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PENERAPAN E-COURT DI BERBAGAI NEGARA 

STUDI PERBANDINGAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN 

PENERAPAN E-COURT DI INDONESIA 

Oleh : Achmad Sahuri, S.Sy 

A. PENDAHULUAN 

Mahkamah Agung melalui Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi 

berperkara di Pengadilan secara elektronik yang diuraikan lebih lanjut dalam 

Keputusan Dirjen Badilag nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 berupaya 

melakukan evolusi sistem administrasi di pengadilan dari yang bersifat manual 

tertulis menjadi sistem administrasi yang lebih elektronis. Sistem inilah yang 

kemudian dikenal sebagai Electronic Court (E-Court). E-Court adalah aplikasi 

yang terintegrasi dengan SIPP yang digunakan untuk memproses 

gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara, panggilan sidang, pemberitahuan 

dan pengiriman putusan secara elektronik, serta untuk memproses layanan 

administrasi lainnya secara elektronik yang ditetapkan Mahkamah Agung. 

Penerapan E-Court merupakan suatu keharusan bagi pengadilan dalam rangka 

menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Namun demikian 

penerapan E-Court bukan hanya sekedar proses digitalisasi atau otomatisasi semata, 

tetapi juga melibatkan banyak aspek mulai dari infrastruktur IT, sumber daya 

manusia, regulasi, kebijakan, dan sosialisasi penggunaan internet kepada 

masyarakat pencari keadilan (Janowski dan Estevez: 2009). Minimnya sosialisasi 

E-Court, minimnya infrastruktur pendukung, sistem yan masih perlu 

pengembangan dan belum adanya manual baku handbook E-Court nampaknya 

menjadi masalah dalam penerapan E-Court di Indonesia yang harus diselesaikan.  

Untuk mewujudkan sistem yang sesuai, efisien, sederhana dan tepat guna, 

melihat penerapan E-Court di berbagai negara nampaknya perlu dilakukan dalam 

memecahkan masalah-masalah di atas. Penerapan E-Court telah dikembangkan di 

beberapa negara antara lain sistem E-Syariah di Malaysia, PACER di Amerika 

Serikat, E-Filing di Singapura dan India, Electronic legal service di Kanada dan 

eCase administration di Australia (Saman dan Haidar : 2010). Dengan 

menggambarkan pelaksanaan sistem E-Court di berbagai negara tersebut 
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diharapkan bermanfaat bagi pelaksanaan dan pengembangan sistem E-Court di 

Indonesia. Studi ini berupaya untuk menggambarkan inovasi-inovasi E-Court yang 

mungkin dikembangkan di Indonesia  

B. PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka paper ini dirumuskan dengan 

rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan E-Court di Indonesia?; 

2. Bagaimana penerapan E-Court di berbagai negara?; 

3. Inovasi apa yang dapat dikembangkan dalam penerapan E-Court di Indonesia?;  

C. PEMBAHASAN 

1. Penerapan E-Court di Indonesia 

Penerapan E-Court di pengadilan Indonesia sebagaimana tertera dalam Perma 

nomor 3 tahun 2018 terdiri dari pendaftaran dan pencatatan secara elektronik (E-

Filing), taksiran secara elektronik (E-SKUM), pembayaran secara elektronik (E-

Payment), panggilan secara elektronik (E-Summon), dan penerbitan salinan 

putusan secara elektronik. E-Filing merupakan pendaftaran perkara secara online 

yang dilakukan oleh pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan yang sudah 

aktif melakukan pelayanan E-Court dan kemudian mengirimkan berkas-berkas 

pendaftaran secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI. 

Adapun pengguna terdaftar di lingkungan peradilan Agama sebagaimana diatur 

dalam SK Dirjen Badilag nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 adalah advokat. 

Advokat dalam mengisi E-Filing melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Memilih pengadilan yang berwenang;  

b. Mendaftarkan surat kuasa khusus di aplikasi E-Court;  

c. Membayar PNBP pendaftaran surat kuasa;  

d. Mendapatkan nomor pendaftaran online  

e. Menginput data para pihak;  

f. Mengunggah dokumen gugatan/permohonan serta persetujuan untuk beracara 

secara elektronik;  

g. Memperoleh taksiran biaya panjar (e-SKUM) dan melakukan pembayaran 

secara online (E-Payment).  
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Selain pendaftaran secara online, E-Filing juga mencakup pemberkasan perkara 

secara online dengan mengirimkan berkas-berkas guna keperluan persidangan yang 

terdiri dari gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan atau kesimpulan. 

E-Payment adalah pembayaran panjar biaya berkara secara online yang 

dilakukan dengan membayar panjar biaya perkara ke  virtual account yang telah 

disediakan di dalam aplikasi E-Court. Virtual account yang saat ini tersedia dalam 

aplikasi E-Court merupakan virtual account bank-bank pemerintah yang terdiri dari 

Bank BRI, Bank BRI Syariah, BNI, BNI Syariah, Mandiri, Mandiri Syariah, dan 

BTN. E-Payment digunakan untuk pembayaran PNBP pendaftaran surat kuasa dan 

panjar biaya perkara yang terdiri dari biaya pendaftaran, biaya proses, panggilan 

penggugat (nihil), panggilan tergugat sebanyak 3 kali, materai dan redaksi. Proses 

pembayaran melalui E-Payment dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:  

a. Kuasa hukum setelah melakukan E-Filing memperoleh e-SKUM dan kode akun 

virtual; 

b. Kuasa hukum melakukan pembayaran panjar biaya perkara sesuai e-SKUM 

melalui kode akun virtual yang tersedia;  

c. Kuasa hukum menunggu konfirmasi otomatis dari sistem atau konfirmasi secara 

manual dengan mengisi formulir yang disediakan aplikasi E-Court;  

d. Kuasa hukum memperoleh nomor perkara setelah diregister di SIPP.  

e. Kuasa hukum menerima bukti pembayaran dan mencetak bukti tersebut. 

Konfirmasi pembayaran, penerimaan berkas dan pemberian nomor perkara 

diakukan oleh Panmud Gugatan/Permohonan dengan memberikan status 

terverifikasi terhadap perkara yang telah dibayarkan. Jika terdapat kekurangan 

panjar biaya perkara, kuasa hukum akan menerima notifikasi dan dibayarkan 

melalui akun virtual. Setelah jurnal keuangan perkara di SIPP ditutup, kuasa hukum 

akan menerima notifikasi dan sisa panjar dikirimkan secara otomatis ke nomor 

rekening pengguna terdaftar. 

E-Summon adalah proses pemanggilan para pihak secara online yang terdiri dari 

panggilan secara eletronik (e-pgl) dan pemberitahuan secara elektronik (e-pbt). 

Pengiriman panggilan secara elektronik dikirimkan ke domisili elektronik 

pengguna terdaftar. Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat 
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surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi. Proses 

pemanggilan secara elektronik dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti atas 

perintah Ketua Majelis melalui aplikasi E-Court setelah memeriksa jadwal sidang 

untuk kemudian mengunggah dan mengirimkan relaas yang telah ditandatangani 

dan dicap ke domisili elektronik melalui aplikasi E-Court. Panggilan secara 

elektronik pada sidang pertama dilakukan kepada pengguna terdaftar 

(penggugat/pemohon) sedangkan terhadap pihak terugugat/termohon relaas 

dikirimkan secara manual. Pihak tergugat/termohon dapat dikirimkan relaas secara 

elektronik pada sidang berikutnya jika pada sidang pertama tergugat/termohon 

menyetujui dan menandatangani persetujuan beracara secara elektronik. Panggilan 

tersebut dianggap sah dan patut sepanjang dikirimkan ke alamat domisili elektronik 

dan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundangan. Salinan 

putusan/penetapan dapat dikirimkan secara elektronik 14 hari sejak 

putusan/penetapan diucapkan melalui aplikasi E-Court dalam bentuk tautan (link) 

yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen tersebut. Adapun tata kelola 

administrasi yang terdiri dari pencatatan data para pihak, jenis perkara, tahapan 

persidangan, putusan, eksekusi, upaya hukum dan data lainnya dikelola oleh Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

2. E-Court di Berbagai Negara dan Perbandingannya dengan Sistem yang ada 

di Indonesia 

Penerapan E-Court secara sistematis mulai dicanangkan di Amerika Serikat pada 

tahun 1998 di Pengadilan Los Angeles dan Indianapolis melalui program 

“Courtroom 21” yang terhubung dengan 8 lembaga negara dan 32 negara bagian. 

Program “Courtroom 21” di antaranya terdiri dari pemeriksaan virtual, firma 

hukum virtual, pembayaran denda lalu lintas secara online, kesaksian jarak jauh, 

kesaksian ahli forensik/laboran secara jarak jauh, dan penyajian bukti secara 

elektronik (Laderer : 2005). “Courtroom 21” saat ini telah berkembang menjadi 

Public Acces to Court Electronic Record (PACER).  

Di Amerika Serikat program E-Filing dapat diakses melalui aplikasi PACER. 

Salah satu keunggulan aplikasi PACER adalah keamanan data dan dokumen yang 

diupload. Tampilan login yang digunakan PACER menggunakan software yang 
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dapat mengenkripsi dan melindungi informasi. Jika pengguna beralih ke halaman 

web yang tidak aman setelah mengakses halaman PACER, pengguna akan 

memperoleh notifikasi bahwa pengguna mengkases halaman web yang tidak aman  

Pada aplikasi PACER, pengguna yang akan melakukan register diklasifikasi 

menjadi PACER, NextGen Attorney Fillers, NextGen Non Attorney Fillers, 

Appelate or District/Bankcrupty, dan Firm Billing. Pengguna yang mendaftar 

sebagai PACER hanya dapat mengakses menu untuk membaca, mencari dan 

mencetak dokumen-dokumen tertentu suatu Pengadilan. Pengguna yang mendaftar 

sebagai NextGen Attorney Filler adalah pengacara. Selain dapat mengakses file 

sebagaimana pengguna yang mendaftar PACER juga dapat melakukan 

pemberkasan secara elektronik (E-Filing) di seluruh Pengadilan tingkat pertama, 

Pengadilan Distrik dan Pengadilan Kepailitan.  Pengguna yang mendaftar sebagai 

NextGen Non Attorney Filler adalah pelapor dalam perkara-perkara tertentu, 

wartawan pengadilan, pihak yang berkepentingan, agen pengarsipan, kreditur, wali, 

Wali Amanat AS, dan pihak lain yang bukan pengacara. Pengguna NextGen Non 

Attorney Filler memiliki akses yang serupa dengan pengguna NextGen Attorney 

Filler. Hanya saja, tidak semua pengadilan menerima NextGen Non Attorney Filler 

dan beberapa pengadilan hanya dapat mengakses hal-hal tertentu. Sedangkan 

pengguna Appelate or District/Bankcrupty memiliki akses serupa NextGen 

Attorney Filler dan juga diperbolehkan untuk beracara di Pengadilan yang dituju. 

Adapun menu Firm Billing digunakan untuk proses pembayaran yang hampir 

serupa kegunaannya dengan E-Payment di sistem E-Court Indonesia. Pada menu 

Firm Billing, pengguna terdaftar selain berguna untuk pembayaran perkara juga 

dapat digunakan pembayaran denda. Selain itu pembayaran melalui firmbilling juga 

dapat dilakukan dengan pemotongan langsung dari kartu debit maupun kredit 

sehingga dapat memudahkan pihak berperkara (Pacer gov : 2017). 

 Di negara-negara Eropa, E-Court sudah mulai diterapkan dengan berbagai 

variasi dan fungsi sejak tahun 2001. Di Mahkamah Agung Norwegia dan 

Pengadilan Tindak Pidana Finlandia, E-Court meliputi sistem manajemen perkara 

mulai dari penuntutan, hubungan dengan kepolisian dan keputusan pengadilan. 
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Sistem manajemen kasus juga diterapkan di negara-negara Eropa lainnya (Lanzara 

dan Patriotta : 2001). 

Sistem E-Court saat ini juga telah dikembangkan di negara-negara Asia. 

Malaysia pada tahun 2002 telah mengembangkan sistem E-Syariah. Sampai dengan 

saat ini E-Syariah mencakup aplikasi manajemen perkara (SPKMS), sistem 

manajemen Pengacara Syariah (SPPS), Audio Text Record (E-Bicara), pembayaran 

nafkah online (E-Nafkah), penghitungan waris online (E-Faraidh) dan sistem 

manajemen perpustakaan (Saman dan Haidar : 2013).  

Di Singapura penerapan E-Court saat ini terintegrasi dalam sistem E-Litigation 

yang merupakan pengembangan dari sistem Electronic Filing Service (EFS). E-

Litigation meliputi aplikasi perekaman dokumen secara elektronik (EFS), repositori 

informasi perkara (CIR), pengiriman dokumen perkara antar law firm (E-Service), 

notifikasi dan pemberitahuan perkara, informasi jadwal perkara, laporan transaksi 

finansial perkara, jawaban dan pemberitahuan pengadilan, dan aplikasi pencarian 

perkara. Di Singapura panggilan maupun pemberitahuan tidak lagi berbentuk relaas 

namun melalui notifikasi yang diterima dari SMS maupun email advokat yang 

beracara. Pemberitahuan melalui SMS maupun email ini dapat diatur untuk 

diaktifkan atau tidak diaktifkan. Selain melalui SMS dan email, notifikasi juga 

dikirimkan melalui RSS Feed (Crimson Logic : 2016).  

Hampir serupa dengan Indonesia, India membagi sistem E-Court mereka ke 

dalam dua aplikasi yang saling terhubung. Kedua aplikasi tersebut ialah Case 

Information System (CIS) dan E-Court. CIS dalam proses pengadministrasian 

hampir serupa dengan sistem SIPP yang ada di Indonesia di mana CIS merupakan 

aplikasi induk dalam melakukan pengadministrasian perkara. Selain itu CIS juga 

berfungsi sebagai aplikasi E-Filing, E-Payment dan E-Process. Sedangkan E-Court 

merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai sistem informasi di mana masyarakat 

dapat menelusuri status perkara, putusan pengadilan, dan daftar perkara secara 

online. 

Di India, pemberkasan perkara (E-Filing) dilakukan dalam dua tahapan. Dalam 

tahap pertama file diupload melalui portal www.efiling.E-Court.gov.in. Setelah itu 

file yang telah diupload akan diproses oleh CIS. Pengguna yang dapat mengupload 

http://www.efiling.ecourt.gov.in/
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file di portal efiling India adalah advokat dan pihak in person terdaftar. Untuk 

melakukan proses efiling, pengguna terdaftar melakukan log in dengan user id yang 

dimilikinya. Setelah itu pengguna memilih menu tambah perkara baru, kemudian 

mengisi data terkait. Setelah data diisi akan muncul form-form yang harus diisi 

yang terdiri dari petitioner form(form pemohon/penggugat), respondent form(form 

termohon/tergugat), extra information form(form informasi tambahan), act/section 

form(form jenis perkara), dan extra party form(form pihak tambahan). Setelah 

mengisi form-form tersebut, pengguna mengupload dokumen-dokumen terkait, 

surat kuasa dan kartu advokat. 

Sedangkan tahapan kedua adalah Konsumsi data oleh CIS dari portal-portal 

online yang terhubung. Konsumsi data oleh CIS ini diperlukan untuk pengamanan 

file dan menghindari kecepatan software down. Di CIS E-Filing akan dialokasikan 

ke dalam 6 pilihan menu sesuai dengan tujuan pengguna melakukan pendaftaran. 

Keenam pilihan menu tersebut adalah E-Filing View Document Option, Public 

Data Entry (PDE), Plead Guilty (PG), First Information Report (FIR), National 

Service and Tracking of Electronic Process (N-STEP), dan Regional Transport 

Officer (RTO). Menu E-Filing View Document Option merupakan menu yang 

digunakan untuk melihat dokumen E-Filing yang ada di suatu pengadilan oleh 

pengadilan yang berkaitan. PDE merupakan menu yang memudahkan pihak untuk 

mengentri data perkara dari manapun ke pengadilan yang dituju.  PG merupakan 

menu yang digunakan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran untuk 

mengakui kesalahan dan membayar denda. FIR merupakan menu yang 

memungkinkan data catatan kepolisian dapat diketahui secara langsung oleh 

Pengadilan. N-STEP merupakan menu yang memungkinkan untuk mengecek 

keadaan dan status proses elektronik suatu perkara. Sedangkan RTO merupakan 

menu yang terhubung dengan dinas lalu lintas yang memudahkan Pengadilan 

mengetahui data kendaraan yang berkaitan dengan perkara. 

Di India hampir serupa dengan Indonesia, pemberitahuan dan panggilan resmi 

dilaksanakan dengan menggunakan relaas. Namun demikian relaas tersebut tidak 

lagi disampaikan secara manual, namun sudah melalui sistem E-Summon yang ada 

dalam CIS 3.0. Dalam aplikasi CIS terdapat template khusus yang disertai dengan 
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QR code perkara. Untuk membuat relaas melalui aplikasi CIS, data alamat pihak 

diinput dari data pihak yang tersedia di CIS. Setelah mengisi data dan alamat pihak, 

data relaas disimpan dan diupload di CIS. Setelah diupload, klik publish, maka 

relaas akan disampaikan ke alamat elektronik pihak. Relaas yang telah dipublish 

kemudian dicetak sebagai arsip (eComitte Supreme Court of India : 2018). 

3. Inovasi E-Court di berbagai negara yang dapat dikembangkan di Indonesia 

E-Court di Indonesia sebagaimana dijelaskan sebelumnya terdiri dari E-Filing, 

E-Payment, E-Summon, dan E-Process. Namun demikian sistem E-Court yang ada 

di Indonesia saat ini masih sangat terbatas dan butuh pengembangan. Dalam 

pengembangan E-Filing Indonesia dapat mencontoh penerapan E-Filing di 

Amerika dan India. Penggunaan pengamanan baik seperti yang diterapkan pada 

PACER Amerika maupun mekanisme pembagian  seperti yang digunakan di India 

dapat menjadi cara yang efektif untuk memproteksi dokumen elektronik dalam E-

Filing. Selain itu penerapan sistem jejaring yang menghubungkan dengan 

dokumen-dokumen yang menjadi kewenangan instansi lain namun masih berkaitan 

dapat menjadi inovasi yang memudahkan sistem peradilan maupun instansi yang 

berkaitan. 

Sistem E-Summoning yang diterapkan di Singapura dan India dapat menjadi 

inovasi yang dapat dikembangkan di Indonesia. Inovasi berupa penggunaan 

aplikasi lain di luar email dapat memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam 

memperoleh panggilan sidang. Sedangkan penggunaan QR Code dapat menjadi 

salah satu cara untuk memproteksi relaas yang dikirimkan dan pengganti stempel 

sebagai tanda keabsahan guna meminimalisir maladministrasi dan tindakan 

manupulatif yang mungkin dilakukan. Selain itu penggunaan QR Code dapat 

memudahkan jurusita menemukan alamat pihak.  

 Pengembangan Sistem E-Payment di Indonesia dapat dikembangkan lebih jauh 

untuk transaksi finansial selain PNBP dan panjar biaya perkara. Penerapan E-

Payment untuk pembayaran nafkah sebagaimana diterapkan E-Syariah Malaysia 

melalui E-Nafkah dapat juga diterapkan di Indonesia untuk pembayaran ketentuan 

biaya lainnya yang timbul akibat putusan/penetapan seperti nafkah, mu’tah, iwadh, 

biaya hadhanah (nafkah anak), serta biaya lainnya di luar biaya perkara. 
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Pembayaran melalui sistem E-Payment sebagaimana diterapkan dalam sistem E-

Nafkah ini selain cashless juga dapat mempermudah pengawasan oleh pihak 

pengadilan dalam menjalankan putusan.  

Pengembangan aplikasi dan program lain dalam E-Court dapat juga 

dikembangkan melalui aplikasi lain seperti Audio Text Recoreder (ATR) maupun 

Video Conference Record (VCR). Selain itu pengembangan sistem di SIPP sebagai 

induk data juga diperlukan. Pengembangan E-Court pada akhirnya akan bermanfaat 

bagi sistem peradilan di Indonesia. 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Penerapan E-Court di Indonesia berpedoman pada Peraturan MA nomor 3 tahun 

2018 dan Keputusan Dirjen Badilag nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018. E-

Court yang diterapkan di Indonesia terdiri dari E-Filing, taksiran secara elektronik 

(e-SKUM), E-Payment, E-Summon, dan penerbitan salinan putusan secara 

elektronik. Penerapan E-Court di Indonesia memerlukan pengembangan lebih 

lanjut yang dapat diperoleh dari penerapan E-Court di berbagai negara. 

Di Amerika Serikat, E-Court diterapkan dalam sistem PACER. Dalam PACER 

sistem E-Court yang digunakan antara lain sistem E-Filing dengan proteksi 

terhadap dokumen yang tinggi serta E-Payment dalam bentuk Firm Billing yang 

berguna untuk pembayaran biaya perkara, denda serta dapat diakses dengan 

menggunakan kartu debit maupun kredit. 

Di Malaysia terdapat sistem E-Syariah yang mencakup aplikasi manajemen 

perkara (SPKMS), sistem manajemen Pengacara Syariah (SPPS), Audio Text 

Record (E-Bicara), pembayaran nafkah online (E-Nafkah), penghitungan waris 

online (E-Faraidh) dan sistem manajemen perpustakaan. 

Di Singapura penerapan E-Court saat ini terintegrasi dalam sistem E-Litigation 

yang meliputi aplikasi perekaman dokumen secara elektronik (EFS), repositori 

informasi perkara (CIR), pengiriman dokumen perkara antar law firm (E-Service), 

notifikasi perkara, informasi jadwal perkara, laporan transaksi finansial perkara, 

jawaban dan pemberitahuan pengadilan, dan aplikasi pencarian perkara. 
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Hampir serupa dengan Indonesia, India membagi sistem E-Court mereka ke 

dalam dua aplikasi yang saling terhubung yaitu Case Information System (CIS) dan 

E-Court. CIS dalam proses pengadministrasian hampir serupa dengan sistem SIPP. 

Sedangkan E-Court merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mengakses E-Filing, 

E-Payment dan E-Summon. E-Filing di India terhubung dan dapat mengakses 

dokumen dari instansi yang berkaitan. E-Payment digunakan sebagai aplikasi 

pembayaran biaya perkara dan denda. E-Summon di India menggunakan QR Code 

sebagai identitas khusus pada relaas dan sebagai cara untuk mempermudah 

pencarian alamat pihak. 

 Di Indonesia pengembangan sistem E-Court sebagaimana digambarkan di atas 

diperlukan sebagai sarana menciptakan peradilan Indonesia yang adil, cepat, 

sederhana dan biaya ringan. 

2. Saran 

a. Untuk mengembangkan setiap inovasi yang digambarkan dalam paper ini 

memerlukan penelitian lebih lanjut dan terperinci terhadap masing-masing 

sistem yang ada seperti jejaring E-Filing yang terhubung dengan berbagai 

instansi, penggunaan QR Code pada relaas E-Summon, perluasan fungsi 

pembayaran dalam E-Payment, serta penggunaan ATR dan VCR. 

b. Dukungan infrastruktur sangat diperlukan dalam pengembangan E-Court di 

Indonesia, peningkatan kecepatan server, proteksi jaringan dan peningkatan 

sistem operasi perlu dilakukan; 

c. Pembuatan manual handbook yang baku diperlukan sebagai standarisasi; 

d. Penerapan dan pengembangan E-Court tidak dapat terlaksana tanpa sosialisasi 

yang massif kepada para pihak pencari keadilan.  

DAFTAR PUSTAKA 

 

Peraturan 

Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Berperkara 

secara Elektronik 

Keputusan Dirjen Badilag nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang 
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