
Untuk   :  1.    Progres Kebijakan Internal:

a.Persidangan perkara Pidana dalam minggu ini di tunda.

b.Perkara Pidana yang masih memungkinkan di tunda untuk 2 minggu yang akan
datang. Dalam penundaan Majelis Hakim mempertimbangkan waktu agar tidak
terjadi penumpukan sidang dalam hari tertentu.

c.Perkara  Pidana yang tetap harus dilakukan persidangan, akan dilakukan
persidangan dengan aplikasi Zoom. Dimana Hakim, Panitera di laksanakan di PN
Bantul, Saksi, Jaksa di Kejaksaan, Terdakwa dan Penasehat Hukum di Rutan,
namun jika memungkinkan Penasehat Hukum dilakukan di tempat masing
masing .

d.Tehnis pelaksanaan agar segera konsolidasi internal dan koordinasi dengan
Kejaksaan dan Rutan. Untuk pelaksanaan di internal Pengadilan Negeri Bantul
dalam minggu ini akan dilakukan simulasi. Tim support TI segera mengakomodir
dan pada waktu pelaksanaan Tim Tl bisa support penuh termasuk stand by jika
ada kesulitan.

e.Sidang Tilang , akan segera koordinasi dengan Kapolres agar tidak dilakukan
operasi Tilang sementara waktu.

f.Untuk Perkara Cepat, akan koordinasi juga agar sementara waktu tidak dilakukan
operasi.

g.Dalam pelaksaan sidang menggunakan aplikasi Zoom Meeting, akan segera di
komunikasikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

h.  Dalam pelaksanaan persidangan online, pembuatan Berita acara mencakup dasar

dasar dilaksanakannya sidang online.
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TENTANG
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Dasar : a. Surat Edaran Mahkahmah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya;

b. Dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) dan
mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi
Suprema Lex Esto) termasuk semua yang terlibat dalam menegakkan hukum.

MENGINSTRUKSIKAN



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanooal   :Maret 2020

KETUA PENGADILAN NEGS^'BAWTUL

i. Akan segera dilakukan koordinasi dengan kejaksaan dan rutan untuk menyiapkan
2 ruangan untuk dilakukan persidangan bersama waktunya, mengingat jumlah
majelis hakim juga ada 2

j. Khusus persidangan dengan Terdakwa wanita , Terdakwa bisa di bawa ke
Kejaksaan.

k. Untuk pelimpahan perkara, jika bisa di perpanjang tahanan langsung
diperpanjang saja.

2.Persidangan Perdata
a.Persidangan Permohonan bisa tetap berlangsung dengan mempertimbangkan

sociai distancing.
b.Untuk persidangan perkara Gugatan di tunda 2 minggu yang akan datang.

c.Perkara Eksekusi, sita yang bisa di tunda akan dilakukan penundaan.

3.Petugas PTSP standby di depan 2 (dua) orang, sedangkan 2 (dua) orang lainnya
standby di ruangan (pertimbangan social distancing) dan jika ada antrian tamu
dihubungi.

4.Segera mengirimkan surat permohonan tes / screening ke dinas kesehatan mengingat
kita belum mendapatkan alat pengukur suhu badan.

5.Menunda kegiatan acara Perpisahan Calon Hakim Magang dan Hakim Laily Fitria Titin
Anugrahwati, S.H., M.H LAILY yang rencananya dilakukan tanggal 27 Maret 2020,
dan akan di tentukan kemudian hari.

6.Melaksanakan instruksi ini dengan penuh seksama dan tanggung jawab


