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Pelaksanaan eLitigasi

Wajib bagi semua pihak 
yang berperkara untuk 
setuju beracara secara 

elektronik

eLitigasi pada ecourt
menyediakan penyampaian

Dokumen Jawaban, Replik, Duplik
dan kesimpulan

Membuat Court Calender 
dan Jadwal Sidang di SIPP



Syarat eLitigasi

Tergugat yang 
menggunakan

Advokat

Wajib menambahkan kuasa hukum 
terlebih dahulu baru pada kolom 

persetujuan elektronik di isi setuju

Tergugat sebagai 
Pengguna 

Lainnya

Pada kolom persetujuan 
elektronik di isi setuju 

kemudian Generate User 
untuk memberikan hak 

akses ke ecourt



Court Calender dan Jadwal Sidang

Setiap perkara yang akan dilaksanakan
litigasi wajib membuat court calender

Setiap tunda jadwal sidang dilakukan pada
aplikasi SIPP (Bisa dilakukan di eCourt

hanya apabila SIPP tidak memungkinkan)



Penyampaian Dokumen Jawab Jinawab



Tahap Verifikasi

Tombol Verifikasi akan muncul pada tanggal dan jam 
sidang

Yang memiliki kewenangan untuk melakukan 
verifikasi adalah Hakim



Putusan Elektronik

Data putusan di input 
pada aplikasi SIPP

Dokumen salinan 
putusan di upload 

pada ecourt



Permohonan Salinan Putusan
•Salinan Putusan diajukan melalui eCourt harus memiliki akun baik Pengguna Terdaftar maupun
Pengguna Lain

•Pemohon melalui menu Salinan Putusan mengajukan Permohonan Salinan Putusan dengan memilih
Pengadilan dan menuliskan Nomor Perkara

•Panitera Login di eCourt mengisi formulir jawaban, apakah Putusan Tersedia atau tidak, apabila tidak
tersedia Panitera Menjawab dalam formulir dengan jawaban keterangan bahwa putusan elektronik
tidak tersedia, tetapi apabila tersedia Panitera Mengupload Salinan Putusan Elektronik

•Panitera harus memiliki passphrase atau pin untuk dapat membuat tanda tangan elektronik. (syarat
dapat pin → NIP, KTP dan Surat Rekomendasi dari atasan langsung di institusi dan akan di Koordinir
dari Mahkamah Agung terkait dengan email go.id dan rekomendasi bisa Surat dari Mahkamah Agung 
dengan daftar nama-nama yang direkomendasikan) 

•Setelah dokumen tersedia, Pemohon mendapatkan notifikasi jawaban (email) kemudian harus
menekan Pembayaran yang akan generate Virtual Account dan dibayar barulah dapat mendownload
Salinan putusan yang sudah ditandatangani elektronik




