
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang 

Sistematika penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan, 

jika gugatan akan disidangkan ke pengadilan, secara formal sistematikanya 

adalah gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan, lalu pihak 

penggugat harus mendaftarkan dan membayar biaya perkara, setelah itu, 

gugatan akan diberi nomor perkara dan selanjutnya diajukan ke ketua 

pengadilan. Langkah selanjutnya adalah ketua pengadilan setelah menerima 

gugatan, maka ketua pengadilan akan menunjuk hakim yang akan ditugaskan 

untik menangani perkara tersebut, pada hari sidang, apabila salah satu pihak 

atau kedua belah yang berperkara tidak dapat mengikuti persidangan, maka 

persidangan ditunda dan ditetapkan hari sidang berikutnya, kepada pihak 

yang hadir maka tidak dipanggil lagi dan kepada pihak yang tidak hadir maka 

dilakukan pemanggilan (Sophar Maru Hutagalung 2019). 

Globalisasi dan teknologi komunikasi yang saat ini sudah berkembang 

dengan pesat, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi digital yang 

canggih menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi kehidupan masyarakat, 

dan sudah banyak pula dimanfaatkan oleh pemerintah untuk 

menyelenggarakan pelayanan publik dengan tujuan agar masyarakat dapat 

memperoleh pelayanan yang baik dan benar. Akibatnya membuat badan –

badan dibidang peradilan dituntut untuk juga memanfaatkannya, dari yang 

biasanya melalui proses pengadministrasian dan penyelesaian perkara secara 

manual atau dengan datang ke pengadilan kini sudah dapat dilakukan secara 

elektronik atau online (Fauzan,2015). 

Pada bulan Mei 2019, Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan, 

Ekonomi dan Sosial (LP3ES) sudah melakukan survei  kepada masyarakat 
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tentang kepuasaan publik mengenai pelayanan pengadilan dan menghasilkan 

indeks angka 76% masyarakat puas akan pelayanan pengadilan, dan 

mengalami kenaikan sebesai 6,7% jika dibandingkan pada tahun 2013 

(Susthira,2019), tetapi Mahkamah Agung sebagai stakeholder utama untuk 

menangani masalah layanan pengadministrasian dan pengadila, tetap 

membutuhkan berbagai terobosan baru untuk meningkatkan kembali 

pelayanannya kepada setiap pengguna pengadilan (Aidi,Zill.2021). 

Karena di rasa proses–proses untuk menyelesaikan perkara di pengadilan 

memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, dan juga masih ada 

beberapa kelemahan dari pengadilan dalam hal memberikan pelayanan publik 

kepada masyarakat (Hidayat, 2019) antara lain yaitu ketepatan waktu dan 

jadwal sidang, ketersediaan layanan informasi pengadilan yang tidak merata 

dan masih maraknya pungutan liar pada proses administrasi perkara di 

pengadilan, serta setiap tahun jumlah perkara yang masuk ke pengadilan terus 

meningkat karena populasi masyarakat yang juga terus meningkat dan terjadi 

perubahan – perubahan pola kehidupan dalam masyarakat yang dapat 

menyebabkan timbulnya masalah serta kebutuhan masyarakat akan informasi 

peradilan yang diperoleh secara cepat. 

Kegagalan hukum dalam mendistribusikan keadilan pada masyarakat 

dapat disebabkan oleh penyelenggaraan keadilan yang tidak responsif. 

Penelitian Lembaga Studi dan Advokasi Kemandirian Peradilan mencatat ada 

tiga masalah pokok yang melekat pada penyelenggaraan peradilan di 

Indonesia: (Rahmatullah,Indra. 2017) 

Pertama, penanganan kasus yang membutuhkan waktu yang lama. Di 

Mahkamah Agung, penanganan perkara harus melewati sekitar dua puluh 

enam (26) tahap sejak biro umum menerima berkas perkara sampai berkas 

perkara sampai dengan berkasperkara tersebut dikembalikan ke pengadilan 

penggugat.; Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 214 tentang 

Jangka Waktu Penanganan Perkara, pada tingkat kasasi jangka waktu 

penanganan perkaranya dua ratus lima puluh (250) hari. Jika dilihat dari fakta 

ini berarti lama penanganan perkara dipengadilan itu bertentangan dengan 

asas pengadilan yang sederhana, cepat dan  biaya yang rendah. Jika perkara 

tersebut dibiarkan berlarut – larut ditakutkan akan menghilangkan rasa 

keadilan itu sendiri.  
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Kedua, penyebaran tanggungjawab administratif untuk penanganan 

perkara. Di Mahkamah Agung, kondisi ini tentu mempersulit tanggung jawab 

administrasi dan penyelesaian suatu perkara, karena harus melalui tiga (3) 

unit kerja yang berbeda yaitu Biro Umum, Direktorat Kelembagaan dan Tata 

Cara, dan Kepaniteraan. Akibatnya berdampak pada penanganan kasus yang 

tidak berjalan dengan efektif.  

Ketiga, dalam hal pencatatan proses penanganan perkara belum 

sepenuhnya berbasis tekonologi informasi. Penyelesaian perkara masih 

dicatat secara manual dengan register kasus dimulai dari satu tahap ke tahap 

berikutnya, ini mengakibatkan perkara yang akan ditangani atau diselesaikan 

menjadi tertunda. Oleh karena itu, pencatatan penanganan perkara didalam 

sistem peradilan dengan menggunakan teknologi menjadi sangat penting.  

 

Berangkat dari permasalahan – permasalahan tersebut, Mahkamah 

Agung meluncurkan suatu aplikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi 

Suatu Perkara (SIPP) yang dapat digunakan untuk memproses gugatan atau 

permohonan, pembayaran biaya perkara, panggilan sidang, pemberitahuan 

dan pengiriman putusan secara eletronik dan untuk memproses layanan 

administrasi lainnya secara elektronik yang diberi nama aplikasi e-Court atau 

sistem pengadilan yang berbasis online, melalui Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara 

Elektronik (Hary Djatmiko,2019) yang kemudian dicabut dan disempurnakan 

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik adalah 

suatu bentuk dari pengembangan teknologi di pengadilan. 

Dengan adanya aplikasi e-Court ini, maka siap tidak siap, perkembangan 

hukum di Indonesia harus melalui “gelombang online” . Pada saat ini, 

Mahkamah Agung juga sudah memulai untuk beradaptasi dengan gelombang 

online atau elektronik dengan melakukan perpindahan kinerja yang berbasis 

manual ke sistem elektronik atau “online” yaitu antara lain adalah Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP ), SIAP, SIKEP, KOMDANAS, 

SIMARI, SIWAS, e-LLK, SIMAK, PNBP. 

Informasi Tata Persuratan, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem 

Informasi Portal, Direktori Putusan, Info Perkara, New Direktori Putusan, 

Gugatan Online, E-Payment, ATR, SPPT, Bantuan Panggilan Sidang 
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Elektronik dan juga termasuk dengan persidangan elektronik atau e- 

litigation. 

Dengan adanya aplikasi e-Court yang sudah diluncurkan oleh Mahkamah 

Agung ini bukan berarti pengadilan dan seluruh masyarakat Indonesia sudah 

paham dengan bagaimana jalannya aplikasi ini, jika dilihat dari ada beberapa 

pengadilan yang masih belum membuka layanan ini, dan sebagian 

masyarakat yang belum memahami kegunaan aplikasi  ini, berarti masih 

harus digalakan lebih lagi mengenai sosialisasi penggunaan layanan aplikasi 

e-Court ini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari proses 

administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan-Pengadilan Negeri, 

sehingga problematika waktu dan biaya dapat diatasi dengan e-Court (Iqbal, 

M., Susanto, S., & Sutoro, M. 2019) . Sehingga asas yang dianut oleh 

peradilan di Indonesia yaitu asas contantie justitie atau asas peradilan 

sederhana, cepat dan biaya ringan yang sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 

memiliki arti adalah proses peradilan yang tidak berbelit – belit, acaranya 

jelas, dan mudah dipahami, serta biaya yang terjangkau oleh masyarakat 

tingkat bawah (Hairi, 2011). 

Melalui e-Court yang dilaksanakan di Indonesia, dinilai postif oleh 

Asfinawati selaku Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) 

yang menilai bahwa manfaat dari e-Court adalah meminimalisir adanya 

pungutan liar, memangkas jarak, sehingga biayanya lebih murah, akses 

kontrol publik terhadap putusan juga lebih mudah dan lebih transparan (Aida 

Mardatillah.2020). Tetapi e-Court ini juga masih memiliki kelemahan antara 

lain terdapat ketidakjelasan dimana tempat, ruang serta kapan dapat 

mengajukan keberatan, jadi kolom catatan persidangan tersebut menjadi tidak 

efektif. 

Lalu kelemahan lainnya adalah terdapat kesalahan dalam meng- upload 

dokumen, dan kesalahan tersebut ditimpakan ke penggugat dengan dalil 

penggugat tidak memasukan dokumen hukum, akibatnya terjadinya 
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penundaan sidang, sehingga tujuan dari e-Court yaitu mewujudkan 

persidangan yang cepat dan efisien menjadi tidak dapat dicapai. 

Berdasarkan penelitian Besty Diana (2021), menerangkan bahwa 

Pengadilan Negeri Batam terdapat beberapa faktor kendala antara lain yaitu 

pemahaman pengguna dalam penggunaan e-Court di Pengadilan Negeri 

Batam, banyak kalangan advokat yang masih belum memahami sepenuhnya 

tentang penggunaan e-Court sehingga sebagian pengguna bingung dengan 

penggunaan e-Court mulai dari tahap administrasi perkara hingga 

persidangan secara elektronik yang dilaksanakan berbasis teknologi informasi 

sehingga sangat dibutuhkan bantuan dari para petugas dan pegawai 

Pengadilan Negeri Batam. Sarana dan fasilitas dalam penggunaan sistem e-

Court yang harus memadai karena penerapan yang sepenuhnya menggunakan 

teknologi informasi tentu harus memiliki sumber daya manusia yang paham 

dalam pengetahuan tentang teknologi informasi, sumber daya manusia yang 

masih minim. Alat yang memadai, fitur-fitur e-Court yang harus terus 

diperbaharui karena masih banyak kekurangan seperti belum adanya kolom 

upload bukti surat yang baru ada bagi pihak penggugat saja sementara pihak 

tergugat belum tersedia.  

Berdasarkan penelitian Wahyu Aida Nahar (2021), menyatakan bahwa 

Pengadilan Purwokerto telah menerapkan e-Court namun terdapat beberapa 

kendala yang dialami yaitu pada pengguna yang masih gaptek (gagap 

teknologi), adanya gangguan jaringan untuk mengoperasikan e-Court lemah, 

adanya gangguan waktu melakukan pembayaran panjar biaya, kurang adanya 

sosialisasi secara langsung, dan masalah perbaikan sistem, serta kendala mati 

listrik. 

Melalui beberapa fenomena-fenomena tersebut, didalam penelitian ini, 

penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana penerapan e-Court di 

pengadilan dengan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai salah satu 

pengadilan yang sudah menerapkan sistem e-Court ini serta apa saja yang 

menjadi kendala dalam pelaksanaan e-Court di Pengadilan Surakarta 

terkhusus dalam perkara perdata. Dengan penelitian yang berjudul 
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“PENERAPAN E-COURT PADA PERSIDANGAN PERKARA PERDATA 

DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA KELAS IA KHUSUS”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menyusun 

dan merumuskan 2 (dua) hal yang dapat menjadi permasalahan. 

Adapun rumusan masalah yang dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan e-Court pada persidangan perkara perdata di 

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus?  

2. Apakah kendala – kendala dalam penerapan e-Court di Pengadilan 

Negeri Surakarta Kelas IA Khusus? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan adanya rumusan masalah sebelumnya yang telah penulis 

paparkan, maka diperlukan adanya tujuan yang hendak dicapai. Tujuan 

penelitian terbagi menjadi dua, yaitu tujuan obyektif adalah tujuan yang 

berasal dari tujuan penelitian dan tujuan subyektif adalah tujuan yang berasal 

dari diri penulis.  

Kedua tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Objektif  

a. Untuk mengetahui penerapan e-Court pada persidangan perkara 

perdata di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus 

b. Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada penerapan e-Court di 

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai 

penerapan e-Court dan kendala yang dihadapi pada persidangan 

perdata di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. 

b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar 

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
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D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian atau penulisan hukum diharapkan mampu memberikan 

suatu manfaat untuk diri sendiri, orang lain, maupun untuk perkembangan 

ilmu hukum sendiri. Melalui penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian 

ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun 

manfaat dari penulisan ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum 

dan masyarakat pada umunya dan bidang hukum acara perdata pada 

khususnya. 

b. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan serta dapat memberikan informasi mengenai penerapan 

e-Court pada persidangan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta. 

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi 

bagi penelitian selanjutnya. 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi 

bagi masyarakat, akademisi dan tentunya bagi diri sendiri. 

b. Memberikan masukan dari permasalahan yang diteliti serta dapar 

mengembangkan penalaran serta mengetahui kemamp-uan dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa studi di Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret. 

c. Memberikan masukan terhadap pihak terkait dengan penelitian dalam 

hal penegakan hukum serta pengambilan keputusan yang memberikan 

jaminan hukum demi tercapainya suatu kepastian hukum. 
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E. Metode Penelitian 

Sebuah penelitian hukum diperlukan sebuah metode penelitian yang akan 

membantu penulis dalam mencapai hasil dari sebuah penelitain yang 

dilakukan. Metode yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian 

hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang 

berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Menurut 

pendapat Soerjono Soekanto (2010) penelitian hukum empiris yaitu 

penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di 

lapangan, penerapan peraturan - peraturan tersebut dalam prakteknya 

dalam masyarakat.. Untuk mendukung data penelitian empiris ini juga 

dibutuhkan penelitian normatif dengan pendekatan undang – undang 

yang terkait. 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini 

adalah deskriptif yaitu bahwa penulis dengan data yang didapatkan di 

lapangan, harus mampu memberikan gambaran dan penjelasan secara 

detail dan akurat. Penelitian deskriptifmenurapan penelitia untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tetang manusia, keadaan atau 

gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2014) 

3. Pendekatan Penelitian  

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif ini difokuskan pada prinsip – prinsip 

umum yang mendasari perwujudan satuan – satuan gejala yang ada 

dalam kehidupan manusia atau pola pola yang dianalisis oleh gejala 

gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat 
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yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola pola 

yang berlaku melalui proses pengamatan (Burhan Ashofa, 2010). 

 

4. Lokasi Penelitian  

Penelitian hukum ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri 

Surakarta Kelas IA Khusus yang berlamat di Jalan Slamet Riyadi No. 

290, Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, jawa Tengan, 

Kode Pos 57141. 

5. Sumber Data Penelitian  

Di tahap ini, penulis berusaha mengumpulkan data data yang dapat 

mendung tuuan dari penelitian ini, dan data tersebut di bagi menjadi dua 

yaitu Data Primer dan Data Sekunder. 

a. Data Primer  

Penulis mengumpulkan data primer yang diambil langsung dari 

lapangan dengan wawancara untuk mendapatkan keterangan dan 

penjelasan dari pihak yang berwenang dan berkepentingan. Penulis 

menggunakan teknik wawancara terkait bahan hukum primer 

dalam proses wawancara. Dalam pelaksanaannya, penulis 

menggunakan teknik wawancara bebas terstruktur, yaitu penulis 

menyesuaikan narasumber dalam proses wawancara dengan tetap 

berpedoman pada topik dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

dibuat terlebih dahulu. Narasumber tersebut yaitu hakim yang 

menangani perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 

IA Khusus, yang menangani perkara perdata secara elektronik di 

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. 

b. Data Sekunder  

Berupa peraturan perundang – undangan yang terkait, yaitu  

1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan secara Elektronik 
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2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 

129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah 

Interview Guide dengan menggunakan teknik wawancara terstuktur, 

ditambah dengan penulis akan mengumpulkan data data dari buku, 

peraturan perundang undangan untuk mengungkapkan makna yang 

terkandung didalam penelitian.  

7. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis yang akan digunakan penulis adalah teknik 

Deskriptif-analisis, yaitu metode analisis data yang meliputi penyusunan 

dan penafsiran data. Hasil wawancara dan juga perilaku nyata dari 

narasumber akan diteliti dan dipelajari dengan peristiwa yang telah 

terjadi dan akan menjadi sebagai suatu kesatuan dengan bahan-bahan 

penelitian hukum untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam 

penelitian. 

 

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan 

menyeluruh mengenai isi dari penelitian yang dilaksanakan. Penulisan 

Hukum (skripsi) terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan 

berhubungan satu dengan yang lain. Sistematika penulisan hukum ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN  

Pada Bab I Pendahuluan berisikan uraian tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian 

dan manfaat penelitian yang akan dilakukan, metode 

penelitian , serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
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Didalam Bab II membahas mengenai kerangka teori 

yang berkaitan dengan judul dan pokok permasalahan 

yang terdapat dalam penulisan hukum ini. Kerangka teori 

yang pertama adalah meninjau tentang arti dari 

penerapan, terdapat beberapa pendapat ahli mengenai arti 

dari kata penerapan, lalu yang kedua meninjau tentang 

asas – asas hukum perdata, didalam tinjauan ini 

menjelaskan tentang pengertian dari asas asas dalam 

hukum perdata, yang ketiga meninjau tentang 

kompetensi absolut dan kompetensi relatif, disini penulis 

menjelaskan tentang pengertian kompetensi absolut dan 

kompetensi relatif. Keempat penulis meninjau pula 

mengenai eksepsi, konvensi dan rekonvensi, yang berisi 

mengenai pengertian dari eksepsi, konvensi dan 

rekonvensi beserta dengan macam macamnya. Kelima 

penulis meninjau tentang E-Court beserta dengan ruang 

lingkupnya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara dann Persidangan 

Pengadilan secara Elektronik. Keenam, penulis meninjau 

mengenai Persidangan Perdata, didalam tinjauan ini 

menjelaskan mengenai pengertian perkara perdata dan 

alur dalam persidangan perkara perdata. Ketujuh penulis 

meninjau mengenai Pengadilan Negeri, didalam tinjauan 

ini penulis menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi 

serta wewenang dari Pengadilan Negeri.  Terdapat pula 

kerangka pemikiran mengenai penulisan hukum ini.  

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada Bab III berisi mengenai hasil dari penelitian yang 

terdapat dalam rumusan masalah penelitian ini , yaitu 

mengenai penerapan E-Court pada persidangan perkara 

perdata di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus 
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dan mengenai kendala dalam penerapan E-Court di 

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. 

BAB IV  : PENUTUP 

Pada Bab IV mengutarakan mengenai kesimpulan dari 

hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah 

dilengkapi dengan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

12 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


