
 

PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELAS I A 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 
NOMOR 19  TAHUN 2022 

TENTANG 
LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA, PERSIDANGAN, UPAYA HUKUM, DAN 

PEMBAYARAN BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN 

NEGERI PALANGKARAYA 
 

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA, 

 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TENTANG 
LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA, PERSIDANGAN, UPAYA 
HUKUM, DAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA SECARA 
ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 

KESATU : Layanan Administrasi Perkara, Persidangan, Upaya Hukum, 
Dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik Pada 
Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagaimana terlampir, 
merupakan bagian yang   tidak terpisahkan dari penetapan ini;  

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 
apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana 
mestinya.  

i. Menimbang ii. : sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 
Secara Elektronik, bahwa Ketua/Kepala Pengadilan 
bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan 
terhadap proses, layanan administrasi perkara dan 
persidangan secara elektronik, perlu menetapkan 
Layanan Administrasi Perkara, Persidangan, Upaya 
Hukum, Dan Pembayaran Biaya Perkara Secara 
Elektronik Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya; 

iii. Mengingat iv. : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 
Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 894); 

v. Memperhatikan vi. : 1 .  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; 

2 .  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis 
Administrasi Perkara Dan Pe r s i da ng an  d i  
P en g ad i l an  Se c a r a  Elektronik; 

3 .  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor: 
271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis 
Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan 
Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali 
Secara Elektronik.  

SALINAN 
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Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya. 

2. Desk Akreditasi Penjaminan Mutu/RB/ZI PN. Plk: Manajemen 

Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan 
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

3. Arsip. 

 
Ditetapkan di    : Palangka Raya 
Pada tanggal     :  8 Agustus 2022 

KETUA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA, 
          

ttd 
 

AGUNG SULISTIYONO 
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LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2022 
TENTANG LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA, 

PERSIDANGAN, UPAYA HUKUM, DAN PEMBAYARAN 
BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA 
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 

 

LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA, PERSIDANGAN, UPAYA HUKUM, 
DAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA 

PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 

 

A. DASAR  

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara 
Elektronik; 

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 
tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan 

Di Pengadilan Secara Elektronik; 

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 
tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di 
Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara 
Elektronik;  

 

B. KETENTUAN UMUM 

1. Pengertian 

a. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat 
surat elektronik yang telah terverifikasi. 

b. Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai 
pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban 
yang diatur oleh Mahkamah Agung. 

c. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang 
memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi 
pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh 
Mahkamah Agung, meliputi antara lain:  

● Jaksa Pengacara Negara; 

● Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI;  

● Kejaksaan RI;  

● Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan 
hukum ( in-house lawyer) ;  

● kuasa insidenti l  yang ditentukan undang-undang; 

● perorangan. 

d. Administrasi  Perkara Secara Elektronik  adalah 
serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/ 
bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, 
penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, 
duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta 
pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen 
perkara perdata dengan menggunakan sistem elektronik yang 
berlaku pada Pengadilan Negeri Palangkaraya. 

e. Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses 
memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Negeri 
Palangkaraya yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi 
informasi dan komunikasi. 

f. Penggugat  adalah termasuk pemohon/pelawan/ 
pembantah dalam suatu perkara. 
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g. Tergugat adalah termasuk termohon/terlawan/terbantah dalam 

suatu perkara. 

h. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang 
diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Penelusuran 
Perkara Pengadilan Negeri Palangkaraya. 

i. Hari adalah hari kerja. 

2. Penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada 
tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat 
dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ke tentuan 
adminis tras i  pe rkara te rsebut  sudah dilaksanakan secara 
elektronik di Pengadilan Negeri Palangkaraya. 

3. Persidangan secara elektronik untuk proses persidangan 
dengan acara: penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/ 
bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, 
replik, duplik, pembuktian, kes impulan dan pengucapan 
putusan/penetapan. 

 

C. PENGGUNA LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA SECARA 
ELEKTRONIK 

1 .  Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat di gunakan oleh 
Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. 

2 .  Persyaratan Pengguna Terdaftar bagi advokat: 

a. kartu tanda penduduk; 

b. kartu keanggotaan advokat; dan 

c. berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.  

3.  Pengguna Terdaftar mendapat akun secara daring (online) melalui 
aplikasi e-Court dengan tahapan: 

a. Mengakses aplikasi e-Court dengan menggunakan 
Peramban (web browser) melalui piranti komputer, tablet 
ataupun ponsel pintar; 

b. Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat  
dan kata kunci  (password)  yang diinginkan; 

c. Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar 
sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik; 

d. Melakukan login ke dalam aplikasi; dan 

e. Melengkapi data advokat. 

4.  Persyaratan Pengguna Lain: 

a. Untuk dapat menjadi Pengguna Lain: Perorangan, harus 
memiliki: 

1 )  Kar tu Tanda Penduduk dan/atau Surat  

Keterangan pengganti KTP; atau 

2 )  Pas s p o r t ;  

b. Untuk dapat menjadi Pengguna Lain: Kementerian dan 
Lembaga/BUMN  atau Badan Usaha lain milik 
pemerintah, harus memiliki: 

1) Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan pengganti 
KTP; 

2) Kartu Pegawai; dan 

3) Surat Kuasa/ Surat Tugas. 
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c. Untuk dapat menjadi Pengguna Lain: Jaksa sebagai Pengacara 

Negara, harus memiliki: 

1) Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan pengganti 
KTP; 

2) Kartu Pegawai ;  dan 

3) Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas. 

d. Untuk dapat menjadi Pengguna Lain: Badan Hukum, harus 
memiliki: 

1) Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan pengganti 
KTP; 

2) Surat Keputusan sebagai Karyawan; dan  

3) Surat Kuasa Khusus. 

e. Untuk dapat menjadi Pengguna Lain: Kuasa Insidentil, harus 
memiliki: 

1) Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan pengganti 
KTP; 

2) Surat Kuasa Khusus; dan 

3) Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan. 

f. Pengguna Lain, mendapat akun melalui meja e- Court pada 
layanan PTSP Pengadilan Negeri Palangkaraya. 

g. Kecuali atas izin Ketua Pengadilan Negeri, Akun Pengguna Lain 
hanya berlaku untuk satu perkara dalam waktu yang 
bersamaan. 

5 .  Pengguna Terda f tar  dan  Pengguna Lain  berhak 
menggunakan layanan administrasi  perkara dan 
persidangan secara elektronik dengan segala fitur 
pendukungnya. 

6 .  Domisili elektronik merupakan domisili yang dipilih Pengguna 
Te rda f t a r  dan  Pengguna  La in  da l am menggunakan 
layanan administrasi  perkara dan persidangan secara elektronik. 

7 .  Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain wajib tunduk pada syarat dan 
ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem dan pelayanan 
administrasi perkara, persidangan secara elektronik berbasis 
teknologi informasi.  

8 .  Verifikasi 

a. Verifikasi Berita Acara Sumpah Advokat yang mendaftar 
sebagai Pengguna Terdaftar dilakukan di Pengadilan Tinggi. 

b. Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya menunjuk petugas dengan 
penetapan yang tugasnya melakukan verifikasi persyaratan 
untuk pendaftaran Pengguna Lain. 

 

D. ADMINISTRASI PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN BIAYA 
PERKARA SECARA ELEKTRONIK 

1 .  Pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain 
dapat dilakukan secara elektronik melalui  Sistem Informasi 
Pengadilan. 

2 .  Penggugat menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi 
Pengadilan, disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk 
dokumen elektronik. 

3 .  Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan 
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Negeri Palangkaraya pada bank secara elektronik. 

4 .  Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan 
secara elektronik. 

5 .  Penetapan, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya 
perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

6 .  Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka 
Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara 
sesuai dengan taksiran secara elektronik. 

7 .  Pendaftaran perkara secara e lektronik diproses o leh 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya ke tahap 
selanjutnya setelah dinyatakan lengkap melalui proses verifikasi. 

8 .  Pendaftaran perkara upaya hukum dapat dilakukan melalui 
Sistem Informasi Pengadilan, meliputi pernyataan upaya hukum 
banding, kasasi, peninjauan kembali ,  pembayaran biaya yang 
diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik terkait. 

9 .  Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secara elektronik, 
keseluruhan proses pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan 
secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. 

10.  Pengguna Terdaftar mendaftarkan perkara secara daring 
melalui Aplikasi e-Court dengan tahapan sebagai berikut: 

a. memilih pengadilan yang berwenang;  

b. mengunggah surat kuasa khusus; 

c. mendapatkan Nomor Pendaftaran Online (bukan Nomor 
Perkara); 

d. menginput data pihak;  

e. mengunggah dokumen gugatan/permohonan dan surat 
persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik; 

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

g. Pengguna Terdaftar melakukan pembayaran secara 
elektronik. 

11.  Pengguna  La in  s e t e l ah  me n d ap a t k an  ak un  dap a t  
mendaftarkan perkara melalui daring (online) dengan 
tahapan sebagai berikut: 

a.  memilih pengadilan yang berwenang;  

b.  mengunggah (upload) surat kuasa khusus; 

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

d.  menginput data pihak;  

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

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

g.  melakukan pembayaran secara elektronik. 

12.  Aplikasi e-Court menyediakan penghitungan biaya panjar secara 
otomatis dan mengeluarkan e-SKUM. 

13.  Komponen biaya perkara terdir i  dari  biaya proses 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan 
Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 
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yang berada dibawahnya sebagai berikut: 

a. biaya pendaftaran;  

b. PNBP Surat Kuasa dan Panggilan Penggugat maupun Tergugat; 

c. alat  tul is  kantor;  

d. biaya penggandaan gugatan untuk para Tergugat; 

e. panggilan Tergugat x5 (mediasi x2 dan Panggilan Sidang x3); 

f. me te ra i ;  d an  

g. redaksi. 

14.  Aplikasi e-Court menyediakan Kode Akun Virtual yang 
digunakan untuk membayar panjar biaya perkara dan PNBP 
pendaftaran surat kuasa secara elektronik, baik oleh 
Pengguna Terdaftar maupun Pengguna Lain. 

15.  Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya 
perkara sesuai dengan e-SKUM ke rekening pengadilan pada bank 

melalui saluran pembayaran secara elektronik dengan tahapan 
sebagai berikut: 

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

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

c. 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 

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

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

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

18.  Panitera Muda Perdata melakukan proses pendaftaran 
perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap melalui 
tahapan sebagai berikut: 

a. Meja  1  me l akukan  Log in  pada  Ap l i kas i  S IPP  
berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang 
diberikan oleh Administrator. 

b. Memilih klasifikasi perkara dan memberi nomor perkara pada 

aplikasi SIPP. 

19.  Pengadilan Negeri Palangkaraya wajib menyediakan meja e-Court 
yang merupakan bagian dari PTSP. 

20.  Pada meja e-Court ditunjuk Petugas Khusus dengan Surat 
Keputusan Ketua Pengadilan yang melaksanakan tugas memverifikasi 
bagi Pengguna Lain dan memberikan bantuan serta informasi 
tentang tata cara e- Court. 

11. Kepaniteraan Perdata mengunduh (download) dokumen yang 
tersedia di dalam Aplikasi e-Court sebagai backup data 
(hardcopy). 

12. Dokumen yang sudah diunduh (download), disusun 
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sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

13. Pengadilan Negeri Palangkaraya memproses perkara yang sudah 
terdaftar secara elektronik berakhir pada pukul 15.00 WIB. 

14. Pendaftaran perkara secara elektronik yang dilakukan di luar jam 
15.00 WIB akan diproses pada hari berikutnya. 

15. Dalam hal Penggugat dan/atau Tergugat diwakili oleh 
beberapa orang Pengguna Terdaftar atau beberapa orang 
Pengguna Lain maka hanya menggunakan satu akun dan satu 
domisili elektronik. 

16. Apabila terjadi penggantian kuasa maka wajib disampaikan secara 
elektronik kepada Kepaniteraan terkait untuk perubahan 
domisili elektronik pada data e-Court perkara yang bersangkutan. 

17. Penggantian kuasa tersebut harus melampirkan scan surat kuasa 
asli. 

 

E. PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK 

1 .  Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: 

a. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; 
dan 

b. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya 
untuk dipanggil secara elektronik. 

2 .  Berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti 
mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisil i 
Elektronik para pihak melalui SIPP. 

3 .  Dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum 
Pengadilan Negeri Palangkaraya, panggilan/pemberitahuan 
kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan 
kepada Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat pihak 
tersebut berdomisili. 

4 .  Panggilan/pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak 
yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

5 .  Panggilan/pemberitahuan secara elektronik merupakan 
panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang 
panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili 
elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang--
undang. 

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

7 .  Aplikasi SIPP menghasilkan panggilan elektronik yang dikirimkan 
kepada para pihak melalui Aplikasi e-Court. 

8 .  Bagi Tergugat yang tidak berada ditempat alamatnya, maka 
panggilan dilaksanakan melalui Lurah/Kepala Desa. 

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

10.  Panggilan disampaikan secara elektronik dilakukan kepada: 

a. Penggugat/Kuasa yang melakukan pendaftaran secara 
elektronik. 

b. Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis. 

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

 

F. PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK 

1 .  Hakim/hakim ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak 
dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik 
pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik.  

2 .  Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas 
persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi 
dinyatakan tidak berhasil.  

3 .  Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, 
persetujuan penggugat dan tergugat diberikan pada sidang yang 
dihadiri kedua belah pihak.  

4 .  Persetujuan penggugat secara hukum telah diberikan pada saat 

pendaftaran perkara secara elektronik.  

5 .  Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik 
untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik.  

6 .  Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara 
penyampaian duplik,  Hakim/Hakim Ketua menetapkan 
jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan 
putusan.  

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

8 .  Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi 
Pengadilan, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. 

9 .  Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, 
jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan 
prosedur: 

a. para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling 
lambat pada hari dan jam sidang  sesuai dengan jadwal 
yang ditetapkan. 

b. sete lah menerima dan memeriksa dokumen elektronik 
tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik 
kepada para pihak. 

10.  Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan 
bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.  

11.  Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada 
persidangan secara elektronik dalam Berita Acara Sidang Elektronik. 

12.  Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai 
dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan 
penilaian Hakim/Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya. 

13.  Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap 
perkara yang sedang disidangkan secara elektronik. 

14.  Pihak ketiga mengajukan yang permohonan intervensi wajib 
mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik. 

15.  Dalam hal pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses 
persidangan secara elektronik, Hakim/ Hakim Ketua menyatakan 
permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui 
penetapan. 

16.  Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan 
pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau 
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ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh m e l a l u i  me d i a  
k o mu n i k a s i  au d i o  v i s u a l  y a n g  memungkinkan semua pihak 
dapat berpartisipasi dalam persidangan. 

17.  Persidangan secara elektronik dilaksanakan dengan infrastruktur 
pada Pengadilan. 

18.  Segala biaya yang timbul dari persidangan elektronik dibebankan 
kepada Penggugat. 

19.  Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara 
yang berlaku. 

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

21.  Pengucapan putusan/penetapan secara hukum telah dilaksanakan 
dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik 
kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. 

22.  Pengucapan putusan/penetapan secara hukum dianggap telah 

dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka 
untuk umum. 

23.  Putusan/penetapan dituangkan dalam bentuk salinan 
putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan 
elektronik menurut peraturan perundang-undangan 
mengenai informasi dan transaksi elektronik. 

24.  Salinan putusan/penetapan elektronik memiliki kekuatan dan 
akibat hukum yang sah. 

25.  Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum 
pada Sistem Informasi Pengadilan. 

26.  Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui 
Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik 
secara hukum te lah memenuhi  asas  dan ke tentuan 
persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

27.  Dalam hal pihak prinsipal mengganti atau mencabut kuasa 
hukum atau advokat di tengah proses pemeriksaan persidangan, 
harus melaporkan terlebih dahulu kepada Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri Palangkaraya. 

28.  Kuasa hukum atau advokat pengganti sebagaimana dimaksud 
pada angka 27 harus merupakan Pengguna Terdaftar dan/atau 
Pengguna Lain. 

29.  Pemeriksaan Dokumen Awal: 

a. 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. 

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

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

30.  Panggilan Sidang: 

Atas dasar perintah Hakim, Jurusita/Jurusita Pengganti 
mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak 
secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik dengan 
tahapan sebagai berikut: 
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a. Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan Login pada Aplikasi 
e-Court sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang 
diberikan oleh Administrator; 

b. Jurusita/Jurusita Pengganti mengkonfirmasi jadwal sidang 
sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik; dan 

c. Jurusita/Jurusita Pengganti mengirim panggilan 
melalui Aplikasi e-Court ke domisili elektronik para pihak. 

31.  Proses Persidangan Awal: 

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

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

c. Hakim/Hakim Ketua membuka sidang. 

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

e. Hakim/Hakim Ketua meminta persetujuan persidangan secara 
elektronik kepada Tergugat. 

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

32.  Proses Persidangan Lanjutan: 

a. Hakim/Hakim Ketua wajib menetapkan jadwal 
persidangan elektronik (Court Calendar) untuk acara 
penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai 
dengan pembacaan putusan, sedangkan dalam perkara tata 
usaha negara, jadwal persidangan elektronik (Court 
Calendar) ditetapkan setelah selesai pemeriksaan persiapan. 

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

c. Pan i te ra  penggant i  mencatatkan  semua data 
persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan. 

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

e. Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, pihak 
Penggugat tidak mengirimkan replik/kesimpulan, 
Tergugat t idak 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. 

f. Setelah Majelis Hakim memverifikasi jawaban yang 
diajukan oleh Tergugat secara elektronik maka Majelis Hakim 

meneruskan jawaban kepada Penggugat melalui Sistem 
Informasi Pengadilan. 

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

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

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

33.  Pembuktian: 

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

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

c. 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. 

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

e. 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. 

34.  Pemeriksaan Setempat: 

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

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

35.  Intervensi: 

a. Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib 
memenuhi persyaratan sebagai Pengguna Terdaftar 
dan/atau Pengguna Lain. 

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

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

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

e. Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara 
elektronik sesuai dengan hukum acara yang berlaku. 

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

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

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

36.  Putusan: 

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

b. P e n gu c ap an  putusan/penetapan sebagaimana d i mak s ud  
p ad a  h u ru f  a  s e c a ra  h u ku m t e l ah  di laksanakan 
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dengan menyampaikan putusan/ penetapan elektronik 
dalam format pdf kepada para pihak melalui Sistem 
Informasi Pengadilan. 

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

37.  Salinan Putusan: 

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

b. Sal inan putusan dalam bentuk cetak maupun 
elektronik dikenakan PNBP dan meterai yang dapat 
dibayarkan secara elektronik. 

 

G. UPAYA HUKUM 

1. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup upaya hukum yang dapat dimohonkan pada 
aplikasi e-Court meliputi: 

1 .  b a n d i n g ;  

2 .  kasas i ;  dan  

3. peninjauan kembali. 

2. Syarat 

a. Pemohon yang dapat mengajukan upaya hukum 
secara elektronik adalah Pengguna Terdaftar atau 
Pengguna Lain: 

1) sejak tingkat pertama beracara secara elektronik; dan 

2) telah mendapatkan salinan putusan elektronik dari 
aplikasi e-Court; 

b. Pemohon mengajukan upaya hukum secara elektronik 
dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

3. Biaya Upaya Hukum Secara Elektronik 

a. Upaya hukum diterima dan diproses Pengadilan Negeri 
Palangkaraya setelah biaya perkara upaya hukum dibayar 
lunas oleh pemohon. 

b. Biaya upaya hukum ditentukan oleh e-SKUM. 

c. Pemohon membayarkan panjar biaya perkara upaya 
hukum secara elektronik sesuai prosedur dalam aplikasi e-
Court. 

d. Komponen panjar biaya upaya hukum secara 
elektronik meliputi: 

1) Biaya pendaftaran upaya hukum; 

2) Biaya proses;  

3) Biaya upaya hukum yang dikirim ke pengadilan 
tingkat banding atau Mahkamah Agung; 

4) Pemberkasan perkara; 

5) Biaya transfer; 

6) PNBP pemberitahuan upaya hukum; 

7) PNBP penyerahan memori upaya hukum; 
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8) PNBP penyerahan kontra memori upaya hukum; 

9) PNBP inzage;  

10) PNBP pemberitahuan putusan kepada para pihak;  

11) PNBP pencabutan upaya hukum. 

e. Panjar  b iaya untuk huruf  d  po in  9 )  dan  11 )  
akan dikembalikan jika tidak digunakan. 

4. Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya menerbitkan akta 
pernyataan upaya hukum secara elektronik. 

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

6. Pengiriman bundel A dan B secara elektronik. 

7. Dokumen elektronik dari Pengadilan Negeri Palangkaraya 
sebagai pengadilan pengaju akan diunduh oleh Pengadilan Tinggi 

Palangkaraya/Mahkamah Agung sebagai backup data. 

8. Pengadi lan Neger i  Palangkaraya sebagai  pengadi lan 
pengaju memberi tahukan putusan banding/kasasi/PK 
secara elektronik paling lambat 14 (empat belas hari) setelah 
pengucapan putusan secara elektronik. 

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

 

H. ADMINISTRASI UPAYA HUKUM SECARA ELEKTRONIK PADA 
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 

1. Pernyataan Upaya Hukum dan Pembayaran Secara Elektronik 

a. Pemohon mengajukan pernyataan upaya hukum dan 
pembayaran melalui aplikasi e-Court. 

b. Pernyataan upaya hukum ditindaklanjuti oleh pemohon 
dengan membayarkan biaya perkara sesuai dengan 
perhitungan e-SKUM pada aplikasi e-Court. 

2. Administrasi Permohonan Banding: 

a. Permohonan banding diajukan setelah putusan Pengadilan 
Negeri Palangkaraya diucapkan secara elektronik dalam 
tenggang waktu 14 (empat belas) hari. 

b. Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan 
pembayaran, kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya 
melakukan: 

1) menerbitkan akta pernyataan banding secara elektronik; 

2) mencatat permohonan banding tersebut dalam Register 

Induk Perkara dan Register Banding dalam sistem 
informasi pengadilan; 

3) memberitahukan permohonan banding kepada 
termohon secara elektronik. 

c. Dalam hal pemohon mengajukan memori banding, 
kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya 
menyampaikan pemberitahuan memori banding kepada 
termohon melalui aplikasi e-Court paling lambat 2 (dua) hari 
setelah memori banding diterima pengadilan. 

d. Dalam hal termohon mengajukan kontra memori banding, 
kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya 
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menyampaikan pemberitahuan kontra memori banding 
kepada pemohon melalui aplikasi e- Court paling lambat 2 
(dua) hari setelah kontra memori banding diterima 
pengadilan. 

e. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya memastikan 
seluruh dokumen elektronik berkas perkara (Bundel A dan 
Bundel B) termuat dalam aplikasi e-Court. 

f. Pengadilan Negeri Palangkaraya memberikan kesempatan 
kepada para pihak untuk memeriksa (inzage) berkas 
perkara banding melalui aplikasi e-Court, selama 3 (tiga) hari 
terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas 
perkara banding. 

g. Dalam kurun waktu tersebut para pihak (pemohon dan 
termohon) memiliki kesempatan untuk memberikan 
tanggapan apabila terdapat berkas yang dianggap tidak 
lengkap, selanjutnya pengadilan harus menindaklanjuti atau 
melengkapinya. 

h. Seluruh proses pemeriksaan berkas perkara banding dan 
tanggapan para pihak dilakukan secara elektronik dalam 
aplikasi e-Court. 

i. Berkas perkara banding dikirim secara elektronik melalui 
aplikasi e-Court oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya kepada 
Pengadilan Tinggi Palangkaraya paling lambat pada hari ke 
20 (dua puluh) setelah permohonan banding diajukan 
oleh pemohon. 

3. Administrasi Permohonan Kasasi 

a. Permohonan kasasi diajukan melalui aplikasi e-Court dalam 
tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemohon 
menerima salinan putusan elektronik pengadilan tingkat 
banding. 

b. Permohonan kasasi untuk perkara tertentu diajukan dalam 
tenggang waktu yang diatur secara khusus dalam peraturan 
perundang-undangan terkait. 

c. Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan biaya 
kasasi, kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya 
melakukan: 

1) menerbitkan akta pernyataan kasasi secara 
elektronik; 

2) mencatat permohonan kasasi tersebut dalam Register 
Induk Perkara dan Register Kasasi dalam sistem 
informasi pengadilan; 

3) memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon 
secara elektronik. 

d. Pemohon menyampaikan memori kasasi melalui aplikasi e- 
Court paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengajuan 
permohonan kasasi. 

e. Dalam hal pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi 
dalam tenggang waktu yang ditentukan, Ketua 
Pengadilan Negeri Palangkaraya mengeluarkan penetapan 
secara elektronik, bahwa permohonan kasasi tidak 
memenuhi syarat formil dan berkas perkara kasasi tidak 
dikirimkan ke Mahkamah Agung. 

f. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf e ,  
diberitahukan kepada para pihak secara elektronik. 
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g. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya menyampaikan 
pemberitahuan memori kasasi kepada termohon kasasi 
melalui aplikasi e-Court paling lambat 2 (dua) hari 
setelah memori kasasi diterima pengadilan. 

h. Dalam tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari 
setelah menerima memori kasasi, termohon kasasi dapat 
mengajukan kontra memori kasasi. 

i. Dalam hal termohon mengajukan kontra memori kasasi, 
kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya menyampaikan 
pemberitahuan kontra memori kasasi kepada pemohon 
melalui aplikasi e- Court paling lambat 2 (dua) hari setelah 
kontra memori kasasi diterima pengadilan. 

j. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya memastikan 
seluruh dokumen elektronik berkas perkara kasasi (Bundel A 
dan Bundel B) termuat dalam aplikasi e-Court. 

k. Berkas perkara kasasi dikirim secara elektronik melalui 

aplikasi e-Court oleh pengadilan tingkat pertama kepada 
Mahkamah Agung paling lambat pada hari ke-30 (tiga puluh) 
setelah permohonan kasasi diterima pengadilan. 

4. Administrasi Permohonan Peninjauan Kembali 

a. Permohonan peninjauan kembali disertai alasan-alasan 
peninjauan kembali (memori peninjauan kembali) diajukan 
melalui aplikasi e-Court dalam tenggang waktu sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

b. Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan biaya 
permohonan peninjauan kembali, kepaniteraan Pengadilan 
Negeri Palangkaraya melakukan: 

1) menerbitkan akta pernyataan peninjauan kembali 
secara elektronik; 

2) mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut 
dalam Register Induk Perkara dan Register Peninjauan 
Kembali dalam sistem informasi pengadilan; 

3) memberitahukan permohonan peninjauan kembali 
beserta memori peninjauan kembali kepada termohon 
secara elektronik, paling lambat 2 (dua) hari setelah 
memori peninjauan kembali diterima pengadilan. 

c. Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan atas 
alasan bukti baru (novum), kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Palangkaraya memanggil pemohon secara elektronik untuk 
pengambilan sumpah penemuan bukti baru yang dituangkan 
dalam berita acara sumpah. 

d. Dalam hal termohon mengajukan kontra memori peninjauan 
kembali, kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya

 menyampaikan pemberitahuan kontra memori peninjauan 
kembali kepada pemohon melalui aplikasi e-Court paling lambat 
2 (dua) hari setelah kontra memori peninjauan kembali 
diterima pengadilan. 

e. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya memastikan 
seluruh dokumen elektronik berkas perkara peninjauan kembali 
(Bundel A dan Bundel B) termasuk berita acara sumpah 
penemuan bukti barn termuat dalam aplikasi e-Court. 

f. Berkas perkara peninjauan kembali dikirim secara elektronik 
melalui aplikasi e-Court oleh pengadilan tingkat pertama 
kepada Mahkamah Agung paling lambat pada hari ke 30 (tiga 
puluh) setelah permohonan peninjauan kembali diterima 
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pengadilan. 

 

I. PENGELOLAAN DOKUMEN ELEKTRONIK UPAYA HUKUM 

1. Otentikasi dan Integritas Dokumen Elektronik 

a. Dokumen elektronik upaya hukum yang otentik dan 
berintegritas merupakan syarat terlaksananya upaya hukum 
secara elektronik, oleh karenanya Pengadilan Negeri 
Palangkaraya menjamin otentikasi dan integritas dokumen 
elektronik. 

b. Seluruh dokumen elektronik yang telah diperiksa dan 
dinyatakan "sesuai dengan aslinya" dalam persidangan, 
maka dianggap sebagai dokumen elektronik yang otentik dan 
berintegritas. 

2. Penyimpanan Dokumen Elektronik 

a. Pengadilan Negeri Palangkaraya menyimpan dokumen elektronik 
berkas upaya hukum pada server lokal pengadilan sebagai 
salinan (back up). 

b. Dalam hal terdapat berkas perkara Bundel A dan Bundel B 
dalam bentuk cetak, Pengadilan Negeri Palangkaraya wajib 
menyimpannya secara baik untuk sewaktu -waktu 
dibutuhkan/digunakan kembali. 
 
 

J. PROSEDUR UPAYA HUKUM SECARA ELEKTRONIK PADA 
PENGADILAN TINGKAT BANDING ATAU MAHKAMAH AGUNG. 

1. Pengadilan Tinggi Palangkaraya atau Mahkamah Agung 
memeriksa kelengkapan berkas dokumen elektronik tersebut sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Dalam hal ditemukan ketidaklengkapan berkas/dokumen, 
Pengadilan Tinggi Palangkaraya atau Mahkamah Agung 
memberikan notifikasi/ pemberitahuan secara elektronik kepada 
Pengadilan Negeri Palangkaraya mengenai hal-hal yang harus 
dilengkapi. Seluruh korespondensi antara pengadilan tersebut 
dilakukan di dalam aplikasi e-Court. 

3. Dalam hal berkas upaya hukum dianggap telah lengkap, 
kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palangkaraya atau 
Mahkamah Agung memberikan notifikasi/pemberitahuan dalam 
aplikasi e-Court dan menindaklanjuti proses penanganan perkara 
upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

K. PEMERIKSAAN TAMBAHAN OLEH MAJELIS HAKIM UPAYA HUKUM 

1.  Dalam hal Majelis Hakim tingkat banding, kasasi atau peninjauan 
kembali berpendapat perlu dilakukan  pemeriksaan tambahan, 
maka Majelis Hakim memerintahkan melalui putusan sela secara 
elektronik untuk melakukan pemeriksaan tambahan 
kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya. 

2.  Perintah putusan sela tersebut disampaikan oleh panitera 
Pengadilan Tinggi Palangkaraya atau panitera Mahkamah Agung 
kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai pengadilan pengaju. 

3.  Hasil pemeriksaan tambahan dituangkan ke dalam suatu berita 
acara yang diunggah ke dalam aplikasi e-Court untuk dikirim 
kembali ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung 
selanjutnya diteruskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa 
perkaranya. 
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L. PENCABUTAN UPAYA HUKUM 

1. Pemohon dapat mengajukan pencabutan permohonan upaya hukum 
melalui aplikasi e-Court. 

2. Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum diajukan sebelum 
berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya 
atau Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Palangkaraya t idak 
mengir imkan berkas perkara tersebut dan kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Palangkaraya menerbitkan akta pencabutan secara 
elektronik dan akta pencabutan tersebut diberitahukan kepada para 
pihak. 

3. Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum diajukan setelah 
pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya 
atau Mahkamah Agung, maka permohonan pencabutan 
tersebut diperiksa dan diputus oleh majelis hakim. 

 
M. PUTUSAN DAN SALINAN PUTUSAN 

1. Putusan 

a. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya atau Mahkamah 
Agung diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik. 

b. Pengucapan putusan secara hukum te lah di laksanakan 
dengan menyampaikan salinan putusan elektronik dalam format 
pdf kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai pengadilan 
pengaju melalui Sistem Informasi Pengadilan. 

c. Putusan dituangkan dalam bentuk salinan putusan elektronik 
yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan 
perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi 
elektronik. 

d. Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai pengadilan pengaju 
menyampaikan pemberitahuan putusan kepada para pihak melalui 
aplikasi e-Court paling lambat 14 (empat belas) hari setelah 
pengucapan putusan. 

2. Salinan Putusan 

a. Salinan putusan dibubuhi tandatangan elektronik menurut 
peraturan perundang-undangan. 

b. Salinan putusan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum 
yang sah dan mengikat. 

c. Dalam hal para pihak meminta salinan putusan dalam bentuk 
cetak, permintaan disampaikan kepada Pengadilan Negeri 
Palangkaraya. 

d. Salinan putusan elektronik maupun cetak dikenakan PNBP dan 
materai yang dapat dibayarkan secara elektronik. 

 

N. TATA KELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA 
ELEKTRONIK 

1. Pengadilan Negeri Palangkaraya  yang te lah sepenuhnya 
menerapkan pencatatan register dan jurnal keuangan perkara 
secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan maka: 

a. tidak perlu mengisi dan menggunakan buku register dan 
jurnal keuangan perkara secara manual; 

b. harus menyampaikan laporan perkara secara elektronik; 
dan 
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c. harus melakukan audit perkara secara periodik. 

d. Pelaporan dan audit perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

2. Pengadilan Negeri Palangkaraya  menerima informasi, data 
dan dokumen elektronik terkait perkara dan mengelolanya 
secara terpadu dalam Sistem Informasi Pengadilan. 

3. Dokumen elektronik dalam format dokumen olah kata dan/atau 
format suara maupun video. 

4. Dokumen elektronik yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan 
meliputi dokumen elektronik gugatan, jawaban, replik, duplik, 
permohonan intervensi, kesimpulan dan pindaian bukti surat. 

5. Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi 
Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku 
register dan jurnal keuangan perkara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

6. Ketentuan mengenai susunan berkas persidangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Pengadilan Negeri Palangkaraya  wajib menerapkan 
Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dan Sistem 
Informasi Manajemen Tatalaksana Perkara (SIMTALAK) yang 
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 

8. Pengadilan Negeri Palangkaraya  dilarang memodifikasi 
Sistem Informasi Pengadilan dengan alasan apapun. 

9. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya melakukan 
pencatatan dan perekaman informasi perkara di Sistem 
Informasi Pengadilan. 

10. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya  
mengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara 
yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap secara terpadu. 

11. Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya bertanggung jawab atas 
pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses, layanan 
administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. 

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

13. Panitera berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan 
pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik. 

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

15. Panitera Pengganti melaksanakan proses minutasi berkas 
persidangan berdasarkan dokumen elektronik yang tersimpan 
pada Sistem Informasi Pengadilan. 

16. Panitera Muda Perdata melakukan pencatatan dan 
perekaman informasi perkara pada Sistem Informasi 
Pengadilan. 

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

18. Panitera Muda Perdata mengelola informasi, data dan 
dokumen elektronik perkara secara terpadu. 

19. Panitera Muda Hukum mengarsipkan data dan dokumen elektronik 
perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. 
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20. Semua dokumen yang dihasilkan secara elektronik dicetak untuk 

keperluan pemberkasan oleh Panitera Muda Perdata. 

 

O. VALIDASI CALON PENGGUNA TERDAFTAR ADVOKAT DAN 
ADMINISTRASI AKUN PENGGUNA TERDAFTAR DILAKUKAN PADA 
PENGADILAN TINGGI. 
 

P. ADMINISTRASI AKUN PENGGUNA LAIN 

1. Pengguna Lain berhak untuk menggunakan layanan 
administras i  perkara dan persidangan secara elektronik 
dengan segala fitur pendukungnya yang terdiri dari: 

a. pendaftaran perkara gugatan/permohonan secara elektronik; 

b. melakukan pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara 
serta menerima pengembalian sisa panjar biaya perkara secara 
elektronik; 

c. pemanggilan, pemberitahuan, pengiriman jawaban, replik, 
duplik, pembuktian, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, 
penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara 
secara elektronik; 

d. memantau perkembangan perkara terdaftar; dan  

e. menerima  salinan put-usan / penetapan secara 
elektronik. 

2. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain wajib untuk tunduk pada 
syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan 
sistem dan pelayanan administrasi perkara, persidangan secara 
elektronik berbasis teknologi informasi berdasarkan keputusan ini 
dan/atau ketentuan lain sebagai pelaksana keputusan ini. 

3. Perubahan Data Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain: 

a.  Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dapat 
melakukan perubahan terhadap data yang tersimpan dalam 
database untuk melakukan perbalkan dan/atau pembaharuan 
data yang tersimpan. 

b. Pengguna terdaftar bertanggung jawab terhadap keakuratan 
data dan informasi. 

4. Penghapusan Akun 

a. Mahkamah Agung berwenang menghapus akun 
Pengguna dengan alasan: 

1) pengguna terdaftar/pengguna lain tersebut 
meninggal dunia; 

2) kartu keanggotaan Advokat Pengguna Terdaftar telah 
habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan 

sampai 14 (empat belas) hari kerja; 

3) Pengguna Terdaftar Advokat diberhentikan dari 
keanggotaan pada organisasi Advokat berdasarkan 
pemberitahuan dari organisasi Advokat; dan 

4) Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain dikenakan 
sanksi berat karena melanggar syarat dan 
ketentuan Pengguna Terdaftar pada aplikasi e- Court. 

b. Pengguna Terdaftar yang pendaftarannya dihapus harus 
melakukan pendaftaran kembali dengan menjalani 
prosedur pendaftaran Pengguna Terdaftar. 
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c. Pengguna Lain yang pendaftarannya dihapus namun masih 
memiliki perkara yang berjalan, harus memperoleh 
persetujuan kembali dari pihak lawan dan Majelis Hakim 
untuk dapat melanjutkan prosedur beracara secara 
elektronik. 

5. Sanksi 

a.  Pe langgaran terhadap syarat  dan ketentuan 
penggunaan Aplikasi e-Court dapat mengakibatkan Pengguna 
Terdaftar atau Pengguna Lain kehilangan hak aksesnya 
terhadap Aplikasi e-Court. 

b.  Sanksi diberikan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk: 

1) sanksi ringan berupa teguran; 

2) sanksi sedang berupa pencabutan hak akses untuk 
sementara; dan/atau 

3) sanksi berat berupa pencabutan hak akses secara 
permanen (penghapusan akun). 

sesuai dengan bobot dan dampak pelan.ggaran yang 
ditemukan pada Aplikasi e-Court. 

c. Pemberian sanksi tidak menutup kemungkinan 
dilakukannya gugatan ganti rugi perdata dan/atau 
penuntutan hukum pidana kepada Pengguna Terdaftar dan 
Pengguna Lain dalam hal terjadi tindakan yang melawan 
hukum dan/ atau merupakan tindak pidana sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 

 
KETUA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA, 
          

ttd 
 

AGUNG SULISTIYONO 
 

  


