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SOP PELAYANAN PERMOHONAN KONSINYASI

Prosedur Pelaksanaan Konsignasi Pada Pengadilan Tingkat Pertama

N
o

Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket
Paniter
a

Ketu
a

Jurusita /
Jurusita
Penggant
i

Termohon
/ debitur /
berpiutan
g

Saksi
-saksi

Kelengkapan Wakt
u

Output

1 Menyerahkan
berkas
permohonan
konsignasi
kepada
K.PA/M.Sy,
untuk dibuat
penetapan

Berkas
permohonan,
buku
ekspedisi,
buku monitor

5
menit

Permohonan
konsignasi
terkontrol

Har
i ke
3

2 Menerima
berkas
permohonan
konsignasi
dan menanda
tanganinya
pada buku
ekspedisi,
mencatat

Berkas
permohonan,
buku
ekspedisi,
buku monitor

5
menit

Berkas
permohonan

Dasar Hukum :
1. Pasal 1404 s.d. 1412 KUHPerdata
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama y.s.d.u dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 y.s.d.u dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : KMA/001/SK/I/1991, tentang Pola BINDALMIN

4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II
pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan

5.
Keterkaitan SOP :
1. SOP Eksekusi lelang
2. SOP Pemanggilan / Pemberitahuan
3. SOP Registrasi Perkara
Peringatan :
1. Jika penetapan permohonan konsignasi tidak ditetapkan,

maka pelaksanaan konsignasi tidak dapat
dipertanggungjawabkan

2. Jika berita acara konsignasi tidak dibuat, maka adanya
kesalahan administrasi pihak pengadilan

3. Jika uang/ barang konsignasi tidak diberitahukan, maka
proses penyerahan konsignasi akan terlambat dan
penyelesaian perkara tidak tepat waktu

4. Jika penyerahan barang / uang titipan tidak dibuat berita
acara penyerahan, maka penyerahan tidak dapat
dipertanggungjawabkan

Kualifikasi Pelaksana :
1. Menguasai dan memahami konsep konsignasi
2. Menguasai dan memahami teknis penyelesaian

perkara Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah
3. Memahami administrasi pembukuan
Peralatan :
Buku register konsignasi, buku barang konsignasi,
referensi perundang-undangan, relaas pemberitahuan
(KUHPerdata, HIR / RBg)

Pencatatan dan Pendataan
Penetapan Ketua PA / Msy tercatat pada buku
register, termasuk hari dan tanggal penetapan dan
laporan konsignasi tercatat pada buku induk
konsignasi. Surat pemberitahuan konsignasi telah
disampaikan, berita acara penerimaan dan
penyerahan konsignasi dibuat dan ditandatangani
Panitera dan Para Pihak



berkas
perkara
tersebut
dalam buku
monitor,
selanjutnya
untuk dibuat
penetapan

3 Membuat dan
menanda
tangani
penetapan
perintah
kepada juru
sita / juru sita
pengganti
untuk
melakukan
penawaran
pembayaran
kepada si
berpiutang
pribadi
(termohon /
debitur)di
tempat tinggal
atau tempat
tinggal
pilihannya

Berkas
permohonan

10
menit

Penetapan
perintah

4 Dengan
disertai 2
orang saksi
menjalankan
perintah ketua
PA/Msy dan
menuangkan
dalam berita
acara tentang
pernyataan
kesediaan
untuk
membayar

Penetapan
perintah,
konsep BA

1440
menit

BA kesediaan
membayar

5 Memberikan
salinan berita
acara kepada
pihak
berpiutang /
debitur/
termohon

BA
kesediaan
membayar

10
menit

Salinan BA
kesediaan
membayar

6 Menerima
salinan berita
acara dari
jurusita /
jurusita
pengganti

Menolak
Salinan BA
kesediaan
membayar

5
menit

Salinan BA
kesediaan
membayar
ada pada
Termohon

7 Menolak
pembayaran,
Jurusita/
jurusita
pengganti
membuat
berita acara
pemberitahua
n bahwa
karena pihak
berpiutang
menolak
pembayaran,
uang tersebut
akan
dilakukan
penyimpanan
(konsignasi) di
kas
kepaniteran

Konsep BA
penolakan

10
menit

Salinan BA
penolakan
dan
pemberitahua
n
penyimpanan



PA/Msy yang
akan
dilakukan
pada hari,
tanggal dan
jam yang
ditentukan
dalam berita
acara tersebut

8 Dengan
disertai 2
orang saksi
menyerahkan
uang tersebut
kepada
Panitera
PA/Msy
sebagai uang
konsignasi

Uang
konsignasi,
BA
penolakan

10
menit

Penyerahan
uang

9 Menerima
uang titipan
dari Jurusita /
Jurusita
Pengganti
yang
disaksikan 2
orang saksi
dan
menyimpanny
a di kas
kepaniteraan
dengan dibuat
berita acara
penyimpanan
yang ditanda
tangani
Panitera,
Jurusita /
Jurusita
Pengganti, 2
orang saksi

Uang
konsignasi,
BA
penyimpanan
, Kas

10
menit

Uang
disimpan
pada Kas

Jumlah waktu yang diperlukan : 1505 menit / 25 jam 5 menit Hari ke 3 s/d 10


