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PERTIMBANGAN

• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memerlukan petunjuk teknis untuk
memudahkan pemahaman dalam memberikan pelayanan administrasi perkara dan
persidangan di pengadilan

• Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 
ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

• Tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi
perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.

• Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi
Perkara di Pengadilan Secara Elektronik perlu disempurnakan

• Peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi
perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung
terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, 
efektif, efisien dan modern



DASAR HUKUM

• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara 
dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata 
Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya



KETENTUAN UMUM

Terdapat 5 ketentuan baru yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini:

1. Upaya Hukum Secara Elektronik adalah pengajuan upaya hukum sebagaimana
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempergunakan Aplikasi e-
Court.

2. Calon Pengguna Terdaftar adalah setiap orang yang akan melakukan Pendaftaran 
pada Aplikasi e-Court.

3. Aplikasi pendukung Tatakelola Administrasi Perkara: Monitoring Implementasi 
SIPP (MIS), Evaluasi Implementasi SIPP (EIS), Sistem Informasi Manajemen 
Tatalaksana Perkara (SIMTALAK), E-Register, E-Keuangan

4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP.

5. Meja e-Court adalah salah satu bentuk pelayanan yang membantu para pihak
yang menggunakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.



PERKEMBANGAN ECOURT

Pada tahun 2019, Mahkamah
Agung RI mengembangkan
Ecourt dengan menambahkan
fitur eLitigasi dengan sub fitur:

• Jadwal Sidang yang 
terintegrasi dengan SIPP

• Penyampaian Dokumen oleh
Para Pihak

• Verifikasi Dokumen Oleh
Majelis Hakim

eFiling

eSKUM

ePayment
eSummo

n

eLitigasi



PENGGUNA ECOURT

PENGGUNA 
ECOURT

PENGGUNA 
TERDAFTAR

PENGGUNA 
LAIN



PENGGUNA LAIN

Persyaratan sebagai Pengguna Lain:

1. Perorangan harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan pengganti
KTP; atau Passport; 

2. Kementerian dan Lembaga/BUMN atau Badan Usaha lain milik pemerintah harus
memiliki: Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan pengganti KTP, Kartu Pegawai,  
dan Surat Kuasa/Surat Tugas.

3. Kejaksaan sebagai Pengacara Negara harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk atau Surat 
Keterangan pengganti KTP; Kartu Pegawai; dan Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas.

4. Badan Hukum harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan pengganti
KTP, Surat Keputusan sebagai Karyawan; dan Surat Kuasa Khusus.

5. Kuasa Insidentil harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan pengganti
KTP, Surat Kuasa Khusus, Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan.



VERIFIKASI PENGGUNA

VERIFIKASI 
PENGGUNA

Verifikasi Pengguna
Terdaftar oleh

Pengadilan Tinggi

Verifikasi Pengguna
Lain oleh Pengadilan

TK Pertama



PENDAFTARAN PERKARA

Tahapan Pendaftaran Perkara oleh Pengguna Terdaftar:

1. memilih pengadilan yang berwenang;

2. mengunggah (upload) surat kuasa khusus;

3. mendapatkan Nomor Pendaftaran Online (bukan Nomor Perkara).

4. menginput data pihak;

5. mengunggah (upload) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan
prinsipal untuk beracara secara elektronik;

6. mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM); dan

7. Pengguna Terdaftar melakukan pembayaran secara elektronik.



PENDAFTARAN PERKARA

Tahapan Pendaftaran Perkara oleh Pengguna Lain:

1. memilih pengadilan yang berwenang;

2. mengunggah (upload) surat kuasa khusus;

3. mendapatkan Nomor Pendaftaran Online (bukan Nomor Perkara).

4. menginput data pihak;

5. mengunggah (upload) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan
prinsipal untuk beracara secara elektronik;

6. mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM); dan

7. melakukan pembayaran secara elektronik.



KOMPONEN BIAYA PERKARA

Tahapan Pendaftaran Perkara oleh Pengguna Lain:

1. biaya pendaftaran;

2. PNBP Surat Kuasa dan Panggilan Penggugat maupun Tergugat;

3. alat tulis kantor;

4. biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat;

5. panggilan Tergugat x5 (mediasi x2 dan Panggilan Sidang x3), khusus untuk perkara cerai
talak panggilan x6)meterai; dan

6. redaksi.



TAHAPAN PEMBAYARAN

• Tahapan:

1. memperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) yang disertai kode Akun Virtual 
saluran pembayaran elektronik;

2. melakukan pembayaran sesuai dengan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM);

3. menunggu konfirmasi otomatis dari sistem, melakukan pengecekan pembayaran
secara otomatis atau konfirmasi pembayaran secara manual dengan mengisi formulir
yang disediakan oleh Aplikasi e-Court; dan

4. setelah mendapatkan konfirmasi dari sistem, Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain 
akan mendapatkan Nomor Perkara setelah diregister dalam Sistem Informasi
Penelusuran Perkara.

• Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan penambahan panjar biaya perkara
melalui aplikasi SIPP.

• Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain mendapatkan notifikasi secara elektronik atas sisa
panjar biaya perkara setelah jurnal keuangan SIPP ditutup.



Meja e-Court 

• Setiap Pengadilan Tingkat Pertama wajib menyediakan meja e-Court yang 
merupakan bagian dari PTSP.

• Pada meja e-Court ditunjuk Petugas Khusus dengan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf B 
angka 3 huruf d dan memberikan bantuan serta informasi tentang tata cara e-
Court.



WAKTU PENDAFTARAN

• Pengadilan memproses perkara yang sudah terdaftar secara elektronik berakhir
pada pukul 15.00 waktu setempat.

• Pendaftaran perkara secara elektronik yang dilakukan di luar jam yang 
ditentukan akan diproses pada hari berikutnya.



PANGGILAN & PEMBERITAHUAN

• Panggilan pertama untuk Penggugat/Kuasa dilaksanakan secara elektronik, 
sedangkan Panggilan pertama untuk Tergugat dilaksanakan secara manual.

• Bagi Tergugat yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, maka panggilan
dilaksanakan melalui panggilan umum.

• Panggilan disampaikan secara elektronik dilakukan kepada: Penggugat/Kuasa
yang melakukan pendaftaran secara elektronik, Tergugat yang telah menyatakan
persetujuannya secara tertulis.

• Biaya Panggilan Elektronik adalah nihil, namun pengadilan dapat
mengembangkan dan menerapkan panggilan elektronik berbayar antara lain 
melalui layanan pesan singkat atau layanan lainnya



PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Pemeriksaan Dokumen Awal

• Pada hari sidang pertama Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain menyerahkan asli surat
kuasa, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara
elektronik

• Pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, hakim menawarkan kepada
Tergugat untuk beracara secara elektronik,

• Dalam hal Tergugat diwakili oleh advokat maka persetujuan untuk beracara secara
elektronik tidak diperlukan



PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Panggilan Sidang

Atas dasar perintah Hakim, Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan surat panggilan
persidangan kepada para pihak secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik



PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Proses Persidangan Awal

1. Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama.

2. Sidang dilaksanakan di ruang sidang pengadilan sesuai dengan tanggal dan jam kerja yang 
telah ditetapkan.

3. Hakim/Hakim Ketua membuka sidang.

4. Majelis Hakim meneliti dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi
Pengadilan.

5. Hakim/Hakim Ketua memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016



PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Proses Persidangan Lanjutan

1. Hakim/Hakim Ketua wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) 
untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan
putusan.

2. Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

3. Panitera pengganti mencatatkan semua data persidangan pada Sistem Informasi
Pengadilan. 

4. Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada hari sidang yang telah ditetapkan.

5. Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat tidak mengirimkan
replik/kesimpulan,  Tergugat tidak mengirimkan jawaban/duplik/ kesimpulan secara
elektronik tanpa alasan yang sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali
dengan alasan yang sah, maka sidang ditunda satu kali.



PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Proses Persidangan Lanjutan

6. Setelah Majelis Hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh Tergugat secara elektronik
maka Majelis Hakim meneruskan jawaban kepada Penggugat melalui Sistem Informasi
Pengadilan.

7. Setelah Hakim/Hakim Ketua memverifikasi replik yang diajukan oleh Penggugat secara
elektronik maka Majelis Hakim meneruskan replik kepada Tergugat melalui Sistem Informasi
Pengadilan.

8. Setelah Hakim/Hakim Ketua memverifikasi duplik yang diajukan oleh Tergugat secara
elektronik maka Majelis Hakim meneruskan duplik kepada Penggugat.

9. Semua dokumen yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan wajib dalam format 
pdf dan rtf/doc.



PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Pembuktian

1. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai kedalam Sistem
Informasi Pengadilan.

2. Asli dari Surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan.

3. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat
dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak
saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.

4. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual dibebankan
kepada Penggugat dan/atau kepada pihak Tergugat yang menghendaki.

5. Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan dengan
infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/atau ahli memberikan keterangan dibawah
sumpah, dihadapan Hakim dan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
setempat.



PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Pemeriksaan Setempat

1. Jika dalam pemeriksaan suatu perkara diperlukan pemeriksaan setempat maka
dilakukan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku.

2. Berita Acara Pemeriksaan Setempat wajib di unggah ke dalam Sistem Informasi
Pengadilan oleh Panitera Pengganti.



PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Intervensi

1. Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib memenuhi persyaratan sebagai
pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain.

2. Penggugat Intervensi mengajukan intervensi melalui meja e-Court.

3. Petugas meja e-Court mendaftarkan perkara intervensi melalui akun yang sudah
disiapkan dengan mengunduh gugatan intervensi.

4. Petugas meja e-Court mengunggah gugatan intervensi dan surat kuasa kedalam
Sistem Informasi Pengadilan.

5. Proses pemeriksaan Gugatan Intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan
hukum acara yang berlaku.



PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Intervensi

6. Gugatan intervensi, tanggapan/jawaban para pihak terhadap gugatan intervensi
disampaikan kepada para pihak secara elektronik.

7. Hakim/Hakim Ketua mengeluarkan penetapan, penggugat intervensi diterima
atau ditolak sebagai pihak dalam perkara tersebut.

8. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak ada upaya hukum.



PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Putusan

1. Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.

2. Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara
hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan putusan/ penetapan elektronik
dalam format pdf kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

3. Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara
hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak.



PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Salinan Putusan

1. Dalam hal para pihak meminta Salinan putusan dapat diberikan dalam bentuk
cetak.

2. Salinan putusan dalam bentuk cetak maupun elektronik dikenakan PNBP dan
meterai yang dapat dibayarkan secara elektronik.



PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Upaya Hukum

1. Bagi pihak yang sejak awal beracara secara elektronik, dapat mengajukan upaya
hukum secara elektronik dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pemohon membayar biaya perkara upaya hukum secara elektronik

3. Panitera pengadilan yang bersangkutan menerbitkan akta pernyataan upaya
hukum secara elektronik.

4. Pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, penyerahan memori
banding/kasasi/PK, kontra memori banding/kasasi/PK maupun inzage dilakukan
secara elektronik.

5. Pengiriman bundel A dan B secara elektronik.



PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Upaya Hukum

6. Pengadilan Tingkat Banding/Mahkamah Agung mengunduh dokumen elektronik
dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagai backup data.

7. Pemberitahuan putusan banding/kasasi/PK diberitahukan oleh pengadilan
pengaju secara elektronik paling lambat 14 (empat belas hari) setelah
pengucapan putusan secara elektronik.

8. Semua dokumen yang diajukan secara elektronik wajib dalam format pdf dan
rtf/doc.



TATAKELOLA ADMINISTRASI 
PERKARA

1. Panitera Pengadilan merupakan pejabat yang bertanggungjawab untuk
melakukan pengelolaan Sistem Informasi Pengadilan sebagai register perkara
elektronik.

2. Panitera menunjuk petugas yang melakukan notifikasi terkait dengan setiap
tahapan perkara.

3. Panitera Muda terkait melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara
pada Sistem Informasi Pengadilan.

4. Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki
kekuatan hukum yang sama dengan register perkara sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan.

5. Sekretaris Pengadilan memastikan Sistem Informasi Pengadilan dapat berjalan
sebagaimana mestinya dengan dukungan pemeliharaan, pengadaan infrastruktur, 
sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.



TATAKELOLA ADMINISTRASI 
PERKARA

6. Pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dan
Sistem Informasi Manajemen Tatalaksana Perkara (SIMTALAK) yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan masing-masing.

7. Pengadilan dilarang memodifikasi Sistem Informasi Pengadilan dengan alasan
apapun.

8. Pengadilan yang telah sepenuhnya melaksanakan pencatatan dan register perkara
secara elektronik sesuai dengan standar penilaian Aplikasi MIS dan SIMTALAK 
tidak perlu lagi menggunakan buku register manual atau dalam bentuk cetak.

9. Direktorat Jenderal Badan Peradilan masing-masing melakukan verifikasi secara
elektronik terhadap kesesuaian nilai pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS)  dan
SIMTALAK sesuai dengan validitas data yang diunggah.

10. Badan Urusan Administrasi melakukan pengelolaan perangkat teknologi 
informasi.



TATAKELOLA ADMINISTRASI 
PERKARA

11. Panitera Muda terkait mengelola informasi, data dan dokumen elektronik perkara
secara terpadu. 

12. Panitera Muda Hukum mengarsipkan data dan dokumen elektronik perkara yang 
telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap.

13. Semua dokumen yang dihasilkan secara elektronik dicetak untuk keperluan
pemberkasan oleh Panitera Muda terkait.

14. Ketua Pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan proses 
serta Layanan administrasi perkara secara elektronik.




