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BAB I  

PENDAHULUAN 

      

1. Latar Belakang 

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dicanangkan Mahkamah 

Agung pada tahun 2010 memberikan peta jalan pengembangan manajemen peradilan 

dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI). Memiliki manajemen informasi yang 

menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern 

berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong 

terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.  

Berdasarkan cetak biru tersebut segenap pemangku kepentingan di Mahkamah 

Agung dan badan peradilan di bawahnya menempatkan pembenahan TI sebagai 

salah satu prioritas perubahan. Terdapat dua jenis aplikasi di lingkungan peradilan 

yaitu aplikasi manajemen perkara (case management) dan aplikasi untuk manajemen 

aktivitas di pengadilan (court management). Aplikasi untuk manajemen perkara (case 

management) akan membantu pengaturan distribusi dan alur perkara, akses para 

hakim dan panitera, serta perubahan status putusan. Selain itu aplikasi juga dapat 

digunakan untuk membantu hakim mengambil keputusan dan mendorong adanya 

konsistensi hukum, aplikasi ini juga akan mengakses fitur-fitur untuk penelusuran dan 

pengelompokan putusan sejenis, melihat kemiripan argumen maupun pertimbangan 

hukum yang pernah diambil di masa lalu, dan sejenisnya. Semua kinerja aktivitas 

dalam pengelolaan perkara akan dipantau oleh platform workflow yang selanjutnya 

disampaikan kepada aplikasi manajemen pengawasan dan kinerja untuk keperluan 

evaluasi dan pengambilan kebijakan manajerial.  

Sementara itu, aplikasi untuk manajemen pengadilan (court management) 

meliputi manajemen sumber daya yang dipakai untuk melakukan proses persidangan 

serta penyediaan akses ke pengadilan. Pemanfaatan teknologi sangat terbuka untuk 

penyediaan akses bagi layanan pengadilan, khususnya di pengadilan tingkat pertama, 

misalnya untuk melayani kalangan masyarakat umum, masyarakat miskin maupun 

mereka  yang lokasi geografisnya jauh dari pengadilan. Selain itu pemanfaatan TI juga 

bisa digunakan bagi kepentingan manajemen para pemangku kepentingan, baik para 

pihak, kuasa hukum, dan lembaga hukum lainnya.  



 
 

Pedoman Penerapan Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag Tahun 2019 – Halaman 2 

Untuk keperluan pembinaan internal, dukungan TI untuk manajemen SDM 

akan mencakup manajemen personalia, aktivitas promosi-mutasi-rotasi, pendidikan 

dan pelatihan, penyediaan fasilitas untuk pembelajaran, misalnya e-learning dan 

modul belajar mandiri untuk topik-topik tertentu, sehingga pengetahuan hakim dan 

aparatur peradilan lebih merata. Penyediaan dukungan TI untuk manajemen SDM 

akan mencakup kontrol terhadap pencapaian target yang sudah dicanangkan, serta 

tindakan-tindakan manajerial yang dilakukan dengan berbekal hasil kontrol terhadap 

kinerja tersebut. Aplikasi untuk manajemen keuangan akan mencakup aspek 

keuangan dan akuntasi, perencanaan anggaran dan pemantauan pencapaiannya, 

manajemen aset dan hal-hal relevan lainnya.  

Bilamana semua rangkaian proses kerja sudah berbasis teknologi dan sudah 

begitu banyak data yang tersimpan, kebutuhan lanjutan yang akan muncul dengan 

sendirinya adalah kebutuhan untuk melakukan fungsi pencarian, pengelompokan dan 

pembuatan laporan serta analisa statistik. 

Agar pemanfaatan TI bisa lebih maksimal, Ditjen Badilag kemudian kebijakan 

pengembangan TI di Mahkamah Agung dan kemudian menerapkannya secara 

nasional. 

Berdasarkan arah dan uraian yang ada dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 

2010-2035 tersebut, saat ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung RI sedang mengembangkan 9 Inovasi berbasis TI untuk meningkatkan layanan 

kepada masyarakat dan kinerja aparat pengadilan. Diharapkan dengan adanya 

inovasi ini akuntabilitas dan efisiensi lembaga peradilan dapat terus ditingkatkan.  

2. Dasar Hukum 

1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4958); 

3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5078); 

4) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang 

Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  

7) Keputusan Bersama Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial Nomor 

047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/O.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 

tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; 

8) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 080/SK/VIII/2006 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan; 

9) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 96 Tahun 2006 Tentang 

Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Dalam Melaksanakan Pengawasan; 

10) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 Tentang 

Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah 

Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya; 

11) Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang 

Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan 

Peradilan Agama; 

12) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 

13) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar 

Pelayanan Peradilan; 

14) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, 

Laporan Bulanan dan Daftar Banding; 

15) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara 

Di Pengadilan Secara Elektronik; 

16) Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik 

Indonesia; 
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17) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian 

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; 

18) Surat Keputusan Direktur Jenderal badan Peradilan Agama Nomor 1207/DJA/ 

HK.00.7/SK/VII/2012 Tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai 

Kawal Depan Mahkamah Agung. 

      

3. Maksud dan Tujuan 

Perubahan zaman ternyata datang lebih cepat dari yang kita bayangkan, 

kemajuan teknologi informasi begitu pesat dan secara cepat pula merubah perilaku 

dan kebiasaan masyarakat, dan pada gilirannya juga merubah cara pengadilan 

dalam menangani tugas pokok dan fungsinya. 

Perubahan secara mendasar terkait cara kerja pengadilan sebagaimana 

yang sudah menjadi kebijakan Mahkamah Agung dalam hal-hal yang terkait 

dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), E Court sampai Register 

Elektronik mengharuskan kita untuk dapat beradaptasi dengan baik. 

Untuk menghadapi tantangan di zaman milenial yang sangat kental dengan 

perubahan teknologi ini, maka bagi pengadilan yang dibutuhkan adalah solidnya 

sistem administrasi serta kapasitas dan disiplin aparat pengadilan itu sendiri. 

Sistem administrasi peradilan harus selalu berjalan dengan baik, adaptasi 

terhadap perkembangan teknologi informasi harus terus dilakukan di bawah 

koridor kebijakan Mahkamah Agung, sistem evaluasi harus dilaksanakan secara 

periodik untuk mengetahui perkembangan dan peningkatan kinerja setiap satuan 

kerja, hambatan dan permasalahan harus terus dicarikan solusinya agar gerak 

organisasi pengadilan bisa terus berjalan dengan efektif dan efisien. 

Tujuan dibangunnya aplikasi diantaranya: 

1) Meningkatkan profesionalitas aparatur Peradilan Agama 

2) Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern 

3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap Peradilan Agama 

4) Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan 
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4. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup penerapan Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag terdiri dari: 

1) Aplikasi Notifikasi Perkara 

2) Aplikasi Informasi Produk dan Perkara 

3) Aplikasi antrean Sidang 

4) Aplikasi Data Kemiskinan 

5) Aplikasi Command Center 

6) Aplikasi PNBP Fungsional 

7) Aplikasi e-Eksaminasi 

8) E-Register 

9) E-Keuangan Perkara 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM APLIKASI 

      

Dari 9 aplikasi yang akan di luncurkan Ditjen Badilag, 3 aplikasi dapat sekaligus 

berjalan pada perangkat yang mendukung aplikasi berbasis web, android/ios, dan 

sms, yaitu aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Informasi Produk dan Antrean Sidang. 

Ketika pihak berperkara telah melakukan registrasi untuk layanan android, 

maka secara otomatis akan mendapatkan layanan berupa Notifikasi Perkara, 

Informasi Produk, dan antrean Sidang (proses registrasi dijelaskan pada langkah 

penggunaan aplikasi, poin Aplikasi Informasi Perkara). 

1. Aplikasi Notifikasi Perkara 

a. Profil 

Pengadilan adalah lembaga yang terbuka untuk semua kalangan, 

namun seringkali masyarakat yang datang ke pengadilan adalah masyarakat 

awam yang baru pertama kali datang ke pengadilan, jangankan mengerti 

persoalan hukum, persoalan administrasi di pengadilan pun terkadang 

membuat bingung. Bagaimana proses yang harus dijalani, apa yang harus 

disiapkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara. 

Proses berperkara di persidangan memang harus melewati tahapan-

tahapan yang sudah ditetapkan, dari tahapan administrasi sampai tahapan 

persidangan. Para pihak sering kali bingung atau mungkin tidak tahu apa yang 

mesti dilakukan setelah melewati satu proses, sehingga dibutuhkan satu cara 

atau terobosan untuk bisa mengingatkan para pihak bahwa proses perkara 

yang dijalaninya sudah sampai tahapan apa. Hal ini akan memudahkan pihak 

yang berperkara untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik.   

Aplikasi notifikasi perkara ini merupakan hal sederhana yang bisa 

diterapakan secara nasional, meskipun bukan sesuatu yang sama sekali baru, 

karena di beberapa pengadilan juga sudah menerapkannya, namun untuk 

diterapkan secara menyeluruh di semua pengadilan agama tingkat pertama 
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belum pernah dilakukan. Inilah yang mendorong Ditjen Badilag untuk 

mengembangkan sistem aplikasi ini.    

Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara  terkait 

perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu 

pihak prinsipal dalam suatu perkara maupun Kuasa Hukumnya.  

Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi 

menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersumber dari data 

kependudukan dan nomor perkara, sehingga notifikasi yang diberikan dapat 

terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara. 

b. Fungsi Aplikasi 

1) Memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang meliputi 

jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara; 

2) Bersifat aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu) 

      

2. Informasi Produk Pengadilan 

a. Profil 

Berkaitan dengan aplikasi notifikasi perkara, aplikasi ini bersifat informatif 

dan lebih umum, mungkin fungsinya seperti website yang memuat segala informasi 

mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih aktif dan personal kepada 

pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan 

kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti 

makelar perkara dan pungutan liar. 

Aplikasi ini merupakan suatu aplikasi yang terintegrasi dengan data SIPP, 

memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time 

dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan. 

b. Fungsi Aplikasi 

Memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi 

nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan 

persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan 

dari para pihak 
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3. Antrean Sidang 

a. Profil 

Pengadilan Agama adalah salah satu pengadilan yang menangani 

perkara dengan volume yang sangat tinggi/overload, mengingat banyaknya 

jumlah perkara yang disidangkan setiap harinya, khususnya di pulau jawa.  

Selain itu, terbatasnya jumlah hakim dan jumlah ruang sidang 

mengakibatkan persidangan harus dilakukan secara bergantian, yang pada 

akhirnya mengakibatkan masa tunggu untuk mengikuti sidang menjadi cukup 

lama.  

Sudah lazim diketahui, sebaran jumlah perkara di berbagai wilayah 

sangatlah variatif, ini sangat tergantung kepada padatnya jumlah penduduk dan 

jumlah penduduk muslim yang ada di suatu daerah. 

Aplikasi Antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan 

pembagian jadwal persidangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pihak 

berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara online sehingga 

dapat mengatur waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean 

panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. 

b. Fungsi Aplikasi 

1) Menyediakan pendaftaran antrean secara online 

2) Memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sesuai 

dengan kebutuhannya 

      

4. Basis Data Terpadu Kemiskinan 

a. Profil 

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan mengatur tentang  

pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi 

Pembebasan Biaya Perkara; Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pos 

Pelayanan Hukum di Pengadilan. Pembebasan biaya perkara artinya para 
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pencari keadilan yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma 

melalui anggaran DIPA yang diberikan oleh negara.  

Kemudahan yang diberikan Perma 1/2014  ternyata menyisakan sedikit 

persoalan dalam pelaksanaannya. Pembebasan biaya perkara yang sudah 

dianggarkan pada suatu pengadilan tidak terserap dengan baik, disebabkan 

sulitnya masyarakat untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak mampu 

(SKTM) dari kelurahan atau surat sejenisnya yang diperlukan, bahkan untuk 

pembuatan surat tersebut seringkali membutuhkan lebih banyak waktu dan 

juga biaya. 

Ditjen Badilag telah membuat aplikasi verifikasi data kemiskinan,  

aplikasi ini nantinya dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, 

sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses 

database terkait status kemiskinan, pendaftar perkara cukup membawa 

identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverikasi melalui 

nomor induk kependudukannya. 

b. Fungsi Aplikasi 

1) Sebagai dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara 

kepada masyarakat miskin; 

2) Sebagai salah satu bukti bahwa seseorang masuk dalam daftar penduduk 

miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah; 

      

5. Command Center 

a. Profil 

Untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap seluruh satuan kerja di 

lingkungan peradilan agama baik tingkat pertama maupun banding, Ditjen 

Badilag selalu membuat program kerja yang berkaitan dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia di pengadilan agama baik itu teknis yudisial 

maupun non teknis yudisial baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan 

maupun bimbingan teknis.  

Banyaknya jumlah satuan kerja dan jumlah pegawai di lingkungan 

peradilan agama menyebabkan kebutuhan tenaga dan biaya pembinaan 
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menjadi besar, hal ini berimplikasi pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan bimbingan dan monitoring terhadap seluruh hakim dan aparat 

peradilan jika hal ini dilakukan dengan cara konvensional. 

Perlu dicari cara agar koordinasi antara pusat dan daerah bisa berjalan 

dengan baik, berbiaya murah, cakupan wilayah dan peserta yang lebih banyak, 

dan hasil yang lebih maksimal. 

 Command Center bukan merupakan hal yang baru, bahkan di beberapa 

negara maju penggunaanya adalah hal yang lazim. Namun pemanfaatannya 

untuk lembaga peradilan masih belum masif digunakan. Luasnya wilayah 

dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia  menjadikan hal ini sebagai 

suatu terobosan yang patut untuk diaplikasikan secepatnya. 

Ditjen Badilag sedang mengembangkan Command Center Badilag yang 

mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga 

fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan 

agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam 

menjalankan program kerja.  

      

b. Fungsi Aplikasi 

1) Pusat kontrol data manajemen peradilan agama seluruh Indonesia, 

mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa 

pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan 

khusus.  

2) Pusat Pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan real 

time. 

3) Pusat pengembangan E Learning. 

4) Pusat pengembangan aplikasi manajemen, terdiri dari berbagai aplikasi 

yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama. 

5) Sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam 

pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di 

seluruh Indonesia. 
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6. Aplikasi PNBP Fungsional 

a. Profil 

Ada persoalan yang beberapa tahun belakangan belum bisa ditemukan 

solusinya. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di 

pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan 

pelaporan PNBP Fungsional Keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak 

akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius.  

Ditjen Badilag mengembangkan aplikasi yang diharapkan bisa 

mengatasi persoalan ini, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBP 

Fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, Penyetoran 

PNBP Fungsional tepat waktu dan lengkap, yang mencakup jumlah, nomor dan 

transaksi perkara, sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetor 

PNBP Fungsional pada tahun berjalan. 

b. Fungsi Aplikasi 

1) Pencatatan PNBP Fungsional secara lengkap, mencakup jumlah, nomor 

dan transaksi perkara; 

2) Sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetorkan PNBP 

Fungsional ke Kas Negara pada tahun berjalan; 

3) Pengukuran kinerja kasir dan bendahara penerimaan; 

      

7. Aplikasi E-Eksaminasi 

a. Profil 

Saat ini belum ada mekanisme untuk mengetahui kualitas putusan 

hakim, biasanya untuk mengetahui kualitas putusan hakim dalam jumlah 

banyak hanya bisa dilakukan dengan cara penelitian yang membutuhkan waktu 

lama, biaya yang banyak, dan hasilnyapun masih sangat terbatas. Dengan 

kuantitas satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia yang cukup besar (412 

pengadilan tingkat pertama, 29 Satker tingkat banding) dengan banyaknya 

jumlah hakim menjadi tantangan tersendiri bagi Ditjen Badilag untuk 
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memetakan kualitas putusan dan berkas perkara serta kemampuan teknis 

administrasi yustisial hakim peradilan agama di Indonesia. 

Selama ini, terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin 

mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas 

putusan hakim, karena ketidaktersediaan data kualitatif yang seharusnya dapat 

dikuantitatifkan tersebut. Meskipun MA sudah mempunyai basis data putusan 

pengadilan dalam Direktori Putusan, namun belum punya mekanisme dalam 

mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif. Ditjen Badilag akan 

melakukan eksaminasi silang terhadap putusan hakim tingkat pertama, dimana 

putusan hakim tingkat pertama akan dieksaminasi oleh 3 (tiga)  hakim tinggi 

yang bertugas di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda.  

Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama melalui 

Direktori Putusan, kemudian setiap putusan akan dicek kelengkapan data 

perkaranya melalui aplikasi SIPP, kemudian dieksaminasi oleh tiga orang 

hakim tinggi di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda, proses 

ini dilakukan secara anonim, artinya hakim tingkat pertama yang dieksaminasi 

tidak mengetahui siapa yang melakukan eksaminasi, hal ini untuk menjaga 

objektifitas proses eksaminasi. 

Aplikasi ini adalah sebuah sistem evaluasi dan penilaian secara 

elektronik terhadap penerapan hukum formil dan materiil oleh seorang hakim 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

E-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan 

pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus 

perkara, sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana 

pengembangan kebijakan, diklat, serta promosi dan mutasi. 

b. Fungsi Aplikasi 

a) Untuk meningkatkan profesionalisme hakim, baik segi teknis yuridis 

maupun administrasi perkara; 

b) Mendapatkan bahan masukan berupa fakta dan data pelaksanaan hukum 

materiil dan formil oleh Hakim dalam memutuskan suatu perkara; 
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c) Mendorong Hakim untuk meningkatkan integritas, kredibilitas, dan 

profesionalisme dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar 

memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan; 

d) Mendapatkan bahan pemetaan kompetensi dan pemerataan komposisi 

Hakim di peradilan agama; 

e) Mendapatkan bahan pembinaan yang lebih tepat sasaran guna penyusunan 

perencanaan peningkatan kompetensi Hakim dalam bentuk bimbingan 

teknis dan pendidikan serta pelatihan. 

      
8. E-Register  

a. Profil 

Bahwa yang dimaksud dengan e-Register perkara adalah seluruh data 

perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Ketua Pengadilan bertanggung jawab penuh dalam melakukan monitoring dan 

evaluasi setiap hari kerja, paling lambat satu  jam sebelum jam kerja berakhir 

guna memastikan seluruh data perkara dan data keuangan perkara pada hari 

tersebut telah diinput ke dalam aplikasi SIPP secara tepat dan benar. 

Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik 

memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 

Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat 

waktu berupa softcopy apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan 

evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal. 

Oleh karena itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

membangun aplikasi e-Register yang dapat dipergunakan untuk mendukung 

kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara 

secara elektronik.  

Aplikasi e-Register mempunyai beberapa menu utama, yaitu menu 

Validasi, Cetak dan Register Non SIPP. 

b. Fungsi Aplikasi 
- Sebagai salah satu sarana validasi data SIPP satuan kerja; 
- Sarana pencetakan buku-buku register sesuai pola bindalmin; 
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9. E-Keuangan 

a. Profil 

Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-keuangan 

perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan 

perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan 

secara efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di 

Pengadilan Secara Elektronik. 

Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang 

mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap 

perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Peradilan Agama (Buku II). Aplikasi ini digunakan untuk 

memonitor dan mencetak laporan keuangan perkara meliputi: 

a. Buku Jurnal Perkara Gugatan (KI-PA1/G) 

b. Buku jurnal perkara permohonan (KI-PA1/P) 

c. Buku jurnal permohonan banding (KI-PA2) 

d. Buku jurnal permohonan kasasi (KI-PA3) 

e. Buku jurnal permohonan peninjauan kembali (KI-PA4) 

f. Buku jurnal permohonan eksekusi (KI-PA5) 

g. Buku induk keuangan perkara (KI-PA6) 

h. Buku keuangan biaya eksekusi (KI-PA7) 

i. Buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan (KI-PA8a) 

j. Buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan lainnya  (KI-PA8b)  

Hasil cetak buku induk keuangan perkara pada aplikasi ini, dibagi menjadi tiga 

versi, meliputi: 

a. Versi bindalmin, yaitu hasil cetaknya sama persis Buku Induk Keuangan 

Perkara pada umumnya. 
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b. Versi ringkas, di mana kolom-kolom dalam Buku Induk Keuangan Perkara 

lebih ringkas menyesuaikan transaksi penerimaan dan pengeluaran 

keuangan perkara 

c. Versi rekap, yaitu hasilnya dikelompokan berdasarkan nomor perkara 

Penerapan aplikasi keuangan perkara di lingkungan peradilan agama diatur 

dalam Surat Dirjen Badilag Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019, tanggal 11 

Februari 2019, hal Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan 

Perkara Secara Elektronik pada Peradilan Agama dan Surat Dirjen Badilag 

Nomor 0956/DJA/HM.02.3/III/2019, tanggal 18 Maret 2019 hal Penggunaan 

Aplikasi Pendukung SIPP untuk memonitor dan mencetak laporan keuangan 

perkara. 

b. Fungsi Aplikasi 

- Sebagai salah satu sarana validasi data keuangan perkara; 

- Sebagai sarana pencetakan buku-buku keuangan perkara; 

- Sebagai sarana melakukan pelaporan keuangan perkara. 
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BAB III 

TEKNIS PENERAPAN APLIKASI UNGGULAN 

      

1. Langkah Penggunaan Aplikasi 

1) Notifikasi Perkara 

Versi android 

a. Pemohon mengunduh dan memasang aplikasi yang telah disiapkan di 

playstore atau melalui copy aplikasi dari petugas pengadilan. 

 

b. Setelah terpasang, Pemohon membuka aplikasi untuk kemudian melakukan 

pendaftaran akun dengan mencantumkan nomor handphone yang sama 

dengan saat pendaftaran perkara: 
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c. Setelah melakukan pendaftaran nomor handphone di aplikasi, Pemohon 

akan diberikan notifikasi berupa sms melalui nomor telepon seluler 

terdaftar, sebagai kode OTP (one time password). Sebagai media verifikasi 

bahwa yang terdaftar merupakan nomor yang dimiliki oleh Pemohon. 

d. Proses pendaftaran handphone dan nomor telepon seluler selesai, 

Pemohon tinggal menunggu informasi dikirimkan melalui aplikasi dan 

nomor telepon seluler. 

e. Sistem akan memberikan notifikasi berupa informasi setiap tahapan 

jalannya perkara, mulai dari pra persidangan, persidangan dan pasca 

persidangan, termasuk informasi keuangan perkara. 

Versi SMS 

f. Untuk mendapatkan notifikasi perkara melalui SMS, Pemohon harus 

mendaftarkan nomor handphone nya melalui petugas meja gugatan/ 

permohonan pengadilan pada saat pendaftaran. 

g. Proses pendaftaran nomor handphone sangat sederhana, yaitu dengan 

meminta nomor handphone para pihak, lalu mendaftarkan di aplikasi yang 

telah disediakan Ditjen Badilag di link https://info.aco.badilag.net/. 
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h. Setelah didaftarkan, Pemohon akan mendapatkan sms berupa informasi 

berhasil telah terdaftar pada aplikasi. Pemohon akan dikirimi SMS setiap 

terjadi perubahan data  perkara di SIPP pengadilan. 

2) Informasi Produk Pengadilan 

a. Buka portal aplikasi dengan alamat https://info.aco.badilag.net/, kemudian 

lakukan pendaftaran akun dengan menekan tombol Registrasi. 

 

b. Masukkan semua data yang diminta pada formulir pendaftaran akun 

sebagaimana gambar di bawah: 

 

⮚  Masukkan NIK (Nomor Induk 

Kependudukan) Pemohon; 

⮚  Masukkan Nomor 

Handphone/telepon selular 

Pemohon yang sama dengan yang 

nomor handphone yang terdaftar 

pada saat pendaftaran perkara; 

⮚  Masukkan Password/kata kunci yang diinginkan 
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f. Pemohon akan menerima notifikasi seperti 

gambar di samping, jika nomor perkara 

belum pernah terdaftar sebelumnya;  

g. Sebelum dapat login di aplikasi, maka 

aplikasi akan meminta verifikasi data 

pengguna melalui token yang dikirimkan 

melalui nomor handphone terdaftar; 

h. Silahkan login menggunakan Nomor handphone yang telah terdaftar: 

 

i. Setelah login berhasil, anda akan diarahkan ke halaman Pengguna aplikasi 

yang menyajikan data nama pihak, NIK, tabel Riwayat Semua Perkara, 

yang menyajikan data nomor perkara yang pernah diikuti oleh pengguna 

aplikasi. 

 

j. Di menu sebelah kiri, disediakan menu untuk mengakses beberapa 

halaman, diantaranya Beranda, Ubah Password, dan Keluar; 

k. Ketika tombol Detail di klik, maka akan muncul data perkara yang lebih rinci 

seperti gambar berikut: 
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3) Antrean Sidang 

Versi aplikasi android 

a.  Melalui aplikasi yang telah terpasang, Pemohon dapat mengambil antrean 

datang ke pengadilan untuk mengikuti persidangan. 

b. Berdasarkan data persidangan yang diperoleh dari basis data SIPP 

pengadilan, aplikasi akan memberikan notifikasi/pemberitahuan kepada 

Pemohon perihal jadwal persidangan yang akan menyidangkan perkaranya 

sehari sebelum persidangan dilaksanakan; 

c.  Setelah login ke aplikasi, Pemohon dapat mengakses menu antrean Sidang, 

yang kemudian diarahkan ke menu pemilihan slot jam persidangan yang 

akan diikuti: 
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d. Setelah memilih jam kedatangan (antrean sidang), Pemohon akan 

diberitahukan bahwa Pemohon diharapkan datang ke pengadilan paling 

lama 30 menit sebelum jam yang telah diambil, atau paling lama 1 jam 

setelahnya. 

 e. Data yang disajikan adalah berupa data perkara yang sudah terdaftar di 

aplikasi SIPP pengadilan, seperti data Nomor perkara, nomor index perkara, 

tanggal permohonan, nama para pihak, data biaya perkara dan jadwal 

persidangan yang akan diikuti; 

 
  

Versi SMS 

e. Pemohon dapat memanfaatkan fasilitas SMS Gateway, jika Pemohon tidak 

memiliki handphone yang terpasang operating system Android. 

f.  Pada saat mendaftarkan perkara, Pemohon diarahkan untuk mendaftarkan 

nomor handphonenya di meja pendaftaran perkara, sampai mendapatkan 

kode OTP. 

g. Setelah mendapatkan OTP, Pemohon dapat meminta informasi berdasarkan 

keyword yang telah ditetapkan: 

- antrean[spasi]nomor_perkara[spasi]slot_yang_dipilih 
Contoh: antrean 2600/Pdt.G/2019 6 
 

 



 
 

Pedoman Penerapan Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag Tahun 2019 – Halaman 22 

- Sidang[spasi]nomor_perkara 
Contoh: sidang 2600/Pdt.G/2019 

      
- Akta[spasi]nomor_perkara 

Contoh: akta 2600/Pdt.G/2019 
      

- Keuangan[spasi]nomor_perkara 
Contoh: keuangan 2600/Pdt.G/2019 

      
- Putus[spasi]nomor_perkara 

Contoh: putus 2600/Pdt.G/2019 
      

- Pengaduan[spasi]nomor_perkara 
Contoh: pengaduan 2600/Pdt.G/2019 
      

h.  Balasan dari aplikasi akan dikirimkan seperti format berikut ini: 
      
Notifikasi Perkara 

 
      
      
Informasi Produk 

 
      
      
Antrean Sidang 
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Catatan: Informasi juga terkait penentuan ruang sidang. 

f.  Berdasarkan antrean yang telah diambil oleh para pihak yang bersidang pada 

hari itu, petugas pengadilan dapat memantau data antrean persidangan: 

 
 

g.  Setelah melakukan pendaftaran nomor handphone di aplikasi, Pemohon akan 

diberikan notifikasi berupa sms melalui nomor telepon seluler terdaftar, 

sebagai kode OTP (one time password). Sebagai media verifikasi bahwa 

yang terdaftar merupakan nomor yang dimiliki oleh Pemohon. 

h.   Berdasarkan data tersebut, pengadilan dapat melihat data rekapitulasi pihak 

yang sudah mengambil antrean persidangan. 

i. Apabila pendaftar antrean sidang hadir setelah waktu yang dipilih atau 

terlambat hadir, maka akan dilayani untuk waktu sidang setelah semua 

sidang selesai. 
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4) Basis Data Terpadu Kemiskinan 

Langkah-langkah penggunaan basis data terpadu kemiskinan: 

a. Ketua pengadilan menunjuk petugas penerima pendaftaran gugatan/ 

permohonan dalam bentuk Surat Keputusan untuk melakukan pengecekan, 

pencetakan, membubuhkan tanda tangan, nama jelas dan tanggal pada 

surat keterangan kemiskinan dari data terpadu TNP2K. 

b. Petugas membuka portal Sistem Informasi Tata Laksana Ditjen Badilag, 

dengan alamat: http://simtalak.badilag.net, dan login menggunakan 

username dan password yang telah ditetapkan Ditjen Badilag; 

      

 
      

c. setelah masuk ke portal SIMTALAK, pilih menu Basis Data Terpadu 
Kemiskinan 
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d. Muncul formulir untuk memasukkan NIK yang akan dicari, ketikkan 16 digit 

NIK lalu klik CARI 

 
      
Jika data berdasarkan NIK muncul, petugas Pengadilan dapat mencetak 

dokumen yang telah disediakan dalam aplikasi sebagai bukti 

ketidakmampuan secara ekonomi dalam pengajuan permohonan 

pembebasan biaya perkara. 

Jika data berdasarkan NIK tidak muncul, petugas Pengadilan dapat 

menyarankan kepada pihak tersebut untuk melengkapi dokumen 

persyaratan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2014. 

      

5) Command Center 

Satuan kerja menyiapkan ruangan teleconference yang representatif 

dan akomodatif untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program kerja yang 

akan dijalankan menggunakan Command Center Badilag, seperti ruang rapat 

utama/ruang sidang utama yang dapat menampung banyak peserta. 

Untuk pemenuhan spesifikasi kelengkapan alat yang diperlukan, 

mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

Nomor 3252/DjA/HM.02.3/VII/2019 Tanggal 4 Juli 2019 tentang Persiapan 

Teleconference. 
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6) PNBP Fungsional 

a. Hak Akses 

Pada modul aplikasi PNBP, ada 3 user yang memiliki hak akses, yaitu 

user kasir, bendahara penerimaan dan user admin. Untuk user kasir dan 

admin dapat menggunakan user dan password masing-masing pada 

aplikasi SIPP. Untuk user bendahara penerimaan dapat menggunakan user 

yang telah dibuatkan dengan username bendahara dan password PNBP. 

User admin hanya dapat mengakses menu pengaturan. User kasir dapat 

mengakses menu transaksi, menu pemindahbukuan dengan sub menu 

belum tervalidasi dan tervalidasi, dan juga menu K1PA. User bendahara 

penerimaan dapat mengakses menu pemindahbukuan dengan sub menu 

validasi, menu input billing dan juga menu K1PA. 
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b. Menu Transaksi 

 

Gambar 4 Menu Transaksi 

      

Menu transaksi ini dipergunakan oleh kasir untuk melakukan 

penginputan ataupun pembaruan data transaksi penerimaan PNBP dari 
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pihak berperkara. Untuk transaksi pendaftaran perkara, baik perkara tingkat 

pertama, banding, kasasi, maupun PK, transaksi redaksi dan juga transaksi 

penyetoran sisa panjar ke negara sebagai PNBP, secara otomatis aplikasi 

akan menggunakan data dari aplikasi SIPP, sehingga pengguna tidak perlu 

melakukan input pada 2 aplikasi. Pengguna hanya perlu melakukan input 

data yang tidak termasuk dalam unsur panjar biaya perkara. 

Untuk memulai proses penginputan data, kasir dapat mengetikkan 

nomor perkara pada kolom yang telah tersedia. Kolom nomor perkara 

menggunakan fitur autocomplete, yang mana kasir hanya perlu 

mengetikkan beberapa karakter, aplikasi akan menampilkan beberapa 

nomor perkara yang sesuai dengan yang diketik oleh user. User tinggal 

memilih nomor perkara tersebut kemudian menekan tombol show. 

 

Setelah user menekan tombol show, akan ditampilkan data transaksi 

yang ada untuk nomor perkara tersebut.  

 

Untuk transaksi dengan nomor perkara yg tidak ada pada SIPP, 

contohnya perkara pada tahun 2014, pengguna dapat mengetikkan nomor 

perkara lengkap, kemudian tekan tombol show.  

 

Untuk transaksi yang berasal dari SIPP tidak dapat diperbaharui ataupun 

dihapus. Untuk memperbaharui data ataupun menghapus silahkan 

melakukannya pada aplikasi SIPP.  
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Untuk menambah transaksi, pengguna memasukkan tanggal transaksi, 

jenis transaksi dan pihak yang membayar. Untuk jumlah transaksi tidak 

dapat dilakukan perubahan, karena jumlahnya sudah disesuaikan dengan 

tarif pada PP 5 Tahun 2019, kecuali transaksi penyerahan turunan/ salinan 

putusan/penetapan pengadilan. 

 

Pengguna nantinya juga akan bisa mencetak kwitansi bukti penerimaan 

biaya PNBP Fungsional dari aplikasi (fitur sedang dikembangkan). 

Transaksi yang diinputkan pada menu transaksi ini dapat dilakukan 

perubahan sebelum kasir melakukan penyetoran kepada bendahara 

penerima. 

c. Menu Pemindahbukuan 

Menu ini dibuat untuk membantu kasir dan bendahara penerima untuk 

mengelola transaksi PNBP Fungsional dari kasir kepada bendahara 

penerima. Hak akses untuk menu ini ditujukan untuk kasir dan bendahara 

penerimaan dengan sub menu masing-masing. 

      

d. Sub Menu Belum Tervalidasi 

Pada sub menu ini terdapat data transaksi yang belum dibuatkan bukti 

setoran kepada bendahara penerimaan dan transaksi yang telah disetorkan 

kepada bendahara penerimaan tetapi belum divalidasi oleh bendahara 

penerimaan. Kasir dapat mencetak bukti setoran dari sub menu ini. Nomor 

bukti setoran dibuatkan secara otomatis oleh sistem. Untuk tanggal pada 

bukti setor mengikuti tanggal pencetakan dokumen. 
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Untuk melakukan pemindahbukuan dari transaksi kasir kepada 

bendahara penerimaan, kasir dapat menekan tombol (+) setorkan pada 

kelompok transaksi belum disetorkan. 

 

 

 Untuk melakukan pembatalan atau untuk dapat melakukan perubahan 

pada transaksi, kasir harus menekan tombol hapus pada kelompok 

transaksi yang belum divalidasi. Untuk mencetak bukti setoran, kasir dapat 

menekan tombol cetak pada transaksi yang ingin dicetak. 

 

Apabila bukti setoran fisik telah ditandatangani dan diserahkan kepada 

bendahara penerimaan beserta dengan uang yang harus disetorkan kepada 
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negara, kasir harus memastikan bahwa transaksi tersebut telah divalidasi 

oleh bendahara penerimaan. 

 

e. Sub Menu Tervalidasi 

Pada sub menu ini kasir dapat melihat data transaksi PNBP 

Fungsional yang sudah diterima dan divalidasi oleh bendahara penerima. 

 

f. Sub Menu Validasi 

Submenu ini merupakan sub menu dengan hak akses bendahara 

penerimaan. Pada sub menu ini, bendahara penerimaan dapat melakukan 

validasi penerimaan transaksi PNBP Fungsional dari kasir. Bendahara 

penerimaan diharuskan melakukan validasi sesaat setelah menerima bukti 
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fisik transaksi serta uang yang akan disetorkan dari kasir. Transaksi yang 

belum divalidasi tidak akan dapat diproses sampai dengan tahap 

penginputan kode billing. 

 

 

g. Menu Input Billing 

 

Pada menu ini, bendahara penerimaan akan melakukan penginputan 

data terkait billing dan NTPN dari penerimaan negara yang telah disetorkan 

kepada negara. 
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Untuk menambah transaksi, bendahara dapat menekan tombol Tambah. 

Selanjutnya akan muncul laman yang berfungsi untuk menambah bukti 

setoran baru. Pengguna kemudian melengkapi data-data yang dibutuhkan 

seperti nomor billing, tanggal setor dan juga nomor NTPN. Untuk jumlah 

setoran akan diisi secara otomatis oleh aplikasi, sesuai dengan transaksi 

yang dicentang oleh pengguna. Transaksi yang muncul hanya transaksi 

yang telah divalidasi oleh bendahara penerima dan data setorannya belum 

diinputkan pada aplikasi. 

      

 

h. Menu K1PA 

Menu ini merupakan menu yang dapat diakses oleh kasir dan bendahara 

penerimaan. Menu ini dibuat untuk mempermudah pembuatan K1PA 8A 

dan K1PA 8B. Untuk mencetak, pengguna dapat mengganti tanggal 

transaksi, secara otomatis aplikasi akan menampilkan data berdasarkan 

transaksi yang telah diinput. Langkah selanjutnya, pengguna tinggal 

menekan tombol cetak, aplikasi akan menampilkan sebuah tab baru yang 

berisi dokumen yang dimaksud. Pengguna dapat langsung mencetak untuk 

nantinya ditandatangani dan diparaf oleh pimpinan kemudian diarsipkan. 
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7) e-Eksaminasi 

a. Mekanisme dalam pelaksanaan e-Eksaminasi adalah sebagai berikut: 

1. Peserta yang akan dieksaminasi adalah Hakim tingkat pertama di 

lingkungan Peradilan Agama. 

2. Berkas perkara yang akan dieksaminasi adalah berkas yang 

disidangkan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, yang diperiksa dengan 

acara kontradiktoir. 

3. Proses pemilihan berkas perkara dilakukan dengan langkah sebagai 

berikut: 

- Mengambil data Hakim yang akan dieksaminasi; 

- Memilih berkas perkara yang disidangkan oleh Hakim yang 

bersangkutan; 

- Memilih Hakim Tinggi eksaminator, dengan ketentuan 3 orang 

Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi Agama yang berbeda; 

- Ditjen Badilag menentukan jadwal eksaminasi, kemudian 

memberitahukan kepada Hakim yang berkas perkaranya akan 

dieksaminasi dan Hakim Tinggi Eksaminator; 

4. Memerintahkan Hakim yang akan berkas perkaranya akan dieksaminasi 

untuk mengupload berkas perkara melalui aplikasi eksaminasi. 
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5. Memerintahkan Hakim Tinggi yang telah ditunjuk untuk melakukan 

eksaminasi berkas perkara melalui aplikasi dalam batas waktu yang 

ditentukan. 

6. Untuk mengakses aplikasi e-eksaminasi, pengguna mengarahkan 

browser ke alamat https://simtalak.badilag.net/login 

 

7. Login sesuai dengan user dan password yang telah diberikan oleh Ditjen 

Badilag. 

8. Akses pengguna secara umum dibagi menjadi 3 tingkatan: Pertama, 

akses Hakim yang berkas perkaranya dieksaminasi; Kedua, akses 

Hakim Tingkat Banding selaku eksaminator; dan Ketiga, Ditjen Badilag 

selaku pemilik aplikasi; 

Untuk Hakim Tingkat Pertama 

9. Tampilan halaman yang dapat diakses oleh Hakim yang dieksaminasi 

seperti berikut: 

 

10. Hakim yang berkas perkaranya dieksaminasi mengupload berkas 

elektronik Bundel A dan Putusan ke aplikasi e-Eksaminasi. 
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11. Untuk mengirimkan dokumen Bundel A dan Putusan, klik tombol Upload, 

lalu klik area yang ditandai dengan warna merah untuk mencari file 

Bundel A dan Putusan, atau dapat dengan melakukan drag and drop.  

 
12. Setelah kedua file dilakukan upload, klik Ubah. 

13. Selesai tugas Hakim tingkat pertama yang akan dieksaminasi. 

      
Untuk Hakim Tinggi (Eksaminator) 

1. Tampilan halaman yang dapat diakses oleh Hakim Tinggi Eksaminator 

setelah melakukan login seperti tahap pada langkah 1 di atas adalah seperti 

berikut: 

terdapat menu Eksaminasi Perkara di Menu yang berada di samping 

halaman aplikasi. Hakim Tinggi Eksaminator yang login dan akan 

melakukan eksaminasi cukup mengklik menu tersebut, lalu akan muncul 

halaman sebagai berikut:  
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b. Lalu klik pada tombol yang terdapat pada kolom DETAIL, maka akan 

diarahkan ke halaman sebagai berikut: 

 

Setelah diklik pada tanda + sebagaimana gambar di atas, maka akan 

muncul halaman penilaian yang dapat diisi oleh Hakim Tinggi Eksaminator 

untuk menilai berkas tersebut. 

 
      

c. Pada kolom di sebelah kiri disajikan komponen penilaian yang dapat 

dijadikan acuan penilaian berkas. Hakim Tinggi Eksaminator tinggal memilih 

nilai dengan 2 skala, yaitu Skala 0 - 15, dan Skala 0 – 1 – 15 – 20. 

d. Lalu pada kolom di sebelah kanan disajikan dokumen yang akan dinilai, 

yaitu Bundel A, dan Putusan. Klik pada tanda + yang ditunjuk pada gambar 

di atas dengan panah warna merah untuk membaca Putusan. Untuk 

membaca Putusan nomor perkara tersebut, klik pada tanda + yang ditunjuk 

dengan panah warna biru. 

e. Di bawah baris Penilaian, terdapat baris Komentar, yang dapat digunakan 

untuk memberikan komentar secara umum atas berkas yang bersangkutan. 
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Jangan lupa untuk menekan tombol Simpan Komentar untuk menyimpan 

dan mengirim komentar ke database aplikasi. 

 
      
      
      

8) Aplikasi E Register 

 Untuk penjelasan mengenai pemasangan aplikasi dapat dilihat secara 

lengkap melalui  di bagian Aplikasi e-Keuangan (installer aplikasi e-Register 

menjadi satu dengan installer aplikasi e-Keuangan). 

 Sementara untuk proses menampilkan datanya dapat mengikuti langkah 

berikut ini: 

   
Tampilan Halaman Validasi E-Register 

a. Menambah Validasi Harian 

  Untuk memvalidasi data harian bisa dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua, 

Panitera, dan Panitera Muda. Waktu validasi adalah di akhir hari kerja.  

  Langkahnya:  

a) Dari halaman Validasi E-

Register pilih Tanggal data 

yang akan divalidasi 

b) Klik Cek Data  

c) Klik berikan pada pernyataan 

untuk memberi tanda cek 

d) Klik Proses  

      

b. Mencetak Validasi Harian  
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  Langkah:  

a) Dari halaman Validasi E-Register Pilih Tombol Cetak sesuai dengan 

baris tanggal Validasi 

b) Pilih pembuat Validasi  

c) Pilih Pejabat yang mengetahui  

d) Klik Cetak  

e) Cetak Ke Printer 

 

 

 

 

c. Pencetakan E-Register  

Dalam E-Register terdapat 2 jenis tampilan Register, yaitu tampilan Versi 

manual (seperti versi register manual) dan versi kertas A4.  

Langkah mencetak :  

a) Register Manual Elektronik 

✔  Pilih Menu Cetak  

✔  Klik Tombol  

✔  Pilih Jenis Register  

✔  Pilih Bulan, Tahun  

✔  Pilih Tahapan (Semua Tahapan, Belum Putus atau Sudah Putus) 
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✔  Klik Tampil  

 

Maka dilayar akan menghasilkan register yang dipilih  

 

      

b) Register Elektronik  

Langkah :  

✔  Klik Menu Cetak  

✔  Klik Menu  

✔  Pilih Jenis Register yang akan dicetak, Contoh Register Induk 

Perkara Gugatan (R1-PA1G) 

✔  Ketikkan Angka Digit Nomor Perkara,  

 

Contoh  

- Nomor Perkara 0010/Pdt.G/2019/PA.Ba, maka ketik 0010 

- Nomor Perkara 10/Pdt.G/2019/PA.Ba, maka ketik 10 

✔  Pilih nomor perkara dari daftar yang muncul  

✔  Klik Tampil untuk mencetak dan menghasilkan File rtf  
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✔  Browser akan mendownload file rtf seperti tampilan di bawah ini  

 
Silahkan edit khususnya pada bagian Petitum dan Amar 

 

 

 

 

9) e-Keuangan 

Langkah-langkah penggunan aplikasi Keuangan Perkara: 

1. Ekstrak master aplikasi pendukung keuangan dan register dalam sebuah folder 

baru. 
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2. Upload/copy hasil  ekstrak  melalui  ftp  kedalam  server  centos  bersandingan 

dengan aplikasi SIPP. 

 

3. Berikan  akses  chown  kepada  aplikasi  keuangan_register_badilag  tersebut  

melalui putty/ssh dengan perintah:  

chown -R apache:apache  /var/www/html/keuangan_register_badilag 

4. Buat database baru pada server centos dengan nama 

“keuangan_register_badilag” dan impor file keuangan_register_badilag.sql 

yang terdapat pada folder hasil ekstrak keuangan_register_badilag 

 

 5. Lakukan          pengaturan          database          dengan          membuka          

file keuangan_register_badilag/aplication/config/database.php 
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6.   Sesuaikan    nama    user,    password,    nama    database    SIPP dan    

database keuangan_register_badilag yang telah dibuat. 

      

 

 7.   Simpan dan buka pada browser alamat server diikuti nama folder aplikasi 

yang telah di buat, maka akan muncul halaman login aplikasi 

keuangan_register_badilag 
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II.  PERSIAPAN  APLIKASI 

Langkah  utama  sebelum  dapat  menggunakan  aplikasi  

keuangan_register_badilag tersebut adalah melakukan setting saldo awal 

1. Login menggunakan akun admin/kasir yang digunakan untuk login ke aplikasi 

SIPP, kemudian pilih menu Setting Saldo Awal BKU 

      

 

2. Pilih menu “Tambah” untuk menambahkan saldo awal baru 
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3. Pilih/Isi tanggal saldo awal aplikasi akan mulai digunakan. 

*contoh apabila  aplikasi akan digunakan mulai tanggal  1 Januari  2019, Maka 

pilih tanggal saldo awal 1 hari sebelum tanggal tersebut 

 

4. Isi masing-masing kolom input saldo awal BKU sebagai berikut : 

Isikan menu sub-total A saldo bank dan tunai:  

• Saldo awal kas tunai secara real yang terdiri dari : 

● Uang panjar perkara  

● Uang ATK (jika disimpan secara tunai) 

● Uang delegasi (setelah dicairkan dari wesel pos) 

● Uang Iwadl (sebelum disetor ke rekening BAZNAS) 

● Uang HHK/ HHKL (yang belum disetor ke kas negara) ,  

• Saldo awal bank sesuai rekening koran  

• Saldo awal materai sesuai dengan jumlah materai yang tersedia. 

Isikan menu saldo sub-total B saldo keuangan perkara dengan menggunakan 

menu bantuan tombol “ambil saldo jurnal (SIPP)”: 
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Maka akan muncul saldo masing-masing keuangan perkara secara real dari 

sistem input data keuangan di aplikasi SIPP secara otomatis sebagaimana 

gambar di atas. Dengan demikian seharusnya dapat diyakini bahwa saldo 

tersebut adalah saldo riil keuangan perkara yang harus 

dipertanggungjawabkan oleh satker sesuai data dukung yang terdapat pada 

SIPP. 
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Lengkapi masing-masing saldo buku bantu sesuai dengan keuangan yang 

terdapat pada satker yang meliputi: 

- Saldo uang panggilan adalah saldo uang panggilan yang telah 

dikeluarkan dari jurnal SIPP tetapi belum diambil oleh jurusita dan masih 

berada pada kas tunai pada saat setting saldo awal BKU. 

- Saldo Iwadl adalah saldo penerimaan iwadl yang belum disetor ke 

BAZNAS pada saat setting saldo awal BKU. 

- Saldo Delegasi adalah saldo uang delegasi masuk berupa 

panggilan/PBT/pemeriksaan setempat/bantuan sita dan eksekusi yang 

belum digunakan pada saat setting saldo awal BKU. 

- Saldo ATK adalah saldo   keuangan   ATK/Pemberkasan   yang   belum 

dibelanjakan pada saat setting saldo awal BKU. 

- Saldo Eksekusi adalah saldo uang hasil eksekusi (eksekusi riil atau 

lelang) yang belum dibagikan kepada para pihak pada saat setting saldo 

awal BKU. 

- Saldo Konsignasi adalah saldo uang titipan pihak ketiga (akibat 

perceraian atau hasil eksekusi yang dititipkan) yang belum diambil/ 

diserahkan kepada para pihak pada saat setting saldo awal BKU. 

- Saldo perkara belum daftar  saldo uang pihak yang akan berperkara 

yang telah disetor ke rekening tetapi perkaranya belum di daftar sampai 

akhir bulan pada saat setting saldo awal bku. 
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- Saldo HHK dan PNBP   saldo keuangan HHK dan HHKL  yang belum 

disetorkan ke kas negara pada saat setting saldo awal bku. 

Bandingkan jumlah sub-total A dengan jumlah sub-total B+C dan jumlah antara 

keduanya harus sama. Jika terdapat selisih antara perbandingan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa data keuangan perkara yang dimiliki belum memiliki keakuratan 

atau belum valid. Langkah berikutnya perlu dilakukan analisa faktor penyebab agar 

dapat melakukan validasi data secara benar. Kemungkinan yang terjadi disebabkan 

beberapa hal, antara lain : 

Kasus I : jika sub-total A lebih besar dari sub-total B+C kemungkinan disebabkan 

adanya sisa panjar yang belum dikembalikan kepada pihak tetapi sudah 

tidak memiliki data dukung di SIPP sehingga tidak diketahui lagi perkara 

mana saja yang sisa panjarnya belum dikembalikan. 

Solusi : jika terdapat kelebihan uang (sub-total A) dibanding dengan catatan buku 

(sub-total B+C), dapat dilimpahkan menjadi saldo uang atk perkara atau jika 

memiliki data dukung nomor perkara setelah 6 bulan sejak perkara diputus 

dapat disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan PNBP. 

Kasus II : jika sub-total B+C lebih besar dibanding dengan keadaan real keuangan 

sub-total A kemungkinan disebabkan adanya sisa panjar perkara tahun 

sebelumnya yang secara real sudah diserahkan/ dikembalikan kepada para 

pihak tetapi belum diinput sebagai pengeluaran pada jurnal SIPP. 

Solusi  : Lakukan cetak BIKP perkara putus bersaldo dan identifikasikan nomor 

perkara tahun sebelumnya yang sudah putus dan dipastikan sudah 

dikembalikan sisa panjarnya kepada para pihak, lakukan input pengeluaran 

melalui jurnal SIPP dengan menggunakan parameter tanggal putus. 

Kemungkinan lain yang menyebabkan perbedaan selisih sub-total A dan sub-total 

B+C adalah karena tidak diinputnya penerimaan dan pengeluaran beberapa perkara 

tertentu yang sedang berjalan, terhadap hal yang demikian perlu dilakukan berifikasi 

lebih lanjut tehadap data transaksi melalui menu bantu transaksi harian. 

 

 

 



 
 

Pedoman Penerapan Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag Tahun 2019 – Halaman 50 

III. PENGGUNAAN DAN PENGISIAN  APLIKASI 

1.   BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA 

Buku Induk Keuangan Perkara terdapat beberapa menu diantaranya : 

 Versi Ringkas ( BIKP yang sudah diringkas kolom-kolomnya sesuai dengan 

penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara) yang mencatat seluruh jenis panjar 

(panjar perkara Tk. I, Tk. Banding, Tk. Kasasi, Tk. PK, Panjar Konsignasi, Panjar 

Eksekusi dan Panjar Gugatan Sederhana) melalui input jurnal yang tersedia di SIPP. 

namun terhadap panjar konsignasi karena belum tersedia sistem inputnya di SIPP 

maka pengambilan datanya melalui input transaksi tambahan melalui buku bantu 

aplikasi pendukung SIPP. 

Versi  Rekap 

Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran biaya panjar perkara yang sedang 

berjalan dan perkara putus bersaldo berdasarkan nomor perkara. 

Rekap perkara berjalan  keuangan panjar perkara yang belum putus. 

Rekap perkara putus bersaldo keuangan panjar perkara yang putus tetapi belum 

dikembaikan sisa panjarnya.  

Pilih menu BIKP kemudian sub menu BIKPnya 

 

      

Pilih rentang waktu tanggal transaksi yang akan ditampilkan 
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Pilih tombol “Export Excell” untuk mencetak BIKP kedalam versi excel untuk 

kemudian dicetak dengan ukuran kertas  F4 (21x33 cm) 

  

2.   JURNAL KEUANGAN PERKARA 

Jurnal keuangan perkara pada prinsipnya sudah terisi melalui input SIPP, akan 

tetapi untuk beberapa jenis keuangan perkara (Panjar konsignasi) belum tersedia di 

SIPP sehingga perlu melakukan input tambahan melalui jurnal buku bantu.  

Jurnal keuangan perkara berfungsi untuk memonitor penggunaan biaya panjar 

menurut nomor perkara masing-masing yang akan digunakan untuk menetapkan 

beban biaya perkara pada putusan dan digunakan juga sebagai lampiran untuk 

pengembalian sisa panjar kepada para pihak. 

Pilih menu Jurnal Perkara untuk mencetak jurnal keuangan perkara 
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Pilih Filiter “Tahun” perkara dan posisi “saldo” keuangan atau cari berdasarkan 

nomor perkara secara lebih spesifik, kemudian pilih tombol “detail” pada nomor 

perkara yang dipilih 

 

Pilih tombol “Cetak” untuk mencetak jurnal keuangan perkara yang dipilih 
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Khusus jurnal Konsignasi terdapat fitur tambahan yaitu tambah permohonan 

konsignasi baru 

 

 Fungsi dari fitur tersebut untuk mencatat panjar biaya permohonan konsignasi 

secara lengkap sebagaimana gambar di bawah ini :  

Catatan: 

Apabila panjar biaya perkara atau tambah panjar yang diterima secara tunai 

maka input penerimaan pada jurnal perkara baik di SIPP maupun di buku bantu pada 

kolom keterangan diberi tanda #TUNAI# lalu simpan 
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3.   BUKU KAS UMUM DAN BUKU-BUKU BANTU 

Buku Kas Umum  (BKU) adalah buku yang berfungsi mencatat seluruh jenis 

transaksi (penerimaan dan pengeluaran) keuangan kepaniteraan yang dilengkapi 

dengan buku-buku bantu meliputi: 

- Buku Bantu Panjar biaya perkara seluruh tingkatan 
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- Input penerimaan dan pengeluaran melalui jurnal SIPP kecuali Panjar biaya 

Konsignasi karena tidak tersedia di SIPP. Input penerimaan dan pengelurannya 

melalui Jurnal Permohonan Konsignasi yang terdapat di menu Jurnal Perkara, 

dengan cara klik tombol “+ Permohonan Konsignasi Baru” 

 

- Buku Bantu  Uang Iwadl 

Input penerimaan dan pengeluaran melalui menu Buku Bantu Uang Iwadl 

dengan cara klik tombol “Tambah Transaksi” 

 

- Buku Bantu  Uang Delegasi panggilan/ PBT masuk 

Untuk melakukan proses input penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan 

dengan cara klik tombol “Tambah Transaksi” oleh kasir atau petugas yang diberi 

tanggung jawab untuk mengelola uang tersebut 

 

Input penerimaan secara detail (nama PA#nomor perkara#pgl/pbt) dengan 

mencatat pada kolom keterangan seperti gambar berikut : 

  

Jika dalam satu pengiriman wesel atau transfer bank dikirim biaya lebih dari 1 

nomor perkara maka pencatatan uangnya dapat diakumulasikan dengan menyajikan 

data nomor perkaranya sebagaimana gambar berikut 
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Sedangkan input pengeluaran sesuai dengan nama jurusita/ jsp yang bertugas 

menyampaikan relaas, dicatat secara kumulatif sebagaimana gambar berikut ini  

 

Buku Bantu  Uang HHK/ HHKL 

Input penerimaan dan pengeluaran pada buku bantu ini dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

a. Penerimaan secara otomatis diambil dari hasil inputan dari SIPP pada menu 

“Register Induk Keuangan  Buku Induk penerimaan uang hak-hak kepaniteraan”  

dengan klik tombol tambah 
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Untuk melengkapi informasi transaksi, kasir bisa menambahkan nomor perkara 

dan data pihak pada kolom keterangan dengan format “nomor jenis tahun/ pihak” , 

contoh : “3154g18/P” tanpa tanda petik 

 

Keterangan pihak p= Penggugat/ pemohon”, t=Tergugat/ Termohon, kp=Kuasa 

Penggugat/Pemohon,  kt=Kuasa Tergugat/ Termohon 

b. Pengeluaran dicatat pada buku bantu dengan klik tombol “tambah 

transaksi” menggunakan parameter billing setor kas negara yang dihasilkan 

dari aplikasi SIMPONI  

 

- Buku Bantu  Uang ATK/ Pemberkasan 
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Input penerimaan dan pengeluaran pada buku bantu ini dilakukan dengan 

cara sebagai berikut : 

a. Penerimaan secara otomatis diambil dari hasil inputan transaksi biaya  

keluar pada jurnal keuangan perkara SIPP dengan kategori biaya perkara 

“Alat tulis kantor” dengan jenis biaya “Biaya Pemberkasan/ ATK”   

 

b. Pengeluaran belanja ATK maupun penggandaan (Fotokopi) dicatat 

pada buku bantu ini dengan klik tombol “tambah transaksi”. Adapun untuk 

mencatat detil transaksi seperti nomor kuwitansi maupun keterangan yang 

lain dapat di catat pada kolom keterangan. 

 

Catatan : 

Pencatatan pengeluaran uang ATK didasarkan atas belanja secara riel dengan cara 

mencatat nominalnya secara global yang tertera pada kwitansi, sedangkan rincian 

jenis barang yang dibeli cukup ditulias pada daftar lampiran/faktur yang menjadi satu 

pertanggung jawaban. 

- Buku Bantu  Uang Konsignasi 
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Buku bantu uang konsignasi atau disebut juga dengan uang titipan digunakan untuk 

mencatat nilai/ nominal yang dititipan oleh para pihak. Berbeda dengan biaya panjar 

konsignasi yang di catat di jurnal panjar konsignasi sebagaimana penjelasan buku 

jurnal di atas. 

Input penerimaan maupun pengeluaran di catat pada buku bantu ini dengan klik 

tombol “Tambah Transaksi”, di dalam form tambah transaksi hanya terdapat 2 jenis 

transaksi yaitu “Penerimaan Uang Konsignasi” untuk mencatat penerimaan dan 

“Penyerahan Uang Konsignasi” untuk mencatat pengeluaran. Untuk melengkapi 

informasi transaksi seperti nama pihak yang menerima dan lain sebagainya user bisa 

memanfaatkan kolom keterangan untuk mencatatnya 

 

- Buku Bantu  Uang Eksekusi 

Buku bantu uang Eksekusi digunakan untuk mencatat nilai/ nominal hasil 

eksekusi saja tidak termasuk biaya panjar eksekusi, karena biaya panjar 

eksekusi sudah dicatat di dalam jurnal eksekusi di SIPP sebagaimana telah di 

jelaskan di atas 

Input penerimaan maupun pengeluaran di catat pada buku bantu ini dengan klik 

tombol “Tambah Transaksi”, sebagaimana buku bantu konsignasi di dalam form 

tambah transaksi buku bantu eksekusi juga hanya terdapat 2 jenis transaksi yaitu 

“Penerimaan Uang Eksekusi” untuk mencatat penerimaan dan “Penyerahan Uang 

Eksekusi” untuk mencatat pengeluaran. Untuk melengkapi informasi transaksi seperti 

nama pihak yang menerima dan lain sebagainya user bisa memanfaatkan kolom 

keterangan untuk mencatatnya. 
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- Buku Bantu  Uang Bank 

Buku bantu ini berfungsi untuk menampung semua transaksi non tunai, diantara 

transaksi non tunai secara default adalah semua jenis penerimaan panjar, uang 

titipan/ konsignasi, uang eksekusi dan uang ATK (jika ATK diset disimpan di  

bank). Idealnya buku bantu uang bank harus sama dengan posisi rekening 

koran setiap harinya. Penerimaan buku bantu ini bersumber dari segala jenis 

penerimaan yang pada setting dipilih posisi keuangan di arahkan pada bank 

sedangkan untuk pengeluaran hanya ada satu jenis pengeluaran yaitu tarik 

tunai 

 

 - Buku Bantu  Uang Tunai 

Buku bantu ini berfungsi untuk menampung semua transaksi tunai, di antara 

transaksi tunai secara default adalah semua jenis pengeluaran panjar kecuali 

pengeluaran biaya ATK/ Pemberkasan yang pengeluaranya dicatat sebagai 

pemindah bukuan dari buku bantu panjar ke buku bantu ATK, kemudian 
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penyerahan uang titipan/konsignasi, penyerahan uang eksekusi, belanja ATK 

dll. Idealnya buku bantu uang Tunai harus sama dengan perhitungan uang tunai 

yang ada di bangkas maupun laci kasir setiap harinya. Penerimaan buku bantu 

ini bersumber dari beberapa jenis penerimaan yang pada setting dipilih posisi 

keuangan diarahkan pada tunai, secara default posisi penerimaan uang tunai 

di antaraya adalah penerimaan HHKL, Iwadl dan Tarik Tunai dari bank, 

sedangkan untuk pengeluaran adalah semua pengeluaran tunai yang dilakukan 

di kasir. Transaksi dalam buku bantu bank maupun tunai sama yaitu setor bank 

dan tarik tunai, karena pada dasarnya baik tarik tunai maupun setor ke bank 

memiliki sifat yang sama yaitu sekedar pemindahbukuan pencatatan namun 

tidak berpengaruh pada total saldo secara keseluruhan. Untuk menambah/ 

melengkapi informasi detil transaksi user bisa memanfaatkan kolom 

keterangan untuk menambahkan catatan. 

 

- Buku Bantu  Uang Materai 

Buku bantu ini digunakan untuk mencatat seluruh proses pengolahan biaya 

materai perkara. Berhubung materai merupakan komponen mutlak yang pasti tersedia 

dalam proses berperkara maka idealnya kasir mengkonversi sebagian kecil dari uang 

panjar dalam bentuk materai, hal ini perlu dilakukan agar ketika transaksi materai 

dikeluarkan dari buku jurnal yang dikeluarkan oleh kasir sudah dalam bentuk materai 

bukan nominal uang. Hal ini dipandang lebih mempercepat proses,efisien dalam hal 

tenaga dan lebih logis. 

Mekanisme penerimaan buku bantu ini berasal dari proses pembelian materai 

dengan menggunakan uang panjar perkara (konversi uang panjar ke materai) dengan 
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klik tombol tambah transaksi di dalam buku bantu materai, kemudian pilih jenis 

transaksi pembelian materai. 

 

Mekanisme pengeluaran 

Secara otomatis akan dicatat ketika kasir malakukan transaksi pencatatan biaya 

materai pada jurnal perkara di SIPP. 

 

- Buku Bantu Perkara Belum Didaftar 

Buku bantu ini digunakan untuk mencatat penerimaan di rekening bank yang 

telah disetor oleh pihak namun pihak tersebut belum melengkapi atau menyerahkan 

berkas sama sekali. Kenapa satker perlu mencatat sedangkan pihak belum 

menyerahkan berkas? hal tersebut dilakukan untuk tetap menjaga konsistensi 

pencatatan antara buku bantu bank dan rekening koran, karena setiap transaksi debet 

perkara belum didaftar otomatis akan tercatat juga di buku bantu bank, demikian pula 

ketika pengeluaran dilakukan dari buku bantu perkara belum didaftar maka akan 

dicatat transaksi kredit pula di buku bantu bank, dan transaksi pengeluaran dilakukan 

saat pihak telah menyerahkan berkas ke satker. Untuk melengkapi informasi transaksi 
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user bisa menambahkan nomer transaksi bank dan uraian ke dalam kolom 

keterangan. 

 

- Buku Bantu Biaya Panggilan & PBT 

Buku bantu ini digunakan untuk mencatat setiap biaya panggilan yang telah 

keluar dari jurnal perkara namun belum diterimakan kepada jurusita/ jsp yang 

bersangkutan. Uang tersebut perlu dicatat karena meskipun uang tersebut sudah 

dikeluarkan dari buku panjar namun faktanya uang masih terdapat di brankas kasir, 

sekalipun uang tersebut disimpan dalam laci terpisah namun pada saat tersebut kasir 

masih belum mendapat tanda bukti penyerahan uang sehingga uang tersebut secara 

prosedur masih menjadi tanggung jawab kasir. 

Mekanisme penerimaan dalam buku bantu ini otomatis akan terisi ketika kasir 

melakukan input jenis transaksi panggilan maupun pemberitahuan di jurnal perkara 

SIPP dan pengeluaran ada di buku bantu ini dengan klik “tambah transaksi” adapun 

jenis transaksi hanya ada satu yaitu “Bayar JSP”. User bisa menambahkan  nama jsp 

maupun informasi lain di kolom keterangan untuk mencatat detail transaksi. Di dalam 

buku bantu ini juga terdapat fitur tambahan “Bayar dari permintaan Pemanggilan” 

dimana fitur ini berfungsi untuk mempermudah proses penginputan data panggilan ke 

SIPP adapun teknis lebih lanjut akan dijelaskan lebih lanjut pada modul pembahasan 

berikutnya. 
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- Buku Bantu Sisa Panjar Perkara 

Buku bantu ini digunakan untuk menampilkan semua transaksi keuangan 

perkara yang telah diinput ke dalam jurnal SIPP  dari mulai perkara tersebut diputus 

sampai pengembalian  sisa panjar 

 

4.   LAPORAN DAN MONITORING 

-    Laporan L1PA 7 

Menampilkan dan mencetak laporan 7. Pilih rentan tanggal transaksi laporan yang 

akan ditampilkan dan dicetak. 
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-    Laporan Rekonsiliasi Berita Acara Pemeriksaan Kas 

Menampilkan  dan  mencetak  hasil  pemeriksaan  Buku Kas  Umum  secara 

keseluruhan  

 

Pilih tombol “tambah” dan pilih rentang waktu “periode laporan” yang akan 

ditampilkan dan dicetak  Tunggu  hingga  proses  pengambilan  data  dan  kalkulasi 

selesai,  kemudian isikan hasil pemeriksaan kas secara real pada kolom “Hasil 

Pemeriksaan Kas” sebelah kanan. Pastikan sudah tidak ada selisih antara 

pemeriksaan kas dengan hasil   pembukuan   aplikasi.   Apabila   terjadi   selisih,   

silahkan   masukkan keterangan penjelasan selisih 

 



 
 

Pedoman Penerapan Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag Tahun 2019 – Halaman 66 

 Pilih “simpan” untuk menyimpan hasil pemeriksaan kas dan mencetak berita 

acaranya  
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2. Penanganan Permasalahan 

Permasalahan dalam hal ini dapat dikelompokkan dalam dua bagian penting, 

pertama terkait dengan operasional sistem aplikasi, yang kedua terkait dengan 

error sistem atau kebutuhan pengembangan sistem. 

Permasalahan yang sering dipertanyakan dalam operasionalisasi sistem 

aplikasi akan dikelompokkan ke dalam FAQ yang ditanamkan di aplikasi, 

sedangkan permasalahan yang terkait dengan error sistem atau kebutuhan 

pengembangan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur pengembangan atau 

penyempurnaan aplikasi. 

Mekanisme penyampaian permasalahan dapat dilakukan melalui media google 

formulir yang dapat diakses melalui link http://bit.ly/9Aplikasi. 

      

3. Analisis dan pembaruan Aplikasi 

1) Matrik Implementasi 9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag 

Aplikasi yang diujicobakan di satuan kerja peradilan agama seluruh Indonesia 

akan dipantau penggunaannya dari pusat, untuk kemudian dilakukan pemetaan, 

baik dari sisi implementasinya, permasalahan yang ditemukan serta masukan yang 

diberikan untuk perbaikan, dan pengembangan aplikasi. 

 Berikut matrik implementasi aplikasi unggulan Ditjen Badilag: 

      
Tahapan 

Des 
18 

Jan 
19 

Feb 
19 

Mar 
19 

Apr
19 

Mei 
19 

Jun 
19 

Jul 
19 

ags
t 19 

Sep 
19 

Okt 
19 

Nov 
19 

Des 
19 

1. Studi Kelayakan ˅                        

- menganalisa  sistem operasi ˅                        

- menganalisis dari segi 
ekonomi 

˅                        

- menganalisis dari segi 
teknik 

˅                             

- menganalisis dari segi 
operasional 

˅                             

2. Desain Fungsi ˅                             

- mengevaluasi alternatif 
desain 

˅                             

- menyiapkan spesifikasi 
desain 

˅                             

3. Pemrograman ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅               
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Tahapan 
Des 
18 

Jan 
19 

Feb 
19 

Mar 
19 

Apr
19 

Mei 
19 

Jun 
19 

Jul 
19 

ags
t 19 

Sep 
19 

Okt 
19 

Nov 
19 

Des 
19 

- menganalisa masalah 
sistem 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅               

- memilih algoritma dan 
struktur data 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅               

- melakukan pengkodingan ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅               

4. Pengujian           v  v ˅               

- melakukan pengujian 9 
aplikasi ke satker 

           v v  ˅               

- Menghimpun DIM hasil uji 
coba 

          v  v  ˅               

- Melakukan pendampingan 
penggunaan aplikasi 

          v  v  ˅               

5. Evaluasi               ˅               

- Mengevaluasi 9 aplikasi 
berdasarkan DIM (Daftar 
Inventarisasi Masalah) 

              ˅               

- Memperbaiki permasalahan               ˅               

6. Launching                             

- Launching 9 Aplikasi Ditjen 
Badilag 

                 v           

7. Implementasi                           

- Implementasi 9 Aplikasi ke 
seluruh Satker 

                 v         
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BAB IV 
PENUTUP 

      
      

Sembilan aplikasi unggulan Ditjen Badilag ini harus diterapkan di seluruh 

satuan kerja di lingkungan peradilan agama dalam rangka: 

1. Meningkatkan profesionalitas aparatur Peradilan Agama; 

2. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern; 

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Peradilan Agama; 

4. Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan. 

Dengan diterapkannya kesembilan aplikasi ini, sistem pelayanan publik di 

peradilan agama memiliki standar yang sama bagi setiap pencari keadilan dalam 

rangka mewujudkan peradilan yang agung. 

      


