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BERITA ACARA SIDANG ELEKTRONIK UNTUK PERSIDANGAN 

SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI 

Oleh: Muhammad Irfan Syahputra, S.H. 

(Hakim PN Larantuka) 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Era baru dalam lembaga Peradilan modern berbasis teknologi informasi 

yang memberikan pelayanan administrasi perkara secara elektronik telah 

menjadikan proses pendaftaran perkara di Pengadilan lebih mudah dan cepat, 

karena dapat dilakukan secara online melalui sistem aplikasi e-Court 

Mahkamah Agung bagi Advokat yang sudah menjadi pengguna terdaftar, dan 

bagi perorangan atau perwakilan instansi dapat melalui petugas pelayanan di 

Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan 

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. 

Keberadaan e-Court bukan hanya sebagai manifestasi dari konsep negara 

hukum kontemporer yang salah satu cirinya yaitu tersedianya akses bagi 

setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Lebih jauh lagi, e-Court 

merupakan perwujudan komitmen Mahakamah Agung dalam berinovasi 

untuk menyediakan akses yang mudah dan terjangkau bagi pencari keadilan 

dengan berlandaskan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Ketersediaan akses yang mudah dan terjangkau bagi pihak yang 

berperkara juga merupakan salah satu indikator bagi suatu lembaga peradilan 

untuk dapat dikatakan bermutu, sebagaimana kerangka atau framework yang 

disusun oleh International Consortium for Court Excellence (ICCE) yang 

membagi 7 (tujuh) kategori untuk menjadi lembaga peradilan bermutu yang 

kemudian disebut sebagai Seven Areas for Court Excellence yang mana setiap 

areanya menjadi indikator penting bagi tiap pengadilan untuk meningkatkan 

mutu, salah satunya yaitu akses yang mudah dan terjangkau bagi pihak yang 

berperkara.1  

Dalam praktiknya, penerapan administrasi dan persidangan secara 

elektronik melalui e-Court sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

diantaranya yaitu sarana pendukung pengadilan (court support) seperti 

 
1 International Consortium for Court Excellence, The International Framework For Court 

Excellence 2nd Edition, USA, ICCE, 2013, hlm. 10. 
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teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia yang mumpuni untuk 

menunjang administrasi pendaftaran perkara dan teknis pemeriksaan perkara. 

Selain Hakim, Sumber Daya Manusia yang memiliki peran penting 

dalam implementasi persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-Court 

adalah Panitera Pengganti. Karena Salah satu tugas Panitera Pengganti dalam 

proses pemeriksaan perkara yaitu membuat Berita Acara Sidang yang isinya 

memuat tentang segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan hukum acara 

yang diterapkan oleh Hakim.  

Ketika perkara didaftarkan secara elektronik dan kemudian para pihak 

sepakat untuk beracara secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan 

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka Panitera Pengganti 

dalam melaksanakan tugasnya membuat Berita Acara Sidang harus 

melakukan penyesuaian terutama dalam agenda jawaban, replik, duplik dan 

kesimpulan karena dilakukan secara elektronik yang hanya bertukar dokumen 

melalui aplikasi e-Court.   

Berdasarkan Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, 

Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara 

elektronik dalam Berita Acara Sidang Elektronik. Hal tersebut tentunya akan 

berimplikasi pada teknis pembuatan Berita Acara Sidang pada setiap tahapan 

pemeriksaan. 

Dengan demikian maka akan terdapat perbedaan redaksional antara 

Berita Acara Sidang yang persidangannya dilakukan secara elektronik dengan 

Berita Acara Sidang yang persidangannya dilakukan tidak secara elektronik 

(konvensional).  

B. DASAR HUKUM BERITA ACARA SDANG (ELEKTRONIK) 

- Pasal 179, Pasal 197 ayat (1) dan (3), Pasal 198 ayat (2) RBg; 

- Pasal 185 dan 186 HIR; 

- Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 

- Pasal 22 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 

Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik; 
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C. BERITA ACARA SIDANG ELEKTRONIK 

Hukum acara yang berlaku dalam perkara perdata yang didaftarkan 

secara elektronik tetap mengacu pada ketentuan HIR/RBg selain hal yang 

diatur khusus dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 

Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.  

Berita Acara Sidang Elektronik pada dasarnya menggunakan template 

Berita Acara Sidang yang sudah ada, namun membutuhkan penyesuaian 

redaksi tentang keadaan persidangan yang dilakukan secara elektronik pada 

agenda jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Karena Penggugat dan 

Tergugat yang telah setuju untuk beracara secara elektronik tidak perlu 

datang ke Pengadilan untuk bersidang, cukup dengan login atau 

menggunakan akun elektronik yang telah didaftarkan pada aplikasi e-Court 

kemudian mengunggah dokumen seperti jawaban, replik, duplik, 

kesimpulan dan setelah diverifikasi oleh Hakim/Majelis Hakim, dokumen 

tersebut akan dikirimkan kepada pihak lawan yang domisili elektroniknya 

telah terdaftar. 

Oleh karena itu, maka penulis menawarkan konsep Berita Acara Sidang 

Elektronik pada agenda jawaban sebagai berikut: 
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BERITA ACARA SIDANG 

Nomor …./Pdt.G/2020/PN Lrt2 

 Lanjutan ke-.. 

 

Sidang Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili 

perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Basuki 

Rachmat - Larantuka, pada hari …, tanggal … 2020, pukul …. WITA, dalam 

perkara gugatan antara: 

PENGGUGAT, dalam hal ini memberi kuasa kepada ………….. dan 

kawan, sebagai Penggugat.  

Lawan 

TERGUGAT,  dalam hal ini memberi kuasa kepada …………… dan 

kawan, sebagai Tergugat.  

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu; 

Sidang dibuka oleh Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk umum, 

lalu para pihak yang beperkara dipanggil masuk ke ruang sidang; 

Penggugat tidak hadir namun diwakili Tim Kuasa Hukumnya tersebut; 

Tergugat/Kuasanya   menghadap sendiri; 

Ketua Majelis menyampaikan kepada para pihak bahwa sesuai laporan 

mediasi dari mediator tanggal …… 2020, perdamaian yang diupayakan oleh 

kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil; 

Ketua Majelis menjelaskan meskipun proses mediasi yang ditempuh 

tidak berhasil, Ketua Majelis tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap 

dilakukan sebelum perkara ini diputus, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan; 

*Kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat 

tentang sistem beracara secara elektronik. Atas pertanyaan Ketua Majelis,  

Tergugat menyatakan tidak bersedia dan tidak setuju beracara secara elektronik, 

selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena Tergugat tidak 

bersedia beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan 

dengan cara biasa;?*  

 
2 BAS lanjutan tidak perlu menggunakan nomor perkara 
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Kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat 

tentang sistem beracara secara elektronik. Atas pertanyaan Ketua Majelis, 

Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, kemudian 

Tergugat menandatangani surat pernyataan bersedia menggunakan aplikasi e-

Court sebagai berikut:  
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PERSETUJUAN PIHAK TERGUGAT BERACARA SECARA 

ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI LARANTUKA 

  

Kami, yang bertanda-tangan dibawah ini:  

N a m a:  …………………………  

Alamat email:  kuasatergugat@gm**l.com  

Nomor HP: …………………………  

Tempat Tinggal: …………………………  

 Pekerjaan: …………………………  

Selanjutnya disebut: Tergugat sebagai Pengguna Terdaftar.  

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan 

Secara Elektronik:  

1. Mengikuti proses acara persidangan secara elektronik, yang dimulai 

dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan;  

2. Melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan hukum acara yang 

berlaku;  

3. Menerima panggilan sidang dan pemberitahuan putusan perkara perdata 

secara elektronik; 

 Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk beracara secara elektronik 

di Pengadilan Negeri Larantuka yang harus dipenuhi oleh Tergugat 

dihadapan Sidang Pengadilan Negeri tersebut;  

 

Yang menyatakan 

……………..,  

  

TERGUGAT 
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Kemudian Ketua Majelis menanyakan apakah Penggugat sudah siap 

membacakan surat gugatannya; 

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan belum 

siap membacakan Gugatannya oleh karena itu mohon waktu; *(apabila 

Penggugat sudah siap membaca surat gugatan maka setelah pembacaan 

gugatan, Ketua Majelis menetapkan jadwal sidang elektronik)* 

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan siap 

untuk membaca surat gugatan; 

Kemudian, setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Ketua 

Majelis menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian 

jawaban, replik, duplik dan memberitahukan agar pada agenda sidang 

pembuktian, Penggugat dan Tergugat hadir kembali di muka sidang, apabila ada 

para pihak yang tidak hadir, maka panggilan akan disampaikan secara elektronik; 

Agenda sidang yang telah ditetapkan disepakati Penggugat dan Tergugat 

adalah sebagai berikut: 

1. Tanggal, …………………. 2020 jawaban dikirim melalui e-Court; 

2. Tanggal, …………………. 2020 replik dikirim melalui e-Court; 

3. Tanggal,………………..….2020, duplik dikirim melalui e-Court;  

4. Agenda sidang pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan akan 

ditentukan kemudian; 

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang hari ini ditutup;  
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BERITA ACARA SIDANG 

Lanjutan ke-…. 

 

Sidang Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili 

perkara perdata secara elektronik, berlangsung pada sistem informasi pengadilan 

di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Basuki Rachmat - Larantuka, pada 

hari …, tanggal … 2020, pukul …. WITA, dalam perkara gugatan antara: 

PENGGUGAT, dalam hal ini memberi kuasa kepada ………….., 

sebagai Penggugat.  

melawan  

TERGUGAT, dalam hal ini memberi kuasa kepada …………… 

sebagai Tergugat.  

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;   

Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk 

umum;  

Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena 

sidang dilaksanakan secara elektronik; 

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah jawaban dari 

Tergugat, kemudian Ketua Majelis menyatakan surat jawaban Tergugat telah 

dikirim secara elektronik pada hari …  tanggal … pukul … dan telah diterima 

secara elektronik oleh Penggugat pada hari … tanggal … pukul … sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang dan menetapkan sidang yang 

akan datang pada hari…., tanggal …. 2020 pukul … WITA dengan acara Replik 

dari Penggugat; 

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup; 



9 

 

D. PENUTUP 

Berdasarkan konsep Berita Acara Sidang Elektronik yang telah penulis 

sampaikan, diharapkan dapat memberikan gambaran redaksional yang harus 

disesuaikan dalam membuat Berita Acara Sidang Elektronik, akan tetapi 

konsep tersebut belum bersifat final karena masih membutuhkan saran dari 

para pembaca. 

E. DAFTAR PUSTAKA 

International Consortium for Court Excellence: The International 

Framework for Court Excellence 2nd Edition, USA, ICCE, 2013; 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara 

Elektronik; 


