehingga melebihi waktu penahanan yang telah

dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi, maka dengan berpedoman

surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2011

sanksi akan dikenakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang

terkait, Majelis beserta Panitera Penggantinya serta Panitera

Muda Pidana yang bersangkutan sesuai siapa yang telah

melakukan kelalaian / kesalahan ;

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan

dengan penuh tanggung jawab.
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