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ABSTRAK 

 

Shiddieq, Yusuf Hafizh, 2022. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan 

Sidang Secara Elektronik (E-court) Di Pengadilan 

Agama Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga 

Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, 

M.H. 

Kata kunci/keyword: E-court, Sidang, Pengadilan Agama,  

E-court merupakan perwujudan dari implementasi 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi 

E-court tergolong baru di lingkungan Pengadilan Agama 

Ponorogo. Dalam beracara di Pengadilan Agama, Asas hukum 

merupakan prinsip yang mendasari suatu atuaran hukum.  

Sehingga apabila asas hukum tersebut tidak terpenuhi maka 

akan berakibat kepada batalnya putusan demi hukum.  

Dari latar belakang tersebut timbul pertanyaan meliputi 

(1) Bagaimana analisis yuridis penerapan asas terbuka untuk 

umum dalam persidangan e-court di Pengadilan Agama 

Ponorogo? Dan (2) Bagaimana analisis yuridis pandangan 

hakim terhadap rendahnya angka peneyelesaian perkara secara 

e-court di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari sosiologi 

hukum? Metode penelitan menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian lapangan (field research), serta 
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menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi untuk 

menggali data kemudian mereduksinya.  

Berdasarkan pembahasan penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa (1) Penerapan asas terbuka untuk umum 

yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo 

dalam persidangan e-court  telah sesuai denagan proses hukum 

acara perdata, dan (2) Berdasarkan teori sosiologi hukum faktor 

utama rendahnya penerapan e-court adalah dari faktor 

masyarakatnya sendiri karena tidak semua pihak yang 

berperkara mengunakan jasa Advokat, dan tingkat pendidikan 

para pihak yang rata-rata rendah, sehingga tidak paham 

teknologi dan para pihak merasa lebih puas dengan siding secara 

langsung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi Informasi hari ini berkembang pesat, 

perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia 

memberikan dampak positif, seperti mudahnya 

mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun tanpa 

terikat ruang dan waktu, cukup menghubungkan smartphone 

atau laptop ke jaringan internet segala jenis informasi dapat 

dengan mudah didapatkan. Terlebih Teknologi Informasi 

sekarang telah masuk dan mendominasi ke segala bidang 

kehidupan yang membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, 

efektif, dan efisien.  

Menghadapi perkembangan tersebut dunia hukum 

juga dituntut untuk melakukan perubahan dalam melakukan 

tindakan hukum, salah satunya terbitnya Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang 

telah diperbaharui dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara 

Elektronik. Mahkamah Agung  juga mengeluarkan aplikasi 

e-court sebagai implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik yang 

merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah 

Agung dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan 

Indonesia (justice reform) yang mensinergikan peran 
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Teknologi Informasi (IT) dengan hukum acara (IT for 

judiciary).1 

E-court merupakan instrumen Pengadilan sebagai 

bentuk pelayanan terhadap masyarakat meliputi Pendaftran 

perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara 

elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online dan 

Persidangan secara online berupa pengiriman dukumen 

persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). 

Aplikasi e-court diharapkan mampu untuk meningkatkat 

pelayanan dan fungsinya dimana masyarakat dapat 

menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran 

perkara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-

Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

bahwa peradilan hendaknya dilakukan dengan sederhana, 

cepat, biaya ringan.2 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah menetapkan 

bahwa administrasi perkara di pengadilan secara elektronik 

berlaku bagi perkara perdata, meliputi Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, Pengsadilan 

Militer dan Pengadilan Tata Usaha Militer, salah satu 

pengadilan yang telah menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 

2019 dan aplikasi e-court yaitu Pengadilan Agama 

Ponorogo.3 Semenjak diterapkannya e-court sebagai bentuk 

                                                           
1 Efiliati, Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-

court Di Pengadilan Agama, Skripsi (Mataram: Universitas Islam Negeri 

Mataram, 2020), 1. 
2 Pengadilan Agama Sumber Kelas IA, Tentang E-court Diakses 

dalam https://web.pa-sumber.go.id/tentang-e-court/ pada tanggal 21 April 

2022 
3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 

Tentang Adiministrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik 

https://web.pa-sumber.go.id/tentang-e-court/
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upaya pelayanan publik yang berbasis teknologi tentu 

Pengadilan Agama Ponorogo masih membutuhkan 

perbaikan baik sarana maupun prasarana terlebih SDM 

dibidang Administrasi dan Hakim di bidang IT untuk 

mensukseskan penerapan aplikasi e-court.4 

Proses persidangan secara e-court di Pengadilan 

Agama Ponorogo diawali dengan pendaftaran perkara secara 

online baik itu perkara gugatan maupun permohonan (e-

filling), Pembayaran Panjar Biaya Perkara dapat dilakukan 

secara online tanpa harus datang ke pengadilan (e-paymen), 

Pemanggilan dilakukan secara online melalui aplikasi e-

court maupun dikirim secara elektronik menggunakan e-

mail (e-summons) dan Pengiriman dokumen persidangan 

(Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) yang dilakukan 

secara online melalui aplikasi e-court.5  

Penggunaan aplikasi e-court tentu masih memiliki 

kekurangan salah satunya dalam fitur e-litigastion dimana 

para pihak yang tidak hadir dalam persidangan secara 

langsung dan sulitnya akses masyarakat dalam melihat 

sidang e-litigastion yang disidangakan oleh Pengadilan 

Agama Ponorogo berpotensi melanggar asas terbuka untuk 

umum. Berdasarkan asas tersebut secara teknis sebuah 

persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, 

dalam artian masyarakat diizinkan untuk menghadiri, 

                                                           
4 Mahkamah Agung, “E-court” dalam 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ (diakses pada tanggal 21 April 2022 

Jam 05.00) 
5 Pengadilan Agama Ponorogo, “Pengertian E-court” dalam 

https://www.pa-ponorogo.go.id/layanan-hukum/e-court (diakses pada 

tanggal 21 April 2022 Jam 05.30) 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
https://www.pa-ponorogo.go.id/layanan-hukum/e-court
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menyaksikan dan mendengar proses sidang di pengadilan 

Agama Ponorogo.  

Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 59 ayat (1) 

dan (2) tentang Pengadilan Agama dijelaskan bahwa (1) 

sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, 

kecuali apabila Undang-Undang menetukan lain atau jika 

Hakim dengan alasan-alasan penting yang dalam berita 

acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan perkara 

secara keseluruhan atau sebagian dilakukan dengan sidang 

tertutup. (2) Apabila tidak terpenuhinya sebagaimana yang 

dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh 

pemeriksaan beserta penetapan atau putusan batal demi 

hukum.6 

Proses pembacaan putusan juga harus dilakukan 

dalam persidangan terbuka untuk umum, pelanggaran 

terhadap prinsip ini juga akan berakibat pada putusan hakim 

yang akan batal demi hukum, hal ini telah diatur dalam 

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Pasal 13 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa setiap sidang 

pemerikasaan pengadilan adalah terbuka dan dibuka untuk 

umum, kecuali undang-undaang menentukan lain, putusan 

pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum 

apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, 

apabila dalam sidang pemeriksaan dan pembacaan putusan 

                                                           
6 Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 

59 Ayat 1 dan 2 Tentang Pengadilan Agama 
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tidak dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum maka 

akan berakibat pada putusan yang akan batal demi hukum.7 

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa asas 

terbuka untuk umum merupakan asas yang cukup 

fundamental dalam pelaksanaan persidangan sehingga 

dalam pelaksanaan sidang secara elektronik haruslah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.8 

Selain itu, ternyata untuk kasus yang masuk secara e-

court di Pengadilan Agama Ponorogo masih cukup rendah 

dari 1990 perkara yang masuk setidaknya hanya ada 479 

kasus yang didaftarkan secara e-court sementara itu untuk 

penyelesaian perkara secara e-litigastion hanya terdapat 1 

perkara sepanjang tahun 2021.9. 

Selain itu dilihat dari data statistik di laman website 

Pengadilan Agama Ponorogo http://sipp.pa-

ponorogo.go.id/statistik_perkara per September 2021 

terdapat 128 perkara yang masuk secara manual dan 65 

perkara yang masuk secara e-court sementara yang diputus 

secara biasa sebanyak 179 sedangkan secara e-litigastion 1 

perkara, belum termasuk perkara periode bulan sebelmunya 

yang sisa sebanyak 155 perkara. Tentu jumlah ini masih 

tergolong rendah, padahal terbentuknya aplikasi e-court 

dilatar belakangi salah satunya oleh asas sederhana, cepat 

dan biaya ringan, sehingga diharapkan aplikasi e-court 

                                                           
7 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Pasal 13 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 
8 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Pasal 13 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 
9 Pengadilan Agama Ponorogo, “Data Statisti” dalam http://sipp.pa-

ponorogo.go.id/statistik_perkara (diakses pada 25 April 2022 Jam 05.00) 

http://sipp.pa-ponorogo.go.id/statistik_perkara
http://sipp.pa-ponorogo.go.id/statistik_perkara
http://sipp.pa-ponorogo.go.id/statistik_perkara
http://sipp.pa-ponorogo.go.id/statistik_perkara
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mampu mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi 

biaya panjar perkara yang dibebanka kepada pihak yang 

berperkara. 10  

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis 

Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik (E-Court) Di 

Pengadilan Agama Ponorogo”  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah dipaparkan oleh penulis, maka 

penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis yuridis penerapan asas terbuka 

untuk umum dalam persidangan e-court di Pengadilan 

Agama Ponorogo? 

2. Bagaimana analisis pandangan hakim terhadap 

rendahnya angka penyelesaian perkara secara e-court di 

Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari sosiologi 

hukum? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah diatas, dalam penelitian ini 

secara umum bertujuan untuk menganalisa secara mendalam 

tentang jawaban dari rumusan masalah secara menyeluruh 

yang telah dirangkum sebagai berikut: 

1. Untuk melihat dan menganalisa secara yuridis 

penerapan asas terbuka untuk umum dalam persidangan 

e-court di Pengadilan Agama Ponorogo 

                                                           
10 Ibid., 



15 

 

 

 

2. Untuk melihat dan menganalisis pandangan hakim 

terhadap rendahnya penyelesaian perkara secara e-court 

di Pengadilan Agama Ponorogo 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini dapat diambil dua manfaat yang 

mencakup tentang manfaat secara teoritis dan manfaat 

secara prkatis: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan penulis 

mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

khazanah keilmuan dan turut serta membantu 

mengembangkan pemikiran baik dalam keilmuan 

hukum maupun hukum Islam. Terkhusus dalam 

pengembangan ilmu pengatahuan mengenai penerapan 

asas terbuka untuk umum dalam sidang elektronik. 

2. Manfaat Praktis  

Menambah wawasan bagi penyusun khususnya 

dan para pembaca pada umunya, termasuk sebagai 

bahan masukan, media penerangan, dan informasi 

kepada masyarakat dan dapat dijadikan acuan lebih 

lanjut oleh orang seseorang pencari keadilan dalam 

lingkup pengadilan agama. 

 

E. Telaah Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan 

penelusuran terhadap karya ilmiah yang berkaitan dengan 

obyek kajian yang sedang diteliti oleh penulis, disini penulis 
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memperoleh beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah 

penulis rangkum sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tri Irahwati 

berjudul Penerapan PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik 

Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim di Pengadilan 

Agama Brebes. Adapun rumusan masalah yang diteliti (1) 

Bagaimana proses persidangan dengan relaas pemanggilan 

secara e-court di Pengadilan Agama Brebes pada putusan 

No. 4337/Pdt.G/2019/PA.Bbs dan (2) Bagaimana penerapan 

PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara 

Secara Elektronik di Pengadilan Secara Elektronik terhadap 

keabsahan putusan di Pengadilan Agama Brebes. Jenis 

penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan 

sumber data dokumen, studi kepustakaan dan wawancara. 

Metode analisi menggunakan normatif kualitatif. Hasil 

penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana proses 

persidangan secara elektronik dan keabsahan putusan yang 

dihasilkan dari proses persidangan secara elektronik di 

Pengadilan Agama Brebes, apakah putusan telah sesui 

dengan peraturan perundang undangan atau tidak. 

Perbedaan antara penelitian Tri Irahwati dengan 

penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu penulis lebih 

mengkaji penerapan asas asas peradilan yaitu asas terbuka 

untuk umum dan rendahnya penyelesain sengketa secara e-

court di Pengadilan Agama Ponorogo sementara penelitian 
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Tri Irahwati mengkaji keabsahan putusan dengan mengacu 

pada putusan No.  4337/Pdt.G/2019/PA.Bbs. 11 

Kedua, Penelitian oleh Akhmad Wildan AlFaizi 

yang memiliki judul Pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Malang Terhadap Pelaksaan Persidangan Secara Elektronik 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. 

Rumusan masalah yang diambil oleh penelitian ini antara 

lain (1) Bagaimana pandangan hakim pengadilan agama 

malang terhadap pelaksanaan persidangan secara elektronik. 

(2) Bagaimana tinjauan asas keadilan kepastian dan 

kemanfaatan terhadap pelaksanaan sidang secara elektronik 

menurut hakim pengadilan agama kabupaten Malang. 

Penelian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis 

dengan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian 

ini yaitu bahwa persidangan secara elektronik telah menjadi 

trobosan baru terhadap jalannya proses peradilan walaupun 

masih banyak hal yang harus dibenahi dan tinjauan asas 

kepastian dan kemanfaatan sudah cukup jelas terlaksanan 

sebagaimana mestinya hal tersebut dapat dilihat dari proses 

peradilan yang cepat dan efisien. 

Perbedaan antara penelitian Akhmad Wildan AlFariz 

dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu penulis 

lebih mengkaji penerapan asas asas peradilan yaitu asas 

terbuka untuk umum dan pandangan hakim terhadap 

rendahnya penyelesaian sengketa di Ponorogo sementara 

                                                           
11 Tri Irahwati, Penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik 

Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Brebes, 

Skripsi (Universitas Pancasakti Tegal, 2020) 
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penelitian Akhmad Wildan Al Fariz mengkaji tentang 

pandangan hakim terhadap penerapan sidang secara online. 

12 

Ketiga, Penelitian oleh Safira Khofifatus Salma yang 

berjudul Efektifitas penyelesaian perkara secara e-court di 

Pengadilan Agama Kediri. Rumusan masalah yang diambil 

olehe penelitian ini adalah 1) Bagaimana efektivitas 

pelaksanaan e-court terhadap proses pengajuan perkara di 

Pengadilan Agama Kediri? Dan 2) Faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan e-court di dalam 

proses pengajuan perkara dan e-litigation. Pendekatan yang 

diguanakkan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

e-court merupakan trobosan yang bagus untuk kecepatan 

proses berperkara di pengadilan dan banyak faktoryang 

mempengaruhi efektivitas pelaksanaan e-court.13 

Perbedaan antara penelitian Safira Khofifatus Salma 

dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah peneliti 

lebih memfokuskan penelitian kepada proses persidangan 

secara e-court dan asas terbuka untuk umum, sedangkan 

penelitian yang ditulis oleh Safira Khofifatus Salma 

berfokus pada efektivitas persidangan secara e-court.  

 

F. Metodologi Penelitan 

                                                           
12 Akhmad Wildan AlFariz, Pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Skripsi (UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) 
13 Safira Khofifatus Salma, Efektivitas Penyelesaian Perkara secara 

e-court di Pengadilan Agama Kediri, Skripsi (IAIN Ponorogo, 2021) 
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1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan untuk menyusun 

skripsi ini yaitu jenis penelitian lapangan atau field 

research. Jenis penelitian ini mengharuskan peneliti 

untuk terjun langsung ke lapangan. Disini lokasi 

penelitian yang dilakukan berada di Pengadilan Agama 

Ponorogo sebagai objek penelitian. Selain itu yang 

menjadi point penting kenapa penulis mengambil tema 

tersebut karena dalam hirarki perundang undangan, 

terutama PERMA tidak boleh sampai melanggar undang 

undang yang ada di atasnya, dalam hal ini asas terbuka 

untuk umum yang di terapkan pada E-litigasi berpotensi 

bertentangan dengan pasal 13 undang-undang nomor 48 

tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman.14 

Penulis menggunakan pendekatan hukum dalam 

melakukan penelitian ini. Salah satu metode pendekatan 

hukum yaitu pendekatan perundang-undangan atau 

statue approach. Pendekatan ini dipilih karena kajian 

dalam penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Dengan 

kata lain, untuk menyusun penelitian ini permasalahan 

diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

ada dan literatur yang ada kaitannya.15 Sehingga penulis 

melakukan penelitian dengan pendekatan yang 

dilakukan dengan cara pengkajian perundang-undangan 

yang berhubungan tema penelitian yaitu PERMA No 1 

                                                           
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 121 
15 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif 

(Jakarta: Banyumedia, 2008), 302. 
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Tahun 2019 dan Undang-Undang Kekuasaan 

Kehakiman. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam menyusun penelitian ini jelas penulis 

membutuhkan bantuan orang lain dalam proses 

pengumpulan data, hal ini karena manusia merupakan 

obyek dan responden yang cukup penting. Oleh sebab itu 

dalam proses pengambilan data dan pengumpulan data 

peneliti secara langsung mengamati obyek tersebut di 

lapangan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini berada di Pengadilan Agama Ponorogo. Alasan 

penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama 

Ponorogo karena pengadilan agama ponorogo telah 

melakukan persidangan secara e-court sehingga penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut. 

4. Data dan Sumber Data 

Data adalah akar dari informasi yang dibutuhkan 

oleh peneliti. Informasi yang didapat dalam proses 

pengumpulan data haruslah memberikan gambaran 

terhadap permasalahan yang akan diteliti. Singkatnya, 

data merupakan gambaran utama mengenai ada tidaknya 

sebuah masalah dalam kejadian baik yang ada di 

lapangan maupun yang didapat oleh peneliti melalui 

literature dan dokumen dokumen. 16 Adapun data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data 

                                                           
16 Affifudin dan Beni Ahmad Saebeni, metodologi Penelitian 

kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 117. 
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mengenai penerapan asas terbuka untuk umum dan 

pandangan hakim terhadap rendahnya penyelesaan kasus 

secara e-court.  

Sumber data dari penelitian ini ada dua macam, 

yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer 

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

hasil wawancara peneliti dengan pihak hakim dan 

panitera di Pengadilan Agama Ponorogo dan beberapa 

advokat di Ponorogo mengenai asas terbuka untuk 

umum dan pandangan hakim terhadap rendahnya 

penyelesaian perkara secara e-court di Pengadilan 

Agama Ponorogo. Sedangkan, untuk data sekunder dari 

penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari 

literature-literature, buku-buku, dan dokumen-dokumen 

terkait dengan penelitian yang berlokasi di Pengadilan 

Agama Ponorogo. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil data sekunder dari Undang-Undang 

Kekuasaan Kehakiman dan PERMA Nomor 1 Tahun 

2019. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan teknik pengumpulan data, 

peneliti melakukan proses reduksi terhadap data yang 

diperoleh. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara memperhatikan beberapa 

sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan 

penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Wawancara 
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Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi 

berupa percakapan antara peneliti dengan 

narasumber untuk memperoleh data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini.17 Dalam hal ini, peneliti 

melakukan wawancara dengan hakim dan panitera 

Pengadilan Agama Ponorogo serta beberapa advokat 

di Ponorogo. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi memuat hal-hal atau variable 

berupa catatan, transkip, buku-buku, majalah, surat 

kabar, dan sebagainya yang berhubungan dengan 

penelitian ini.18 Peneliti melakukan teknik 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang berkaitan 

dengan pelaksanaan sidang secara elektronik, 

penerapan asas-asas dalam persidangan dan profil 

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Sehingga 

data yang disajikan nyata tanpa rekayasa. 

6. Analisis Data 

Tahap akhir dalam melakukan sebuah penelitan 

yaitu mengumpulkan data yang telah diperoleh lalu 

menganalisis data tersebut. Analisis data diarahkan 

untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis 

yang dirumuskan dalam bentuk proposal. Dalam 

penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat 

pengumpulan data. Jadi pada saat wawancara, peneliti 

                                                           
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 233. 
18 Ibid, 145. 
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sudah melakukan analisis teradap jawaban yang 

diwawancarai.   

Miles dan Huberman berpendapat bahwa analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Mereka menggolongkan 

aktifitas analisis data dalam tiga tahapan, yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan verifikasi.19 

a. Reduksi data 

Mereduksi data berarti mengelompokkan data 

dan memilihnya berdasarkan pokok-pokok terhadap 

pola dari tema yang dicari. Dengan demikian, data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data dan mencarinya 

apabila diperlukan.20 

b. Penyajian data 

Penyajian data merupakan tahapan lanjut dari 

proses analisis daimana dalam menyajikan sebuah 

data peneliti mengelompokkan data tersebut dalam 

kategori-kategori tertentu. 21 

c. Verifikasi 

Langkah terakhir dalam analisis data menurut 

Miles dan Huberman adalah tahapan verifikasi, 

dimana dalam mengemukakan kesimpulan awal 

                                                           
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2019), 323. 
20 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2014), 178. 
21 Ibid, 179. 
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masih bersifat sementara dan berubah apabila tidak 

ditemukannya bukti-bukti yang kuat untuk 

mendukung kesimpulan berikutnya. Tetapi, apabila 

dalam kesimpulan berikutnya ditemukan bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan 

bersifat kredibel.22 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Penegecekan keabsahan data dilakukan dengan 

menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas data diartikan sebagai pengecekan data. 

Untuk mengecek keabsahan data penelitian ini, peneliti 

menggunakan macam triangulasi sumber, yang 

dilakukan dengan mengecek data yang sudah diperoleh 

peneliti dari berbagai sumber.23 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam mempermudah pembaca untuk memahami 

gambaran dari penelitian ini, peneliti memberikan gambaran 

secara luas dengan mengelompokkan menjadi lima bab yang 

masing-masing bab menjadi beberapa sub bab yang saling 

berkaitan satu dengan yang lainnya, gambaran tersebut 

dirumuskan sebagai berikut: 

BAB I, memberikan informasi secara umum 

mengenai arah penelitian yang mencakup latar belakang 

                                                           
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif.........., 329. 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2017) 273&274. 
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masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, 

kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pemahasan. 

BAB II, memberikan informasi mengenai landasan 

teori yang berisi teori hukum acara perdata, pengertian asas, 

asas terbuka untuk umum, dan teori sosiologi hukum. 

BAB III, memberikan informasi mengenai 

pemaparan data berupa profil Pengadilan Agaman 

Ponorogo, penerapan e-court di Pengadilan Agama 

Ponorogo, proses perdidangan e-court di Pengadilan Agama 

Ponorogo, dan hasil wawancara hakim, panitera, dan 

advokat mengenai penerapan e-court di Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

BAB IV, memberikan informasi mengenai analisis 

yuridis penerapan asas terbuka untuk umum dalam 

persidangan e-court di Pengadilan Agama Ponorogo dan 

analisis pandangan hakim terhadap rendahnya angka 

penyelesaian perkara secara e-court di Pengadilan Agama 

Ponorogo di tinjau dari sosiologi hukum. 

BAB V, memberikan informasi mengenai 

pemaparan kesimpulan dan saran-saran yang diakhiri 

dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang 

berkaitan dengan penelitian ini.   

 

 



 

BAB II 

TEORI HUKUM ACARA PERDATA DAN TEORI 

SOSIOLOGI HUKUM 

A. Teori Hukum Acara Perdata 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

konsep asas terbuka untuk umum dalam hukum  acara 

perdata dan penerpan aplikasi e-court : 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara 

Perdata 

Sebagai bagian dari hukum acara (formaeel 

recht), maka hukum Acara Perdata mempunyai 

ketentuan ketentuan pokok yang bersifat umum dan 

dalam penerapannya hukum acara perdata mempunyai 

fungsi untuk mempertahankan, memelihara dan 

menegakkan ketentuan-ketentuan perdata materil. Oleh 

karena itu eksistensi hukum acara perdata sangat penting 

dalam kelangsungan ketentuan hukum perdata meteril.1 

Perdata berasal dari kata bahasa jawa kuno yaitu 

pradoto yang artinya bertengkar atau berselisih, 

sehingga secara letterlijk dapat dikatakan bahwa hukum 

perdata berarti hukum pertengkaran atau hukum 

perselisihan. Sedangakan para pakar hukum 

memberikan pengertian hukum perdata sebagai berikut:2 

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa 

hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan yang 

                                                           
1 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata (Ponorogo, Nata Karya 

2017), 1. 
2 Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, 

(Bandung, Nuansa Aulia 2014), 1. 
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memuat acara perdata sebagai rangkaian peraturan yang 

memuat cara bagaimana orang harus bertindak satu sama 

lain untuk menjelaskan berjalannya peraturan hukum 

perdata di muka pengadilan. 

Sementara itu Sudikno Mertukusumo memberi 

batasan hukum acara perdata yaitu peraturan hukum 

yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya 

hukum perdata material dengan peraturan hakim. 

Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan 

hukum yang menetukan bagaimana caranya menjamin 

pelaksanaan hukum perdata material.3 

Dengan adanya hukum perdata materil, hukum 

acara perdata sebagai upaya untuk menjamin hukum 

perdata meteril dapat dilangsungkan dengan tujuan 

menjamin hak yang menjadi hakat hidup manusia dimata 

hukum. 

Pada hakikatnya hakim hanya diminta atau 

diharapkan untuk mempertimbangkan benar tidaknya 

peristiwa yang ditujukan kepadanya. Sementara itu 

hukum perdata materil membuka peluang untuk 

penafsiran atas kejadian yang sedang di sengketan, disisi 

lain hukum acara perdata pada asasnya bersifat 

mengikat.4 

Dalam praktek peradilan di Indonesia saat ini, 

sumber hukum acara perdata terdapat pada beberapa 

peratuaran perundang-undangan yaitu  

                                                           
3 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata..., 3. 
4 Sudikno Mertokusimo, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, 

(Yogyakarta, Universitas Atma jaya), 7. 
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a. HIR (Het Herzine Indonesich Reglemen) atau 

Reglemen Indonesia Baru, Staatblad 1848. 

b. RBg (Reglemen Buitengwesten) Staatblad 1927 No 

277. 

c. Rv (Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk 

golongan Eropa) Staatblad No. 52 Jo Staatblad 1849 

No. 63 namun Rv tidak lagi digunakan karena berisi 

tentang ketentuan hukum bagi golongan eropa. 

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang. 

e. Undang-Undang meliputi. 

1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman  

2) UU No. Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, 

yang mengatur tentang hukum acara kasasi jo 

UU No. 48 Tahun 2009 mengenai kewenangan 

MA. 

3) UU No. 8 Tahun 2004 Jo UU No 49 Tahun 2009 

Tentang Peradilan umum. 

4) UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 

Tentang Peradilan Agama. 

5) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

beserta peraturan pelaksanaannya. 

6) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial. 

 

f. Hukum adat Atu kebiasaan. 

g. Yurisprudensi. 
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h. Doktrin.5 

2. Pengertian Asas 

Kata “asas” berasal dari bahasa arab, “asasun” 

yang artinya adalah dasar, basis, pondasi. Kalau 

dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud 

dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat 

mendasar. A.W. Munawir menyatakan bahwa asas sama 

dengan “ussu” atau “al-ussu” dan “asasu” atau “al-

asasu”, jamak dari ussu adalah isaasu. Asas berarti 

permulaan bangunan, “muftadau kullu saiin” (setiap 

permulaan sesuatu), al-qaaid dan diartikan sebagai 

pangkal, dasar, fundamen, pondasi. Jika kata asas 

dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan 

asas adalah landasan atau pondasi yang menopang 

kokohnya suatu norma hukum.6 Sementara itu 

berdasarkan kamus bahasa Indonesia, arti kata asas 

yaitu: 

a. “Akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, 

hukum, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pilar, 

pokok, prinsip, rukun, sandaran, sendi, teras, tiang, 

tonggak; 

b. hukum, kaidah, kode etik, norma, patokan, pedoman, 

pijakan, tata cara.”7 

Kamus hukum memberikan pemaknaan asas 

sabagai suatu landasan yang dirumuskan secara luas dan 

                                                           
5 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata..., 6. 
6 Muhamad Daud, Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007), 126. 
7 Ali Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, 

(Jakarta, Pustaka Amani, 1980) 64. 
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mendasari adanya suatu norma hukum, sedangkan untuk 

prinsip dibagi menjadi dua, yaitu principia prima berasal 

dari manusia sejak lahir dan bersifat mutlak, tidak dapat 

berubah dimanapun dan kapanpun, dan principia 

secundaria yang berasal dari principia prima akan tetapi 

dapat berubah menurut tempat dan waktu tergantung 

pada manusia itu sendiri.8 

Penjelasan konsep asas di atas, menekankan 

bahwa konsep asas dapat diartikan sebagai sebuah 

kerangka pemikiran dasar yang abstrak, karena belum 

memberikan metode yang khusus atau konkrit dalam 

pelaksanaanya. Asas secara eksplisit berkaitan erat 

dengan hukum, kata asas dan hukum dapat dimaknai 

sebagai gejala normative yang menghendaki adanya 

bentuk hukum yang konkrit seperti Undang-Undang. 

Memaknai asas dan hukum sebagai satu kesatuan, 

diperlukan pemahaman lebih lanjut. Hukum merupakan 

rumusan dari norma-norma, baik berisi perintah atau 

larangan untuk ketertipan manusia. Untuk itu, 

pembahasan tentang asas hukum dan fungsinya akan 

dijelaskan terlebih dahulu.9 

a. Asas Hukum 

Pengertian asas hukum dapat dilihat dari 

beberapa definisi yang dinyatakan oleh pakar hukum 

diantaranya: 

                                                           
8 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, 

(Jakarta, Balai Pustaka,1986) 60. 
9 Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Abitrase, 

(Malang, Intrans Publising, 2018) 2.  
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1) Van Eikema Hommes Asas hukum tidak boleh 

dianggap sebagai norma yang konkret akan 

tetapi perlu dipandang sebagai dasar yang umum 

atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. 

Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi 

pada asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas 

hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam 

pembentukan hukum. 

2) Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum 

umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari 

hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak 

dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih 

umum. Asas hukum umum itu merupakan 

pengendapan hukum positif dalam suatu 

masyarakat.10 

3) Asas hukum menurut Satjipto Rahardjo 

menyatakan bahwa, Asas hukum merupakan 

“jantung” peraturan hukum. Ia merupakan 

landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu 

peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu 

pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas 

asas hukum tersebut. Kecuali disebut landasan, 

asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi 

lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio 

legis dari peraturan hukum. Kalau demikian 

dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan 

                                                           
10 Romario Pangaribuan, Asas Adil Dan Sehat Dalam Kerangka 

Perdagangan Masyarakat Ekonomi Asean, (Tesis: Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, 2015) 19. 
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sekedar sekumpulan peraturan-peraturan, karena 

asas itu mengandung nilai nilai dan tuntutan 

tuntutan etis, merupakan jembatan antara 

peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita 

sosial dan pandangan etis masyarakatnya.11 

Asas hukum atau prinsip hukum yang ditafsirkan 

beberapa ahli di atas, menekankan bahwa asas hukum 

bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan 

pemikiran dasar yang sifatnya umum atau latar belakang 

dari sebuah peraturan yang konkret yang terdapat dalam 

setiap system hukum yang menjelma dalam peraturan 

perundang undangan serta putusan hakim yang 

merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan 

mencari sifat umum dalam peraturan tersebut.12 

Definisi asas hukum yang telah dijelaskan di atas 

masih memberikan pengertian yang luas, sehingga 

diperlukan batasan dalam memahami konsep hukum 

secara keseluruhan. Dalam melakukan batasan atas 

konsep asas hukum, maka diperlukan penggolongan 

jenis konsep yang berbeda untuk memilah konsep asas 

hukum yang berlaku dalam sebuah peraturan. 

Penggolongan asas hukum dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus:13 

a. Asas hukum umum ialah asas hukum yang 

berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti 

asas restitution in integrum, asas lex posteriori 

                                                           
11 Evita Isretno Israhadi, Hukum Perbankan (Bahan Ajar: 

Universitas Borobudur Jakarta, 2019) 
12 Sudikno Mertukusumo, hukum acara perdata Indonesia…, 34. 
13 Ibid., 
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derogat legi priori, asas bahwa apa yang lahirnya 

tampak benar, untuk sementara harus dianggap 

demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan. 

b. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang 

lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, 

hukum pidana, dan sebagainya, yang sering 

merupakan penjabaran dari asas hukum umum, 

seperti asas pacta sunt servanda, asas 

konsensualisme, asas yang tercantum dalam Pasal 

1977 BW, asas praduga tak bersalah. 14 

 

3. Asas Terbuka Untuk Umum 

Setiap sidang pemeriksaan di pengadilan 

haruslah berdasarkan asas terbuka untuk umum artinya 

pada saat majelis Hakim hendak membuka sidang 

haruslah menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk 

umum. Setiap orang yang hendak mengikuti jalanya 

persidangan, dapat hadir memasuki ruang sidang. Pintu 

dan jendela ruang sidang pun terbuka, sehingga dengan 

demikian maka prnsip persidangan terbuka untuk umum 

benar benar tercapai. 15 

Selain dalam sidang pemeriksaan dalam proses 

pembacaan putusan juga harus dilaksanakan dalam 

                                                           
14Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex 

Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran 

Dan Argumentasi Hukum,” Legislasi Indonesia, 3 (2020), 311. 
15Kamri Ahmad dan Hardianto Djanggih, “Batasan Penerapan Asas 

Persidangan Terbuka Unuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh 

Media,” Ius Quia Iustum, 24 (2017) 492. 
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sidang terbuka untuk umum. Apabila dalam pembacaan 

sidang pemeriksaan dan dalam pembacaan putusan tidak 

berasaskan asas terbuka untuk umum maka akan 

berakibat pada batalnya putusan demi hukum. Hal ini 

membuktikan bahwa asas terbuka untuk umum 

merupakan salah satu asas yang cukup fundamental 

dalam persidangan.16 

Landasan hukum asas terbuka untuk umum diatur 

dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 13 

Tentang Kekuasaan Kehakiman 

1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah 

terbuka untuk umum kecuali undang-undang 

menentukan lain. 

2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai 

kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum. 

3) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaiman 

dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan 

putusan batal demi hukum.17 

b. Undang-Undang  Republik Indonesia Tahun 1989 

Nomor 7 Pasal 59  

1) Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk 

umum, kecuali apabila undang-undang 

menentukan lain atau hakim dengan alasan-

alasan penting yang dicatat dalam berita acara 

                                                           
16 Ibid., 
17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 13 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman 
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sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan 

secara keseluruhan atau sebagian dilakukan 

denga sidang tertutup. 

2) Tidak terpenuhinya  ketentuan sebagaimana yang 

dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh 

pemeriksaan beserta penetapan atau putusan 

batal menurut hukum 

3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat 

rahasia.18 

 

B. Teori Sosiologi Hukum 

1. Pengertian Sosiologi Hukum 

Secara ssingkat sosiologi hukum dapat diartikan 

dengan mengkaji hubungan atara hukum dan 

masyarakat. Sosiolog hukum secara empiris dan anaitis 

mempelajari hubungan tombal balik antara hukum 

sebagai gejala sosial akan tetapi tidak secara langsung 

diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, 

melainkan pada kenyataan masyarakat dimana hukum 

berlaku.19 

Sosiologi hukum ingin mengabil kenyataan 

hukum yang penuh dengan cara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dapat diterima secara hukum normatif. 

Dalam proses melakukan deskripsi hukum secara penuh 

sosiologi hukum harus mengungkap dan mengurai 

                                                           
18 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 7 Pasal 

59 
19 JJ. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian 

Dasar Dalam Teori Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 163. 
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hukum sampai perspektif mendasar, dimana sisiologi 

hukum mampu mengungkap pradigma dan 

menjelaskannya subyek yang dipelajarinya dengan 

baik.20 

2. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum 

Pendekatan sosiologi hukum memiliki 

karakteristik yang khas, yaitu: 

a. Memberikan pencerahan mengenai proses praktik 

hukum dengan pendekatan interpretative 

understanding para sosiologi hukum berusaha 

menggali lebih dalam mengenai sosiologi hukum 

sehingga dapat memaknai perkembangan dan efek 

dari tingkah laku sosial. 

b. Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-

praktik hukum dalam masyarakat, apakah telah 

sesuai dengan hukum yang terdalap dalam aturan 

hukum tertulis atau masayarakat lebih meyakini 

hukum tak tertulis yang ada di tengah tengah mereka. 

c. Menjelaskan mengapa suatu hukum di praktikan 

sebagaimana yang ada dalam masyarakat, mengenai 

factor-fakto, sebab-sebab latar belakang apa saja 

yang mempengaruhinya. 

d. Menganalisis secara empiris suatu peraturan 

perundang-undangan apakah telah sesuai dengan 

keadaan masyarakat tertentu, serta menilai 

bagaimana hukum tersebut terjadi ditengah 

masyarakat. 

                                                           
20 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan 

Pilihan Masalah, (Jakarta: Genta Publishing, 2010), 61. 
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e. Memberikan penjelasan terhadap obyek yang 

dipelajari tanpa menilai suatu keadaan secara 

normative, sehingga dalam penilaiannya suatu obyek 

kajian tidak dinilai lebih baik dari yang lain atau 

sebaliknya.21 

3. Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum 

Pemahaman seseorang terhadap sesuatu 

terkadang sering menjadi bias hal ini biasa terjadi karena 

terdapat factor-faktor eksternal yang dapat berwujud 

prosedur. Ada kalanya suatu tindakan yang dianggap 

keliru menurut undang-undang dapat dianggap benar 

atau sebaliknya hanya karena adanya prosedur formal. 

Dengan kata lain dibutuhkan penjelasan secara sosiologi 

untuk mengukur hubungan antara prilaku yang dianggap 

melanggar undang-undang dengan undang-undang yang 

mengatur terhadap keyakinan masyarakat baik dalam 

segi tindakan mayarakat dan pranata sosial.22 

Soasilogi memplajari struktur sosial dan proses-

proses sosial, termasuk perubahan perubahan sosial. 

Struktur sosial merupakan jalinan antara unsur-unsur 

sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-

norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-

kelompok serta lapisan sosial. Sedangkan proses sosial 

merupakan pengaruh timbal balik antara berbagai segi 

kehidupan bersama, seperti hubungan timbal balik atara 

                                                           
21 Zalfatun Ni’mah, Sosiologi hukum: Sebuah Pengantar 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 141 
22 Dahlia Haliah Ma’u dan Muliadi Nur, “Pradigma Hukum 

Sosiologis,” Al-Syir’ah, 7 (2009) 27. 
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segi kehidupan politik dengan segi kehidupan ekonomi, 

atara segi kehidupan agama dengan segi kehidupan 

hukum dan sebagainya.23 

Ketidaksesuaian hukum dengan segi kehidupan 

dapat berakibat pada pembelokan tujuan (goal 

disolacement) dimana antara pelaksanaan hukum dan 

tujuan semula yang diinginkan oleh pembuat undang-

undang tidak sama. Pendekatan sosiologi hukum 

berusaha untuk mengembangkan pengetahuan dengan 

mengkomperatifkan studi hukum dan masyarakat. 

Pendekatan komperatif dapat membuka kemungkinan 

untuk menggunakan berbagai macam metode yang 

mencakup: studi statistik tentang data kuantitatif, 

analisis kuantitatif dan metode historis. Pendekatan 

hukum menganalisis hubungan antara hukum dan 

masyarakat dengan kondisi yang berbeda beda.24 

                                                           
23 Ibid., 
24 Ibid., 



 

BAB III 

PENGADILAN AGAMA PONOROGO DAN 

PELAKSANAAN E-COURT  

DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

 

A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo 

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Ponorogo 

Islam merupakan agama yang paling dominan 

bagi masyarakat Ponorogo, masuknya Islam di 

Ponorogo berasal dari Kerajaan Demak yang dibawa 

oleh Adipati Betoro Katong. Pada sekitar tahun 1572 M 

di Ponorogo terdapat sebuah Pondok Pesantren yang 

terkenal dan mempunyai ribuan santri yang datang dari 

beberapa daerah, pondok tersebut bernama “Pondok 

Tegalsari” yang diasuh oleh Kyai Agung Anom Besari. 

Salah satu santri Tegalsari yang banyak dikenal oleh 

masyarakat Indonesia adalah Pujangga Ronggo 

Warsito. Keturunan dari Kyai Agung Anom Besari ada 

yang bertempat tinggal di Malaysia. Beliau menjabat 

sebagai perdana menteri yang pertama, yaitu Tengku 

Abdurrahman.1 

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama 

Ponorogo dibagi menjadi tiga masa, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Masa Penjajahan Belanda 

Agama Islam berkembang di Ponorogo 

sehingga ajaran Islam menjadi bagian kehidupan 

                                                           
1 Pengadilan Agama Ponorogo, Diakses dalam http://www.pa-

ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/kata-pengantar Pada 

25 April 2022 

http://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/kata-pengantar
http://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/kata-pengantar
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masyarakat yang ditaati dan dianut oleh sebagian 

besar masyarakat Ponorogo, termasuk pada bidang 

Ahwal Syakhsiyyah dan muamalah yang 

menyangkut bidang kebendaan. Apabila timbul 

perselisihan diantara orang Islam, mereka 

bertakhkim kepada Kyai dan pada umumnya 

mereka akan patuh kepada fatwa yang 

disampaikan oleh Kyai tersebut.  

Pada masa kerajaan Sultan Agung, di Mataram 

telah didirikan lembaga yang menangani 

persengketaan dan perselisihan diantara orang 

Islam, kemudian lembaga tersebut kedudukannya 

diperkuat oleh pemerintah Hindia Belanda dengan 

menerapkan Hukum Islam bagi orang-orang yang 

memeluk agama Islam. Hal tersebut dibuktikan 

dalam putusan Landraad di Jakarta pada tanggal 15 

Februati 1849, yaitu dengan membatalkan surat 

wasiat seorang pewaris karena isinya bertentangan 

dengan Hukum Islam. Hal ini dipertegas dalam 

compendium Stbl 1828 No. 55 dan Stbl 1854 No. 

129 jo. Stbl 1855 No. 2.2 

Kemudian lembaga pengadilan untuk orang-

orang Islam pada jaman penjajahan Belanda 

dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No. 

152 dengan nama Raad Agama atau bisa disebut 

dengan Western Raad. Raad Agama terbukti di 

Ponorogo pada tahun 1885 yang telah berfungsi 

dan kewenangannya dalam memutus perkara 

                                                           
2 Ibid., 
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sangat luas, diantaranya  telah meyelesaikan atau 

memutus perkara waris, nafkah fasah dan lain 

sebagainya. Pada tahun 1937, pemerintah Hindia 

Belanda menerapkan teori resepsi atau “receptie 

theorie” yang secara berangsur-angsur wewenang 

Raad Agama dikurangi dan dibatasi, yaitu hanya 

memutus dalam masalah nikah, talak, cerai, rujuk 

(NTCR). Adapun perkara kebendaan yang 

termasuk amal waris menjadi wewenang Land 

Raad/ Pengadilan Negeri, sebagaimana telah diatur 

dalam Stbl 1937 No. 116 f dan 610. Oleh karena 

itu, putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya 

berkisar pada perkara NTCR. 

b. Masa Penjajahan Jepang 

Pada masa penjajahan Jepang, Pengadilan 

Agama Ponorogo tetap menjalankan tugas untuk 

menyelesaikan perkara yang disengketakan oleh 

orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang 

telah berlaku. Landasan hukum yang digunakan 

oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl 

1882 No. 152 jo. Stbl 1937 No. 116 dan 610 dan 

juga hukum Islam yaitu mengenai perkara NTCR. 

Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan 

arsip putusan, produk zaman Belanda dan Jepang 

tahun 1885, 1937,1943, dan sebagainya dan 

keunikan putusan ini masih ditulis dengan tangan 

yang rapi. 
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c. Masa Kemerdekaan 

Kondisi di Pengadilan Agama Ponorogo 

setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan RI 

tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat 

pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam 

dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari 

rumah ke rumah lain milik tokoh masyarakat 

Ponorogo. 

Pada umumnya hakim agama berstatus 

honorer, serta sarana dan prasarananya sangat 

tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga 

pemerintahan sebagai lembaga penegak hukum. 

Demikian pula kekuasaan dan wewenang 

Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas 

dalam memutus perkara NTCR sebagaimana telah 

diatur dalam Stbl 1937 No. 116 dan 610. 

Sejak tahun 1947, Pengadilan Agama 

Ponorogo atas swadaya dari pada ulama dan tokoh 

masyarakat, secara resmi mempunyai kantor 

sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara 

Ponorogo (sebelah selatan kantor POLRES 

Ponorogo) dan mulai tahun 1982 kantor 

Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jalan Ir. H. 

Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang.3 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo 

a. Visi  

Visi merupakan cara pandang yang jauh kedepan 

untuk mewujudkan agar tercapainya tugas pokok 

                                                           
3 Ibid., 
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dan fungsi Pengadilan Agama Ponorogo. Visi 

Pengadilan Agama Ponorogo adalah 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang 

Agung”. 

b. Misi 

Misi Pengadilan Agama Ponorogo ada empat, 

yaitu: 

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama 

Ponorogo 

2) Memberikan pelayanan hukum yang 

berkeadilan kepada pencari keadilan 

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan 

profesionalisme sumber daya manusia 

Pengadilan Agama Ponorogo 

4) Dan meningkatkan kredibilitas dan 

transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.4 

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo 

Ketua  : H. Ali Hamdi, S. Ag., M.H. 

Wakil Ketua : Rukayah, S. Ag. 

Hakim : 1. Drs. H. Misnan Maulana 

    2. Hj. Titik Nurhayati, S. Ag., M.H. 

    3. Yusuf Bahrudin, S. H. I. 

    4. Ahmad Edi Purwanto, S. H. I. 

Panitera : H. Yomi Kurniawan, S. Ag. 

Panitera Muda Permohonan : Drs. H. Muhadji Lestari 

Panitera Muda Gugatan : Istidjam, S. H. 

Panitera Muda Hukum : Dra. Nanik Umiyati 

Administrasi Registrasi Perkara: Sri Sekarlati, A. Md. 

                                                           
4 Ibid., 
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Panitera Pengganti: 1. Istidjam, S. H. 

         2. Drs. H. Muhadji Lestari 

         3. Dra. Nanik Umiyati 

         4. Hj. N. Masruroh, S. H. 

         5. Hj. Nilna Miamatin, S. Ag. 

         6. Dussalam, S. H. I. 

         7. Gogod Widiyantoro, S. H. 

         8. Robi Noor N. A. G., S.H.I., M.H. 

         9. Syarif Nurul Huda, S. Ag. 

       10. Danang Prasetyo N., S. Sy. 

       11. Kartika Anggi Nugrahini, S. H. 

       12. Fitriyadi Cahyo Nugroho, S. H. 

Jurusita Pengganti : Ahmad Samsyul Bachri, S. T. 

Pranata Peradilan :  - 

Sekretaris  : Dra. Siti Khomariyah 

Kasubag Perencanaan & Pelaporan : Dwi Putra 

Damayanto, S. H. 

Pranata Komputer  : Waqidah Kun R., S. T. 

Kasubag Kepegawaian & Ortala: Norma Atiq, S. H. 

Kasubag Umum & Keuangan: Nur Laela Kusna, S. Ag. 

Pranata Kearsipan : Dwi Utomo, S. H. 

Pranata Komputer : Yenni Lestari, S. Kom. 

Bendahara  : Dwi Putra Damayanto, S. H. 

Arsiparis    :  - 

Pustakawan    :  -5 

 

B. Penerapan E-court  di Pengadilan Agama Ponorogo 

                                                           
5 Ibid., 
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E-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar 

untuk Pendaftaran Perkara secara online, mendapatkan 

taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran 

secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran 

elektronik dan persidangan yang dilakukan secara 

elektronik. 6 

1. Pendaftran Perkara online di Pengadilan (E-filling) 

Pendaftaran online di Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo, dibagi menjadi dua. Pertama 

pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah memiliki 

akun dan telah terfalidasi oleh pengadilan tempat 

dimana advokat disumpah, proses pendaftaran ini 

advokat diharuskan masuk dalam aplikasi dan meng-

claim perkara yang ditangani dengan memasukan 

nomor perkara yang ditangani dalam aplikasi e-court. 

Kedua pendaftaran dari perseorangan atau badan 

hukum. Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo 

sendiri untuk saat ini masih dikhususkan untuk 

advokat, sementara untuk pendaftaran perseorangan 

atau badan hukum akan diatur lebih lanjut. 7 

Dari data putusan yang telah diberikan oleh 

Pengadialan Agama Kabupaten Ponorogo dengan 

rincian pendaftaran perkara sebagai berikut: 

Nomor Pendaftaran Online :  - 

Tanggal Pendaftaran :  21 Juli 2021 

Jenis Perkara :  Permohonan  

Status Pendaftaran :  Perkara terdaftar  

                                                           
6 Wawancara Ahmad Abdul Halim 11 Februari 2022 
7 Wawancara Tatik Sriwulandari 22 Maret 2022 
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Pihak : 1. Nama 

dirahasiakan 

(Sebagai 

Penggugat)  

Alamat :  Dirahasiakan  

No Tlp :  Dirahasiakan  

Email :  Dirahasiakan  

Pihak :  2. Nama 

dirahasiakan 

(Sebagai 

Tergugat)  

Alamat :  Dirahasiakan  

No Tlp :  Dirahasiakan  

Email :  Dirahasiakan  

Kuasa Hukum Penggugat :  Dirahasiakan.  

Kuasa Hukum Tergugat :  Dirahasiakan. 

Kelengkapan dokumen :  Kartu tanda Anggota  

Berita acara penyumpahan  

KTP  

Dokumen Pendaftaran:  Surat Kuasa Tanggal 21 

Juli  2021  

Permohonan cerai 

talak Tanggal 29 

Agustus 2018  

 

Surat Permohonan 

Nomor Perkara : xx/Pdt.G/2021/PA.Po 

Putusan :  29 September 2021 
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 Dari detail data perkara xxx/Pdt.G/2021/PA.Po 

yang jabarkan diatas dapat terlihat data apa saja yang 

dibutuhkan dalam mengajuakan pendafatran perkara 

secara online di website ecourt makamah agung.8  

Data yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran 

di aplikasi e-court (e-filling) antara lain: Nama, 

Alamat, Nomor telefon, Email (dari pihak penggugat 

maupun tergugat, dan juga Kuasa Hukum tergugat 

maupun penggugat (Jika ada), Kelengkapan dokumen 

dari Kuasa hukum berupa: Kartu tanda Anggota, Berita 

Acara Penyumpahan, KTP, Dokumen penunjang sesuai 

jenis perkara yang disidangkan. 

Data yang telah disebutkan diatas kemudian di 

upload dalam website e-court (e-filling) Mahkamah 

Agung sebagai Arsip dari perkara e-court di pengadilan 

agama kabupaten ponorogo.9 

Di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo ada 

sebanyak 479 perkara yang diterima secara e-court 

sepanjang tahun 2021 sementara itu untuk penyelesaian 

perkara secara e-litigasi hanya 1%.10 

 

2. Pembayaran Panjar biaya perkara online (e-

payment) 

Pembayaran akan diapload langsung di website 

ecourt.mahkamahagung.go.id dengan menampilakan 

                                                           
8 Wawancara  Siri sekarlati 14 Februari 2022 
9 Mahkamah Agung “E-court Mahkamah Agung” dalam 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/#body (diakses pada 14 February  2021 

Jam 09.30) 
10 Wawancara Siri Sekarlati 14 Februari 2022 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/#body
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data diterima, nomor pendafatran Nomor Pendaftaran 

Online, Nomor Pembayaran, Panjar Perkara, Status 

Pembayaran, Tanggal Pembayaran, Jam Pembayaran 

dan juga SKUM yang bisa dilihat didalam web 

tersebut. 

Berikut adalah sampel data panjar biaya 

berperkara secara e-court pada perkara dengan Nomor 

perkara: xxx/Pdt.G/2021/PA.Po tertanggal 29 

September 2021 dengan total Panjar Perkara Rp. 

443.000.00,- 

Tabel 2.1 Sampel data biaya panjar Nomor perkara: 

xxx/Pdt.G/2021/PA.Po 

No Uraian Jumlah 

  pemasukan pengeluaran sisa 

1 Panjar Biaya 

Perkara 

443.000.00,- - 443.000.00,- 

2 Biaya 

Pendaftaran/PNB

P 

 30.000,00,- 413.000,00,- 

3 Panggilan 

pertama pemohon 

dan termohon 

 20.000,00,- 397.000,00.- 

4 Redaksi  10.000,00,-  

5 Pemberitahuan isi 

putusan 

 10.000,00,-  

6 Biaya Proses  75.000,00,-  

7 Biaya Panggilan  144.000,00,-  
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8 Biaya 

pemberitahuan isi 

putusan 

 144.000,00,-  

9 Materai  10.000,00,-  

 Total   443.000.00,- 

 Rincian biaya perkara dengan Nomor perkara: 

xxx/Pdt.G/2021/PA.Po menunjukan bahwa e-court 

meminimalisir biaya berlebih dari proses perkara biasa. 
11 

 Peneliti juga mencantumkan perbandingan 

antara biaya perkara e-court dan juga perkara biasa, 

dimana e-court mampu menekan biaya yang 

dibebankan untuk para pencari keadilan. 

 

Tabel 2.2 Sampel data biaya panjar Permohoanan Biasa 

Pengadialan Agama Kabupaten Ponorogo 

No Uraian Jumlah 

  Radius I Radius II Radius III Radius III 

1 Biaya PNBP 

(Pendaftaran & 

Panggilan 1 kpd 

P) 

40.000,- 40.000,- 40.000,- 40.000,- 

2 Biaya 

Proses/ATK 

75.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,- 

3 Biaya Panggilan 

Kepada P (3 

300.000,

- 

375.000,

- 

450.000,- 525.000,- 

                                                           
11 Wawancara Siri Sekarlati 14 Februari 2022 
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Panggilan x 

Radius) 

4 Biaya Materai 6.000,- 6.000,- 6.000,- 6.000,- 

5 Biaya PNBP 

Redaksi 

10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 

6 Jumlah Panjar 

Biaya Perkara 

(1+2+3+4+5) 

431.000,

- 

506.000,

- 

581.000, 556.000,- 

 

Tabel 2.3 Sampel data biaya panjar Permohoanan e-

court Pengadialan Agama Kabupaten Ponorogo 

No Uraian Jumlah 

  Radius I Radius II Radius III Radius III 

1 Biaya PNBP 

(Pendaftaran & 

Panggilan 1 kpd 

P) 

40.000,- 40.000,- 40.000,- 40.000,- 

2 Biaya 

Proses/ATK 

75.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,- 

3 Biaya Panggilan 

Kepada P (3 

Panggilan x 

Radius) 

0 0 0 0 

4 Biaya Materai 6.000,- 6.000,- 6.000,- 6.000,- 

5 Biaya PNBP 

Redaksi 

10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 
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6 Jumlah Panjar 

Biaya Perkara 

(1+2+3+4+5) 

131.000,- 131.000,- 131.000,- 131.000,- 

 

Dari data diatas, dapat dilihat penekanan biaya 

yang cukup signifikan antara biaya panjar biasa dan 

biaya panjar e-court, sehingga e-court memperingan 

biaya yang dikeluarkan oleh para pencari keadilan.12 

Penggunaan aplikasi e-payment, dapat digunakan 

untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya 

perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM 

sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik. 

Pengguna terdaftar harus memperhatikan jumlah 

panjar biaya perkara yang harus dibayarkan, nomor 

rekening pembayaran atau virtual account, jangka 

waktu pembayaran yang sesuai system, dan memahami 

serta setuju apabila terjadi kesalahan, keterlambatan, 

dan biaya tambahan yang akan timbul akibat kelalian 

dari pengguna terdaftar. 

Adapun hal hal yang memperlambat proses 

pembayaran adalah perbedaan kode digit sebagai 

validasi pembayaran dan nomor virtual account yang 

telah kadaluarsa, jika hal tersebut dialami pengguna 

                                                           
12 Pengadilan Agama Ponorogo “Biaya Perkara” dalam 

https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/biayaperkara (diakses pada 20 

January  2021 Jam 09.00) 

https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/biayaperkara
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terdaftar wajib mendapatkan nomor virtual account 

baru melalui e-payment.13 

Selain terdapat hal hal yang memperlambat 

proses pembayaran ada juga kendala yang dihadapi saat 

pembayaran e-paymen, entah itu dari system 

pembayaran yang belum siap masih semi otomatis 

dimana pengguna masih mengkonfirmasi pembayaran 

secara manual dan juga dari internal pelaku pengguna 

e-court yang melakukan pembayaran diluar jam kerja 

sehingga validasi pembayaran dilakukan dikemudian 

hari.14 

Proses pembayaran dapat menggunakan atam, 

mobile banking, mobile virtual account dan e-wallet, di 

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo bisa 

dilakukan sesuai jam oprasiaonal, dan pembuatan akun 

e-court tidak dikenai biaya dan juga, SKUM perkara e-

court sama dengan SKUM perkara biasa.15  

3. Pemanggilan Online (e-summons) di pengadilan 

Agama Kabupaten Ponorogo 

Proses pemanggilan sidang dikirim ke domisili 

elektronik pengguna terdaftar dengan mencantumkan 

Nomor Perkara, Tanggal sidang dan Jam sidang.  

Tabel 2.4 Bentuk Pemberitahuan e-summons 

                                                           
13 Mahkamah Agung, “E-court Mahkamah Agung” dalam 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/#body (diakses pada 20 January  2021 

Jam 09.30) 
14 Wawancara Tatik Sriwulandari 22 Maret 2022 
15 Pengadilan Agama Ponorogo, “Biaya Perkara” dalam 

https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/biayaperkara (diakses pada 20 

January  2021 Jam 09.00) 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/#body
https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/biayaperkara


53 

 

 

 

No Jenis Panggilan Pihak Dokumen Panggilan 

1 Panggilan Sidang 

Nomor perkara: 

xxx/Pdt.G/2021/P

A.Po tertanggal 29 

September 2021 

jam siding 09:00 

wib 

Nama: Anonim 

Email: 

Anonim@gma

il.com 

Judul Dokumen: 

Relaas Sidang 

Pengiriman: Rabu, 20 

September Jam 10.00 

wib 

(Dikirim oleh: 

Muhammad Idris, 

S.Ag)16 

 

Proses pemanggilan dalam persidangan e-court 

tidak dikenakan biaya tambahan, di Pengadilan Agama 

Kabupaten ponorogo sendiri untuk biaya pangilan 

kepada para pihak yang dilakukan secara e-court 

adalah 0 rupiah akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan apabila terdapat ketentuan lain yang 

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo.17 

4. Persidangan Online (e-litigation) di pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo 

Upaya hukum dalam penegakanya seringkali 

terjadi hambatan dalam prosesnya, maka hadirnya e-

litigasi turut membantu penyelesaian persidangan 

secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Persidangan 

secara online dapat dianalogikan dengan traksaksi 

                                                           
16 Wawancara Siri Sekarlati 14 Februari 2022 

17 Pengadilan Agama Ponorogo, “Biaya Perkara” dalam 

https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/biayaperkara (diakses pada 20 

January  2021 Jam 09.00) 

https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/biayaperkara
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bisnis secara online atau yang lebih dikenal dengan e-

commerce hal ini dikarenakan keduanya sama sama 

tidak perlu melakuakan kontak fisik dalam prosesnya 

melainkan cukup dilakuakan secara online.18 

Pada dasarnya dalam proses e-litigasi 

persidangan tetap sama pada umumnya, hanya saja 

yang membedakan adalah secara online. Pada saat 

sidang pertama setelah dilakukan pemanggilan secara 

patut, para pihak dating terlebih dahulu ke persidangan 

secara offline hal ini dilakukan untuk hakim 

memberikan upaya damai berupa mediasi kepada para 

pihak, setelah hal tersebut sudah dilakukan dan gagal 

dilanjutkan ke sidang kedua yang telah ditetapkan 

tanggalnya. 

Proses persidangan dilakukan dengan cara 

meng-upload data sidang sesuai dengan tahapan yang 

ditetapkan pada court kalender. Aplikasi e-court (e-

litigasi) setelah pengembangan secara resmi pengguna 

terdaftar dapat melakukan pengiriman dokumen 

persidangan antara lain replik, duplik, jawaban, dan 

kesimpulan secara elektronik. Jika para pihak tidak 

mengirim dokumen dokumen tersebut sesuai dengan 

court calendar maka hak-hak yang dimiliki oleh para 

pihak dianggap telah dilaksanakan. 

Aplikasi e-court juga dapat memberikan akses 

terhadap salinan putusan yang akan diterbitkan secara 

elektronik dan memuat informasi seperti tanggal 

putusan, amar, putusan, dan tanggal minutasi. Aplikasi 

                                                           
18 Ibid., 
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juga difasilitasi dengan tanda tangan elektronik/e-Sign, 

yaitu penandatanganan berkas salinan putusan 

elektronik.19 

 

C. Proses Persidangan E-litigasi Di Pengadilan Agama  

Ponorogo 

1. Persidangan 

Persidangan pertama secara e-court dilakuakan 

dengan cara memangil kedua belah pihak sesuai 

penetapan hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua 

majelis, dalam hal ini pihak pengadilan agama 

kabupaten ponorogo mendatangkan kedua belah pihak 

dalam majelis offline seperti dalam sidang biasa 

bertatap muka secara langsung.20  

 

2. Mediasi 

Setelah para pihak setuju untuk melakuakan 

mediasi, kedua belah pihak harus hadir dalam proses 

mediasi di pengadilan agama kabupaten ponorogo. 

Dalam proses mediasi ini biasanya berlangsung lebih 

cepat kurang dari 30 hari.21 

3. Penetapan Court Kalender 

Court calender merupakan jadwal tahapan 

perkara. Court calender terbit setelah para pihak gagal 

melakukan mediasi, selain itu Court calender 

                                                           
19 Mahkamah Agung, “E-court Mahkamah Agung” dalam 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/#body (diakses pada 20 January  2021 

Jam 09.30) 
20 Wawancara Ahmad Abdul Halim 11 Februari 2022 
21 Wawancara Naziri 23 Maret 2022 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/#body
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memberikan jadwal valid mengenai hari, tanggal, dan 

jam dimulainya persidangan yang mencakup dari 

pembacaan gugatan sampai terbitnya putusan. Court 

Calender ditetapkan oleh majelis hakim yang 

menangani perkara yang bersangkutan dan harus ditaati 

oleh kedua belah pihak yang berperkara.22 

4. Pembacaan Gugatan 

Pembacaan gugatan dilakuakan dengan cara 

pengiriman gugatan dari pihak penggugat kepada pihak 

tergugat melalui system aplikasi e-court (e-litigasi) 

yang telah di validasi oleh pengadilan sehingga setelah 

penggugat menyatakan tidak ada perubahan 

didalamnya maka gugatan dianggap telah sah.23 

 

5. Jawaban 

Jawaban merupakan tanggapan dari tergugat 

terhadap gugatan dari pihak penggugat yang berisi 

dalil-dalil berupa pembenaran maupun bantahan yang 

dikemukakan oleh penggugat termasuk petitum. 

Apabila tergugat setuju untuk berperkara sacara 

online maka jawaban yang diberikan dari pihak 

tergugat akan diunggah secara elektronik melalui akun 

                                                           
22 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MA RI, “Tentang 

Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Agama 

Secara Elektronik” dalam 
https://drive.google.com/file/d/1UiyrEAoUn56mHcgFI2i_cibuaA6-

we0c/view diakses pada 22 April Jam 05.30, 16. 
23 Ibid, 27. 

https://drive.google.com/file/d/1UiyrEAoUn56mHcgFI2i_cibuaA6-we0c/view
https://drive.google.com/file/d/1UiyrEAoUn56mHcgFI2i_cibuaA6-we0c/view
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terdaftar maupun akun pribadi tergugat yang dapat 

diminta di petugas PTSP.24 

6. Replik 

Replik merupakan tanggapan dari pihak tergugat 

terhadap jawaban dari pihak tergugat yang berisi dalil-

dalil yang bersifat pembenaran maupun bantahan atas 

dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat, termasuk 

petitum berkas dikirim secara online ke email 

pengadilan agama kabupaten ponorogo yang 

terdaftar.25 

7. Duplik 

Duplik merupakan tanggapan dari pihak tergugat 

terhadap replik dari pihak penggugat, proses 

pengiraman duplik sendiri sama dengan replik dimana 

berkas dikirim secara online ke email pengadilan 

agama kabupaten ponorogo yang terdaftar.26 

8. Pembuktian 

Di pengadialan agama kabupaten ponorogo, 

proses pembuktian dilakuakan secara dua tahap, untuk 

tahapan pertama apabila pembuktian memerluakan 

kesaksian sacara biasa maka proses pengadilan 

dilakukan secara langsung melalui prosedur yang telah 

ditentukan, tahapan ke dua proses pembuktian 

dilakukan secara online berupa bukti tertulis yang akan 

diajukan dalam perkara harus dia upload terlebih 

dahulu di e-court Mahkamah Agung melalui akun yang 

                                                           
24 Ibid., 
25 Ibid, 55. 
26 Ibid., 
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sudah terdaftar dan setelah itu, pada jadwal pembuktian 

yang telah ditetapkan pada Court-Calender harus 

diserahkan kepada majelis hakim sebagai bukti 

tertulis.27 

9. Kesimpuan 

Kesimpulan merupakan ringkasan proses 

penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak 

penggugat dan tergugat, berkas ini lalu dikirim secara 

online kea kun terdaftar masing-masing pihak. 

10. Musyawarah Majelis Hakim 

Musyawarah majelis hakim dilakukan secara 

biasa yang dilakukan di ruangan sidang pengadilan 

agama ponorogo, terdiri dari tiga hakim. Pada tahapan 

ini majelis hakim menentukan sikap yang akan diambil 

terhadap perkara yang telah ditangani, baik untuk 

menolak atau menerima gugatan atas proses dan bukti-

bukti yang diajukan oleh para pihak.28 

11. Pembacaan Putusan 

Pembacaan putusan scara e-court dilakukan 

dengan cara meng upload putusan yang telah di 

musyawarahkan melalui mekanisme online yang mana 

para pihak dapat menerima hasil putusan secara real 

time atau secara bersamaan melalui akun terdaftar 

masing masing pihak.29 

 

                                                           
27 Ibid, 37. 
28 Ibid, 104. 
29 Ibid, 16. 
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D. Hasil Wawancara Hakim  Panitera Dan Advokat 

Mengenai Penerapan C-court Di Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo 

Dalam proses mencari data, peneliti melakukan 

wawancara terhadap beberapa Subyek Hukum yang terkait 

mengenai Penerapan E-litigasi, dengan narasumber Hakim 

dan Panitera yaitu wawancara dengan Hakim Ahmad Abdul 

Halim, S.H.I., M.H, dan Panitera Siri Sekarlati, A.Md., 

Advokat M. Naziri S.H, M.H dan Tatik Sriwulandari S.H, 

M.H 

Dari wawancara dengan ketiga narasumber tersebut 

peneliti memperoleh data sebagai berikut: 

1. Hasil Wawancara Terhadap Penerapan Asas 

Terbuka Untuk Umum Dalam Pelaksanaan E-court  

Di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo 

a. Proses persidangan diakukan dengan dua tahapan 

yang pertama dilakukan dengan cara offline atau 

secara biasa hal ini dilakukan karena dalam proses 

persidangan pertama harus dipertemukan secara 

tatap muka dan dilakukannya upaya damai berupa 

mediasi antara kedua belah pihak, tahapan ke dua 

dilakukan secara e-litigasi apabila upaya damai 

tidak tercapai.30 

b. Upaya damai mediasi dilakukan dengan cara 

virtual yang dilakukan sesui dengan prosedur 

pengadilan agama kabupaten ponorogo, 

c. Pengiriman data dokumen replik dan duplik 

diserahkan melaui mekanisme e-litigasi, 

                                                           
30 Wawancara Ahmad Abdul Halim 11 Februari 2022 
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dikirimkan kepada e-mail terdaftar milik 

pengadilan agama ponorogo tidak kepada pribadi 

(hakim).  

d. Mekasisme pembacaan putusan, para pihak dapat 

menghadiri secara langsung di pengadilan agama 

atau bisa melalui edoc yang dikirim ke laman 

putusan dapat di unduh di laman account 

penggugat dan tergugat secara online, untuk 

mayrakat dapat mengunduh salinan putusan dalam 

dorektory putusan yang ada di laman website 

pengadilan agama kabupaten ponorogo. 31 

2. Hasil Wawancara Terhadap Rendahnya 

Penggunaan E-court oleh para pihak Di Pengadilan 

Agama Kabupaten Ponorogo 

a. Jumlah pendaftaran e-court banyak akan tetapi 

dalam perkara yang diputus secara e-litigasi hanya 

1% yang diselelesaikan di Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo.  

b. Advokat menjadi instrument penting dalam 

penyelesaian e-litigasi hampir 80% pendaftaran 

yang dilakukan dengan cara e-court dilakukan oleh 

advokat.32 

c. Ada beberapa factor yang mendasari rendahnya 

penggunaan e-litigasi di pengadilan agama 

kabupaten ponorogo yaitu: 

1) Dalam penyelesaian perkara yang dilakukan 

secara e-litigasi antara kedua belah pihak harus 

                                                           
31 Wawancara Naziri 23 Maret 2022 
32 Wawancara Siri Sekarlati 14 Februari 2022 
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sepakat, Hakim mengajukan untuk memilih e-

litigasi atau litigasi, apabila dalam sidang 

pertama pihak penggugat atau tergugat ada 

salah satu yang tidak ingin dilakukan secara e-

litigasi maka sidang dilakukan secara litigasi. 

2) Para pihak yang mencari keadilan tidak 

semuanya memakai jasa Advokat sehingga 

dirasa dalam penyelesaian perkara justru 

mempersulit, secara garis besar narasumber 

menjelaskan bahwa letak geografis para pihak 

yang berperkara juga menentukan kesuksesan 

persidangan digelar secara e-litigasi. 

Kurangnya melek digital membuat para pihak 

yang berperkara kesulitan untuk memahami 

Aplikasi e-court yang menjadi elemen penting 

dalam penukaran data antara pengdailan, 

tergugat dan penggugat. 

3) Tingkat pendidikan para pihak yang cukup 

rendah juga menjadi alasan sidang e-litigasi 

tidak menjadi pilihan, menurut narasumber 

alasan ini cukup mendasar bahwa tidak semua 

para pihak dapat menggunakan handphone 

dengan baik, mungkin untuk sekedar interaksi 

social chating dan telfon mudah namun untuk e-

litigasi cukup sulit. 

4) Para pihak yang berperkara tidak semua 

memiliki kemampuan ekonomi untuk 

membayar jasa Advokat. Proses e-litigasi yang 

menurut para pihak dirasa sulit, secara tidak 
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langsung menutut para pihak untuk membayar 

jasa Advokat sebagai kuasa hukum mereka dan 

hal tersebut menjadikan biaya persidangan 

malah membengkak, walaupun dalam proses e-

litigasi  panjar biaya lebih murah dari pada 

litigasi.33  

                                                           
33 Wawancara Ahmad Abdul Halim 28 Maret 2022 



 

BAB IV 

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SIDANG 

SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) DI PENGADILAN 

AGAMA PONOROGO 

 

A. Analisis Yuridis Penerapan Asas Terbuka Untuk Umum 

Dalam Persidangan E-Court Di Pengadilan Agama 

Ponorogo 

Sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya adalah 

terbuka untuk umum. Artinya, setiap orang boleh 

menghadiri, melihat dan mendengarkan sidang pemeriksaan 

di pengadilan. Tujuan asas ini pada dasarnya memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak dan hartamartabat manusia 

dalam bidang peradilan serta untuk menjamin objektifitas 

peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan 

yang fair tidak memihak, serta memberikan putusan yang 

adil kepada para pencari keadilan.1 

Asas terbuka untuk umum diatur dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 13 tantang Kekuasaan 

Kehakiman. Dalam pasal ini dijelaskan dengan tegas bahwa 

semua sidang pemeriksaan yang ada di pengadilan adalah 

dibuka dan terbuka untuk umum. Selain itu, asas terbuka 

untuk umum juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 Pasal 59  tentang Pengadilan Agama Jo. 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menerangkan 

secara eksplisit bahwa sidang pemerikasaan pengadilan 

terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang 

menentukan lain atau jika hakim dengan alasan-alasan 

                                                           
1 Sudikmo Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 

(Yogyakarta: Atma jaya, 2010), 18. 
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penting yang dicatat dalam berita acara sidang, 

memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau 

sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. Berikutnya 

dalam pasal 59 ayat 2 disebutkan juga apabila tidak 

terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam 

ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta 

penetapan atau putusannya batal menurut hukum. 

Proses persidangan e-litigastion di Pengadilan 

Agama Ponorogo dalam hal ini dilakukan dengan landasan 

hukum PERMA No 1 Tahun 2019 Pasal 27 dimana dalam 

penyelesaian perkara secara elektronik dilakukan dengan 

melalui Sistem Informasi Publik pada jaringan internet 

publik yang secara hukum telah memenuhi asas dan 

ketentuan persidangan terbuka untuk umum. Namun apabila 

dicermati dalam Pasal 27 hanya menjelaskan secara 

kualifikasi tanpa menjelaskan makna terbuka untuk umum 

secara elektronik.  

Walaupun demikian, sidang pertama yang dilakukan 

oleh Majelis Hakim Pengadialan Agama Ponorogo akan 

dilakukan dengan prosedur seperti sidang biasa, artinya para 

pihak akan dilakukan pemanggilan secara elektronik dan 

dalam sidang pertama para pihak yang berperkara wajib 

datang  ke Pengadilan Agama Ponorogo secara langsung. 

Dalam hal ini, masyarakat dapat hadir, melihat, dan 

mendengar jalannya persidangan pemeriksaan secara 

langsung, kecuali apabila sidang pemeriksaan secara 

keseluruhan tertutup untuk umum. Selain itu, tujuan dari 

sidang pertama yang dilakukan secara langsung ini 

digunakan untuk mendamaikan kedua belah pihak atau 



65 

 

 

 

mediasi. Apabila dalam proses mediasi gagal, para pihak 

akan ditawarkan dua pilihan, antara menggunakan e-

litigastion atau persidangan secara biasa. 

Selanjutnya dalam pembacaan putusan, Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 3 menjelaskan 

bahwa putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum 

apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

Dalam hal ini, pembacaan putusan di Pengadilan Agama 

Ponorogo dibacakan secara e-litigastion dengan cara 

mengirim e-Pdf putusan kepada para pihak melalui aplikasi 

e-court dan juga dibacakan dalam sidang biasa.  

Hal ini bertujuan untuk menghindari pelanggaran 

terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Apabila 

dalam pembacaan putusan hanya dilakukan secara 

elektronik melalui mekanisme aplikasi e-court, masyarakat 

hanya dapat mengunduh dan membaca putusan setelah 

diterbitkan di website Pengadilan Agama dan directory 

putusan, padahal esensi dari putusan tidaklah sama dengan 

mengunduh dan membaca dokumen yang dimuat dalam 

website dan directory putusan, melainkan menghadiri, 

melihat, dan mendengar pembacaan putusan secara 

langsung. Singkatnya, dapat diartikan apabila hanya di kirim 

secara elektronik kepada para pihak justru akan mengurangi 

substansi dari asas terbuka untuk umum.  

Maka secara yuridis normatif, penerapan asas 

terbuka untuk umum dalam penyelesaian perkara secara e-

litigastion di Pengadilan Agama Ponorogo, khususnya 

perkara perceraian bebepara prosedur persidangannya bisa 

di akses oleh masyarakat umum. Walaupun pada asasnya 
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persidangan perkara perceraian baik cerai talak maupun 

cerai gugat, bersifat tertutup untuk umum. Sedangkan pada 

perkara lain seperti sengketa waris, sengketa harta bersama 

dan yang bersifat terbuka untuk umum dari awal persidangan 

bisa di akses oleh masyarakat umum secara online melalui 

situs atau web Pengadilan Agama Ponorogo dan directory 

putusan. 

 

B. Analisis Pandangan Hakim Terhadap Rendahnya 

Angka Peneyelesaian Perkara Secara E-Court Di 

Pengadilan Agama Ponorogo  

Mahkamah Agung sebelumnya juga telah 

mengeluarkan aturan sebagai landasah hukum dari Aplikasi 

e-court tersebut, yaitu dengan keluarnya PERMA No. 3 

Tahun 2018 diperbaharui PERMA No. 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan di 

Pengadilan secara Elektronik. Dengan adanya landasan 

hukum sebagai tonggak tersebut proses peradilan dapat 

berjalan baik sesuai dengan aturan hukum dan asas hukum 

acara yang berlaku.  

Asas capat sederhana dan biaya ringan menjadi 

faktor pendorong dikeluarkanya kedua produk hukum ini. 

PERMA No 1 Tahun 2019 Pasal 2 menyebutkan bahwa: 

“Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai 

landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan 

persidangan secara elektronik untuk mendukung 

terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, 

transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern”. Untuk 

mewujudkan peradilan yang baik sesuai dengan Undang-
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Undang diatas, maka aplikasi e-court merupakan trobosan 

yang bagus untuk kelangsungan peradilan di Indonesia. 

Akan tetapi, pelaksanaan e-court di Pengadilan 

Agama Ponorogo ini tidak disertai dengan sosialisasi yang 

mendukung perkembangan inovasi tersebut. Hal ini dapat 

dilihat dari rendahnya penggunaan aplikasi e-court di 

Pengadilan Agam Ponorogo, terutama penggunaannya 

dalam proses e-litigastion. Dalam menganalisis pandangan 

hakim terhadap rendahnya angka peneyelesaian perkara 

secara e-litigastion di Pengadilan Agama Ponorogo maka 

diperoleh analisis sebagai berikut: 

1. System e-court  secara substansi memang memudahkan 

dalam proses e-filling, e-summon, e-payment, hingga e-

litigastion yang diselenggarakan oleh pengadilan, akan 

tetapi dalam prosesnya tidak semua pihak yang 

berperkara paham terhadap penggunaan teknologi, untuk 

proses pendaftaran yang mencakup e-filling, e-summon, 

hingga e-payment para pihak dapat mengikutinya dengan 

lancar hal ini disebabkan karena dalam proses e-filling, 

e-summon, hingga e-payment  metode yang digunakan 

tidak jauh berbeda dengan penggunaan e-commerce.  

2. Dalam proses persidangan e-litigastion sidang pertama 

dilakukan secara biasa untuk dilakukannya upaya damai 

terlebih dahulu, pada saat sidang pertama ini pula hakim 

akan menawarkan apakah sidang akan dilakukan secara 

biasa atau secara e-litigastion apabila ada salah satu 

pihak yang menolak menggunaka e-litigastion maka 

sidang akan dilakukan secara biasa, hal ini terjadi karena 

sidang secara e-litigastion memerlukan persetujuan 
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kedua belah pihak. Dari data yang diperoleh oleh peneliti 

dari 479 perkara yang diterima secara e-cort sedangkan 

hanya 1% perkara yang diselesaikan secara e-litigastion, 

Menurut narasumber adapun hal-hal yang 

mempengaruhi para pihak enggan menggunakan 

peradilan secara e-litigastion yaitu: 

a. Tidak semua pihak berperkara memakai jasa 

Advokat, dalam proses pendaftaran secara online (e-

filling) pendaftaran online  dibagi menjadi dua, 

Pertama pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah 

memiliki akun dan telah terfalidasi oleh pengadilan 

tempat dimana advokat disumpah, proses 

pendaftaran ini advokat diharuskan masuk dalam 

aplikasi dan meng-claim perkara yang ditangani 

dengan memasukan nomor perkara yang ditangani 

dalam aplikasi e-court. 

 Kedua pendaftaran dari perseorangan atau badan 

hukum. Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo 

sendiri untuk saat ini masih dikhususkan untuk 

advokat, sementara untuk pendaftaran perseorangan 

atau badan hukum akan diatur lebih lanjut. 

b. Tingkat pendidikan yang rendah menjadikan tingkat 

penggunaan e-litigastion lebih rendah, menurut 

narasumber hal ini cukup lazim mengingat tidak 

semua pihak yang berperkara paham penggunaan 

handphone secara mendalam seperti contohnya 

membuat berkas dan dikirim melalui e-mail hal ini 

memang terlihat cukup mudah namun tidak semua 
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pihak yang berperkara mengerti fungsi dari aplikasi 

ini. 

c. Menurut narasumber para pihak yang memiliki 

ekonomi rendah justru akan membuat para pihak 

lebih terbebani dengan penambahan biaya untuk 

menyewa jasa Advokat dalam penyelesaian 

perkaranya. Sehingga para pihak lebih memilih 

untuk melakukan persidangan secara biasa 

walaupun pembayaran panjar biaya yang 

dikeluarkan juga cukup mahal.  

Jadi secara yuridis normative secara sisiologis 

hukum faktor-faktor yang mengakibatkan rendaahnya 

masyarakat meggunakan penyelesaian perkara secara e-

litigasi yaitu dari faktor masyarakatnya sendiri, dari 

kesulitan terhadap teknologi internet, sinyal dan sabagainya. 

Walaupun pihak Pengadilan Agama Ponorogo sudah 

melakukan ssosialisasi yang baik terkait e-litigasi kepada 

masyrakat, bahkan untuk tata caranya juga sudah 

disimulasikan melalui situs dan web dari Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa terhadap penerapan asas terbuka untuk umum 

yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo dalam persidangan e-court telah sesuai 

denagan proses hukum acara perdata dimana pada saat 

hakim membuka persidangan setiap sidang dinyatakan 

ssidang dibuka dan terbuka untuk umum. Namun pada 

perkara tertentu seperti perceraian pada saat pemeriksaan 

pokok perkara memang harus tertutup untuk umum, 

walau dalam sidang e-court. Hal ini juga berlaku pada 

saat pembacaan putusan, sidang juga dinyatakan terbuka 

untuk umum. Maka asas terbuka untuk umum dalam 

sidang e-court telah terpenuhi. 

2. Bahwa terhadap rendahnya masyarakat yang 

menggunakan e-court di Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo berdasarkan pendapat hakim yang ditinjau 

darii sosiologi hokum faktor utamanya adalah dari 

masyarakatnya sendiri. Dimana tidak semua pihak yang 

berperkara mengunakan jasa Advokat, tingkat 

pendidikan para pihak yang rata-rata rendah, tidak 

paham teknologi internet dan kemampuan ekonomi para 

pihak untuk membayar jasa Advokat masih rendah, yang 

mengakibatkan para pihak memilih persidangan secara 

langsung. 
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B. Saran 

1. Peneliti berharap untuk mahkamah agung agar peraturan 

sesuai dengan undang-undang diatasnya, sehingga tidak 

terdapat wanprestasi dalam upaya hukum. 

2. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo 

mengadakan sisialisasi terhdap penggunaan aplikasi e-

court sehingga cita cita yang ingin dicapai untuk 

mempermudah para pencari keadilan dapat tercapai 
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