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User Login Hakim 

User dan Password Hakim diberikan oleh Administrator Pengadilan Tingkat Pertama yang 

sudah didaftarkan melalui menu Konfigurasi Aplikasi  Pengguna dan Hakim dapat 

melakukan login pada aplikasi e-Court pada domain https://ecourt.mahkamahagung.go.id  

1. Dashboard 

Pada dashboard e-Court berisi tampilan yang lebih informatif dan merupakan sebuah 

informasi yang diberikan kepada hakim. Dalam dashboard tersebut terdapat sebuah 

kolom ‘Pengumuman’ yang berisi informasi dari pimpinan Mahkamah Agung ditujukan 

kepada Pengadilan serta terdapat beberapa kolom perkara diantaranya informasi : 

‘Info Pendaftaran Perkara’ yang dibagi menjadi dua bagian yaitu Berhasil 

Mendapatkan Nomor Perkara dan Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara, 

selanjutnya informasi ‘Belum Mendapatkan Nomor Perkara’, ‘Belum Melaksanakan E-

Summon’, dan ‘Belum ada Persidangan’. Petugas dapat melihat semua data melalui 

dashboard yang tampil sesuai dengan kondisi perkara saat itu. 

    

    

Gambar 1 Halaman Dashboard  

 

 

KONFIGURASI APLIKASI 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
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2. Edit Profile 

Seorang hakim bisa menggunakan nama yang sesuai dengan user yang telah diberikan 

oleh Administrator pengadilan, atau bisa juga berbeda kemudian mengupdate user 

dan email yang ada pada aplikasi e-Court. 

Sebagai contoh user yang diberikan hendrahakim@gmail.com   dan kemudian ingin 

diganti hendra_hakim@gmail.com .  Hakim bisa melakukan login dan melalui menu ‘Edit 

Profil’ dan Ganti Email yang ada. Disarankan untuk mengganti password yang 

diberikan. 

 

Gambar 2 Menu Edit Profile 

 
Gambar 3 Profile Pengguna 

 

Seorang hakim bisa merubah, email, password dan Foto Profil melalui tombol ‘Rubah 

Login Pengguna’. (Disarankan untuk didokumentasi dan diberikan kepada pimpinan 

yang berwenang). 

mailto:hendrahakim@gmail.com
mailto:hendra_hakim@gmail.com


  Buku Panduan  

Hakim |6 

 
 

 

Gambar 4 Form Edit Pengguna 

 

3. Detil Pendaftaran Perkara 

Setelah hakim berhasil login, selajutnya pada menu ‘Pendaftaran Perkara’ dan memilih 

jenis perkaranya Gugatan, Bantahan, Gugatan Sederhana, atau Permohonan Online. 

Apabila hakim sudah memilih salah satu dari jenis perkara tersebut maka akan tampil 

perkara apa saja yang akan ditangani. 

 

Gambar 5 Daftar Perkara 

Untuk melakukan persidangan elektronikanya, Hakim dapat memilih Nomor Perkara 

pada kolom Kode & Tanggal Register dalam menu Pendaftaran Perkara. Dari Nomor 

Perkara yang terpilih muncul semua informasi yang terdiri dari tiga bagian yaitu 

Pendaftaran, Persidangan, dan Dokumen. 

 

Gambar 6 Detil Pendaftaran Gugatan 
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Dalam bagian Pendaftaran terdapat informasi Pendaftaran Perkara, Pembayaran, 

Persetujuan Pihak Menggunakan Saluran Elektronik (persetujuan principal), Panggilan, 

serta Biaya Perkara. 

 

Gambar 7 Detil Pendaftaran Gugatan 

Hakim dapat melihat setiap detil informasi yang berkaitan dengan perkara yang 

sedang ditanganinya.  

Pada bagian Persidangan berisi history jalannya sidang antar pihak yang ditangani oleh 

hakim tersebut. Sidang pertama berasal dari Penetapan Hari Sidang yang ada di SIPP 

dan jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di SIPP juga. 

Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. 

Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen 

yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim / hakim, yang berarti ketika 

kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis / 

hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang 

dikirim oleh pihak lawan dan terdapat integrasi antara e-Court dan SIPP. 
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Gambar 8 Detil Persidangan 

Sebelum melakukan Verifikasi Dokumen, hakim bisa melihat keseluruhan isi dokumen 

tersebut dengan dua jenis file yaitu DOC dan RTF. Ketika Hakim melakukan Verifikasi 

Dokumen terhadap isi dokumen yang telah diupload oleh para pihak dan menyatakan 

setuju untuk melakukan verifikasi maka hakim memilih tombol biru untuk melakukan 

verifikasinya, secara terotomatis status dokumen berubah menjadi Sudah diverifikasi  

Majelis/Hakim. Verifikasi Dokumen ini dilakukan hanya pada saat jam kerja dan 

tanggal sidang. 

 

Gambar 9 Detil Persidangan Verifikasi 

Ketika perkara sudah dinyatakan putus, seorang hakim bisa melakukan upload 

dokumen salinan putusan pada e-Court ini melalui tombol ‘Upload Salinan Putusan’ 



  Buku Panduan  

Hakim |9 

 
 

 

Gambar 10 Upload Putusan 

Ketika sudah berhasil melakukan upload putusan maka file tesebut otomatis muncul 

pada field ‘Salinan Putusan’ 

 

Gambar 11 Salinan Putusan 

Pada bagian Dokumen berisi dokumen-dokumen yang terjadi selama persidangan 

antar pihak. Status dokumen dibagi menjadi dua yaitu yang terkunci dan tidak 

terkunci, yang tidak terkunci berarti dokumen tersebut bisa diakses atau didownload 

dan sudah diverifikasi oleh majelis hakim sehingga bisa dilihat oleh pihak lawan. 

Apabila dokumen tersebut terkunci berarti dokumen tersebut belum diverifikasi oleh 

majelis hakim. 
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Gambar 12 Detil Dokumen 

 

 

 

 

 

 

 


