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Teknis Logistik Seminar untuk Hakim di Papua  

Program MAJu (eMpowering Access to Justice) yang dilaksanakan oleh The Asia Foundation bekerjasama dengan 

Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung dengan didukung oleh USAID mengadakan Seminar setengah hari 

terkait Sosialisasi Perma No. 3/2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Pengadilan.  

Adapun teknis kegiatan ini akan dilakukan pada hari Jumat, 6 April 2018 di Hotel Aston Jayapura dari pk. 08.00 – 

11.45. Jadwal kegiatan diajukan pagi agar selesai sebelum sholat Jumat, namun makan siang akan disediakan hingga 

pk. 14.00 di Hotel Aston.  

Secara teknis, hasil diskusi dan kesepakatan dengan Pengadilan Tinggi Jayapura yang diwakili oleh Pak Aris dari Bag. 

Kepegawaian, dan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang diwakili oleh Bapak Abdul sebagai Sekretaris PTA, maka:  

1. Bagi peserta dalam kota Jayapura:  

a. Satker masing-masing akan menanggung biaya perjalanan dinas  

b. Tidak disediakan akomodasi  

c. MAJu menannggung biaya makan selama acara artinya 1x snack dan 1x makan siang 

 

2. Bagi peserta dari Kab. Jayapura:  

a. Satker masing-masing akan menanggung biaya perjalanan dinas  

b. Tidak disediakan akomodasi  

c. MAJu hanya menanggung biaya makan selama acara artinya 1x snack dan 1x makan siang  

 

3. Bagi peserta dari luar Kabupaten dan Kota Jayapura:  

a. Satker masing-masing menanggung biaya perjalanan dinas yaitu per diem dan transportasi local 

peserta  

b. MAJu hanya akan menyediakan:  

i. Akomodasi (sudah termasuk makan pagi) dengan check-in tanggal 5 April 2018 dan check 

out tanggal 7 April 2018.  

ii. Makanan selama acara yaitu 1x snack pagi dan 1 x makan siang pada tanggal 6 April 2018  

iii. Biaya transportasi dari bandara ke hotel dan hotel – bandara sebesar Rp. 250.000 

(lumpsum)  

iv. Biaya pesawat pergi-pulang dari daerah asal ke Bandara Sentani dengan kelas ekonomi 

dibawah tipe Y jika memungkinkan.  

Mekanisme konfirmasi dan pembayaran:  

1. Konfirmasi peserta:  

a. Peserta diminta untuk mengkonfirmasi kehadiran kepada Pak Aris (Bag. Kepegawaian di No 0852-

4496-9736)  untuk Pengadilan Tinggi Jayapura; dan pak Abdul (Sekretaris PTA di nomor 0813-491-

05252) untuk Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Adapun peserta diminta untuk memberikan 

Nama, Jabatan, Alamat, Nomor Telepon, Nomor rekening Bank (hanya untuk peserta yang 

menggunakan pesawat/rental mobil). Paling lambat konfirmasi pada tanggal 28 Maret 2018.  

b. MAJu akan menerima daftar peserta yang sudah konfirmasi akan hadir pada tanggal 29 Maret 2018 

dari pak Aris dan pak Abdul.  

c. MAJu akan merekap dan memesan Hotel untuk kepastian ruangan berdasarkan jumlah peserta 

yang dikonfirmasi oleh PT dan PTA serta PTUN.  
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2. Pembayaran:  

a. Peserta diminta untuk membiayai terlebih dahulu seluruh biaya perjalanan.  

b. MAJu akan membayarkan biaya perjalanan setelah dokumen lengkap diterima oleh MAJu melalui 

koordinasi pak Aris dari PT maupun pak Abdul dari PTA. Syarat dokumen lengkap:  

i. Jika naik pesawat:  

1. Wajib: Kwitansi atau bon atau invoice pembelian tiket pesawat yang disertai 

dengan meterai dan cap agen travel dan nomor kontaknya. Jika menggunakan 

Traveloka, maka pastikan invoice dari Traveloka diprint dan dilampirkan serta 

tidak perlu meterai.  

2. Wajib: Boarding pass pergi dan pulang yang orisinil bukan web-check-in.  

3. Wajib: Tiket pesawat  

4. Fotokopi halaman depan buku rekening bank peserta yang tertera nomor 

rekening. Fotokopi ini untuk memastikan tidak terjadi kesalahan nomor rekening  

5. Jika ada satu dokumen wajib yang terlupakan atau hilang, maka peserta harus 

membuat surat pernyataan kehilangan yang ditandatangani di atas meterai dan 

diketahui oleh PT/PTA.  

ii. Jika naik mobil sewaan:  

1. Wajib: Kwitansi penyewaan mobil yang disertai dengan meterai dan cap rental 

mobil, lengkap dengan nomor kontak rental mobil.  

2. Wajib: Kwitansi pembelian bensin  

3. Wajib: Catatan nomor awal kilometer di mobil sebelum mobil digunakan oleh 

penyewa, dan nomor akhir kilometer di mobil setelah digunakan penyewa.  

4. Wajib: Fotokopi STNK mobil  

5. Wajib: Fotokopi SIM pengemudi dan nomor telpon pengemudi  

6. Fotokopi halaman depan buku rekening bank peserta yang tertera nomor 

rekening. Fotokopi ini untuk memastikan tidak terjadi kesalahan nomor rekening  

7. Jika ada satu dokumen wajib yang terlupakan atau hilang, maka peserta harus 

membuat surat pernyataan kehilangan yang ditandatangani di atas meterai dan 

diketahui oleh PT/PTA.  

 

c. Seluruh dokumen tersebut harap dikirimkan dan dikumpulkan kepada pak Aris (PT) dan pak Abdul 

(PTA) sebelum Senin, tanggal 16 April 2018 sehingga bisa diperiksa oleh PT dan PTA.  Seluruh 

dokumen sebaiknya difotocopy atau discan untuk menghindari kehilangan di dalam perjalanan 

pengiriman ke Jakarta.  

d. Seluruh dokumen yang sudah terkumpul dan lengkap akan dikirimkan ke Ibu Nita Herita di The 

Asia Foundation (TAF) di Jl. Barito II No. 41, Kramat Pela, Jakarta 12130,  

(HP Ibu Nita Herita 08121062480) dan diharapkan sampai di TAF sebelum tanggal 20 April 2018.  

e. Seluruh dokumen lengkap akan kami bayarkan segera ke masing-masing peserta sesuai dengan 

nomor rekening yang ada di fotokopi. Kami berharap seluruh pembayaran ke peserta bisa kami 

bayarkan sebelum 30 April 2018.  

 


