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e. Upload Berkas Gugatan 

f.  Elektronik SKUM (e-SKUM) 

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan 
dokumen, pengguna Terdaftar akan mendapatkan 
taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik 
SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem 
dengan komponen biaya Panjar dan Radius yang telah 
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. 

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran 
Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor 
Pembayaran (virtual Account) sebagai Rekening virtual 
untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara di Pengadilan 

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau 
pemberitahuan disaat pendaftaran perkara sudah 
dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan 
melakukan verifikasi dan validasi dilanjudkan dengan 
pendaftaran perkara di SIPP (Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara) sehingga otomatis 
mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan 
otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara 
berhasil melalui e-Court dan SIPP. Pengguna Terdaftar 
juga memantau pendaftaran perkara online pada datil 
verifikasi. 

g. Mendapatkan Nomor Perkara 

Dengan mendapatkan Nomor Perkara tahapan 
pendaftaran Perkara Online telah selesai, dan 
menunggu pemanggilan dari Pengadilan. pendaftaran 
berhasil ini juga akan mendapatkan email 
pemberitahuan sehingga diharapkan informasi cepat 
sampai kepada pengguna terdaftar 



  

Buka website ecourt mahkamahagung di 
https://ecourt. mahkamaagung.go.id dan menekan 
register pengguna. Setelah pendaftaran berhasil 
pengguna terdaftar akan mendapatkan data user dan 
password serta link Akurasi. 

1.  Pendaftaran Akun Pengguna 

Biaya Perkara Lebih Murah 3 

5 

Login pada aplikasi e-court dapat dilakukan pada 
tombol login halaman pertama e-court. 

2. Login 

Halaman untuk login 

Setelah berhasil login untuk pertama kali pengguna 
terdaftar harus melengkapi data advokat. Sesuai 
Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa pengguna terdaftar 
untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh advokat. 
Advokat juga harus melengkapi dokumen sesuai 
Perma tersebut adalah KTP. Berita Acara Sumpah dan 
Kartu Tanda Anggota (KTA). Setelah itu untuk beracara 
harus menunggu verifikasi dan Validasi dari Pengadilan 
Tingkat Banding. 

3. Pendaftaran Perkara 

a. Memilih Pengadilan 

b. Mendapatkan Nomor Register Online (Buku Nomor 
Perkara) 

Pada tahap awal, setelah memilih Pengadilan, 
pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor 
Register online dan barcode akan tetapi bukan Nomor 
Perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat 
dan ketentuan, tekan tombol daftar. 

c. Pendaftaran Kuasa 

d. Mengisi Data Pihak 
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Calon Pengguna 
Terdaftar mengakses 
link berikut : 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id 

Registrasi Pengguna 
(Ketik Nama, Email 
dan Password untuk 
e-Court) 

Klik “Register” 
untuk mendaftar 

Login dengan 
memasukkan alamat 
email dan password, 
kemudian Klik “Login” 

Buka email 
untuk aktivasi 
akun Pengguna 
Terdaftar e-
Court (Otomatis 
Akun Pengguna 
Terdaftar akan 
aktif  setelah 
klik tombol 
“Aktivasi” 

Melengkapi data 
advokat dengan 
mengisi data 
advokat sebagiai 
berikut : 

+ Nama Lengkap 
+ Alamat Kantor 
+ Telp, Fax Kantor 
+ Handphone 
+ Nomor Induk Advokat 
+ Organisasi Advokat 
+ Tanggal mulai berlaku 
Kartu Advokat 
+ Tanggal habis berlaku 
Kartu Advokat 
+ Tanggal Penyumpahan 
Advokat 
+ Nomor BA Sumpah 
Advokat 
+ Nomor KTP 
+ Nama Bank 
+ Nomor Rekening Bank 
+ Nama Akun Bank 

Upload Dokumen 
Pendukung Advokat 

+ Dokumen 
Kartu Tanda 
Advokat 
+ Dokumen 
Penyumpahan 
+ Dokumen KTP 

Ketika semua data 
sudah dimasukkan dan 
diupload maka otomatis 
akun sudah terverifikasi 

Untuk sekarang 
Pengguna 
Terdaftar baru 
Advokat 
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Memilih Pengadilan 

Tujuan Mendaftar Perkara 

Pengguna Terdaftar 

mendapatkan nomor registrasi 

Pendaftaran Perkara 

kemudian tekan tombol daftar 

untuk melanjutkan 

pendaftaran perkara gugatan 

Upload Dokumen Surat 

Kuasa yang telah 

bermaterai 

Upload berkas 

Perkara  
- Dokumen Surat 

Gugatan 

- Dokumen Surat 

Persetujuan 

Prinsipal 

- Format dokumen pdf 

dan jpg, Maksimum 

2MB 

- Title dokumen 

adalah judul 

dokumen itu sendiri 

yang ditampilkan di 

aplikasi 

Mengisi data 

para pihak 

(wajib mengisi 

nama, nomor 

telepon dan 

alamat 

Langkah 

selanjutnya 

Pembayaran 

Panjar Perkara 

Klik “Bayar” dan 

Pengguna Terdaftar 

langsung mendapatkan 

notifikasi di domisili 

elektronik untuk 

pembayaran 

Bayar Panjar Perkara sesuai 

nominal yang tertera pada e-

Skum ke Virtual account yang 

telah didapatkan dengan 

berbagai cara 

(Mobile Banking, SMS Banking, 

Internet Banking) 

Jangka Waktu 

Pembayaran 1x24 Jam 

 

(Jika Pengguna 

Terdaftar melewati 

jangka waktu 

pembayaran maka 

pendaftaran dimulai 

dari awal dari awal 

lagi) 

Pengguna Terdaftar mendapat 

Elektronik Surat Kuasa untuk 

Membayar (e-Skum) 

 

(Pengguna Terdaftar bisa 

mencetak rincian biaya panjar 

perkara (e-Skum) 

Lanjut ke 

Tombol 

Pembayaran 

Pengguna Terdaftar 

mendapatkan Virtual 

Account dari Bank 

Mitra Pengadilan  

Setelah mendaftarkan 

perkara secara online 

Pengguna Terdaftar membaca 

komponen biaya panjar 

perkara 

 

(Besarnya biaya panggilan 

dipengaruhi jarak radius 

wilayah masing-masing pihak) 

Lebih Cepat, Sederhana 

dan Biaya Ringan 

dibanding Prosedur 

Panggilan Konvensional 

Pemanggilan 

secara Elektronik 

(e-Summons) 

 

SEGERA 
DAPATKAN 

AKUN 
PENGGUNA 
APLIKASI 
E-COURT 

ADVOKAT DAPAT 
MENDAFTARKAN 
AKUN E-COURT 

PADA: 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
Register 

DASAR 
HUKUM 

Panggilan disampaikan 
secara elektronik oleh Juru 
Sita/Juru Sita Pengganti 
melalui Sistem Informasi 
Pengadilan kepada domisili 
elektronik para pihak atas 
perintah Hakim (Pasal 12 jo 
Pasal 13 Perma 3/2018)  

Domisili Elektronik 
adalah domisili para 
pihak berupa alamat surat 
elektronik dan/atau 
nomor telepon seluler 
yang telah terverifikasi 
(Pasal 1(3) Perma 
3/2018) 

BATASAN 

Panggilan Elektronik 

hanya dilakukan 

kepada :  

- Penggugat/ 

pemohon yang 

melakukan 

pendaftaran secara 

elektronik serta 

yang memberikan 

persetujuan secara 

tertulis; 

- Tergugat/termohon 

atau pihak lain yang 

telah menyatakan 

persetujuannya 

secara tertulis untuk 

dipanggil secara 

elektronik; 

Catatan : 

Kuasa Hukum wajib 

mendapatkan 

persetujuan tertulis dari 

prinsipal untuk 

beracara secara 

elektronik. 

BIAYA RINGAN 

Biaya panggilan 

yang disampaikan 

secara elektronik 

dibebankan 

kepada para 

pihak yang 

berperkara dan 

ditetapkan oleh 

sistem sesuai 

dengan biaya 

aktual 

pemanggilan 

secara elektronik. 

(tanpa biaya 

pengiriman fisik) 

(Pasal 9 jo 12 ayat 

(2) Perma 3/2018) 

PROSES PEMANGGILAN LEBIH 
CEPAT & LEBIH SEDERHANA 

- Dapat diterima seketika pada domisili 

elektronik yang telah didaftarkan para 

pihak 

- Panggilan persidangan bagi pihak 

yang berdomisili diluar wilayah hukum 

pengadilan, dapat dilakukan secara 

elektronik dan surat panggian 

tersebut ditembuskan kepada 

pengadilan di wilayah hukum tempat 

pihak tersebut berdomisili  untuk 

dicatat (pasal 14 Perma 3/2018) 

LEGALITAS PANGGILAN 
ELEKTRONIK 

Panggilan yang 

disampaikan secara 

elektronik merupakan 

panggilan yang sah dan 

patut, sepanjang 

panggilan tersebut dikirim 

ke Domisili Elektronik 

dalam tenggang waktu 

yang ditentukan undang-

undang. (Pasal 16) 
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