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MOTTO 

 

 

 ٌَّ َ ٱإِ ِٓۡى   ّللَّ ٰٗ َُٚغُِّٛسْٔا َيا بِأََفُِس ٍو َحتَّ ٕۡ  ََل َُٚغُِّٛس َيا بِقَ

“.. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..” (QS. Ar-Rad : 11) 

 

“EVERYDAY IS RACE, THE LAST BUT NOT LEAST” 

(Anonymous) 

“Setiap hari langkah kehidupan begitu cepat, bagaikan pembalap berebut 

dan melaju menjadi nomor satu, tetapi yang terakhir bukanlah yang terburuk.” 
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TRANSLITERASI 

 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama 

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 

Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut:  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif  Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

  Ba B Be ب

  Ta  T  Te ت

 Sa  S  Es (dengan titik ث

diatas) 

  Jim  J  Je ج

 Ha  H  Ha (dengan titik ح

dibawah) 

  Kha Kh  Ka dan ha خ

  Dal  D  De د

 Zals  Z  Zet (dengan titik ذ

diatas) 

  Ra  R  Er ر

 Zai Z  Zet ز

  Sin  S  Es س

  Syin  Sy  Ye dan es ش

 Sad  S  Es (dengan titik ص

dibawah) 

 Dad  D  De (dengan titik ض

dibawah) 

 Ta  T Te (dengan titik ط

dibawah) 

 Za  Z  Zet (dengan titik ظ

dibawah) 

 Ain  „__ Apostrof terbalik„ ع

  Gain  G  Ge غ
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  Fa  F  Ef ف

  Qof  Q  Qi ق

  Kaf  K  Ka ك

  Lam  L  El ل

  Mim  M  Mim م

  Nun  N  En ن

  Wau  W  We و

  Ha  H  Ha ھ

 Hamzah  __‟ Apostrof ء

  Ya Y Ye ي

 
2. Vokal  

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 

 

 Contoh: 
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3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

 

Huruf dan harakat Nama Huruf dan tanda Nama 

 

Fattah dan alif 

atau ya  

a dan garis diatas 

 

Kasrah dan ya 

    

i dengan garis 

diatas 

   

Dammah dan ya 

  

u dengan garis 

diatas 

Contoh: 

   

 

 

4. Ta Marbūțah 

Transliterasi untuk Ta Marbūțah ada dua yaitu Ta Marbūțah yang hidup 

dan mendapat harakat  fathah, kasrah dan dammah tranlitersinya adalah [t]. 

Sedangkan Ta Marbūțah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. Kalau pada kata terakhir dengan Ta Marbūțah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta 

Marbūțah itu di transliterasikan dengan [h].  

Contoh: 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 

Jika huruf ٘  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ḹ).  

Contoh : 

 

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sandang 

kata ini transliterasi pedoman dalam  ال.(lam dan alif). Huruf ditransliterasi sesuai 

dengan bunyinya baik dikuti oleh huruf qamariyyah maupun syamsyiyyah. 

Contoh: 

 

               

  :   

  :  
 

 

iv 



 10 

7.  Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 

diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

 

 

8.  Huruf Kapital  

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai aturan tentang penggunaan huruf 

kapital. Huruf kapital misalnya digunakan pada awal nama orang, tempat atau 

bulan dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Contoh: 

Wa mᾱ Muhammadun illᾱ rasūl 

Syahru ramadᾱn al-lazi unzila fihi al-Qur‟ᾱn 

Naṣir al-Din al-Țusi 

Al-gazᾱli 

Al-Munqiz min al-Ḍalᾱl 

 

9. Penulisan Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi di atas. Seperti kata al-Qur‟an, Sunah, khusus dan 

umum.  Namun jika kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 
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ABSTRAK 

 

Cholis Shotul Malikah, (2020): Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan 

Agama Pekanbaru. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya perkembangan teknologi 

mengakibatkan adanya tuntutan bagi Pengadilan untuk melaksanakan administrasi 

dan persidangan berbasis elektronik atau saat ini dikenal dengan e-Court, yang 

ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Perma No 3 Tahun 2018 Jo No 1 

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik yang merupakan salah satu upaya lembaga peradilan untuk 

mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang 

memungkinkan pihak berperkara untuk dapat lebih mudah menjalani proses 

peradilan dengan menggunakan suatu aplikasi e-Court yang terdiri dari 

pendaftaran (e-Filling), pembayaran (e-Payment), pemanggilan (e-Summons), 

persidangan (e-Litigasi), dengan adanya sistem e-Court ini diharapkan dapat 

memberikan kemudahan dan menimbulkan akibat positif lainya. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana 

pelaksanaan sistem e-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru? Bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem e-Court di Pengadilan Agama 

Pekanbaru? 

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) yaitu peninjauan 

langsung ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data. Penelitian ini 

dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A, Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah Hakim, Pegawai dan para pihak yang 

berperkara. Jumlah sampel yang diambil yaitu 35 orang yang terdiri dari 5 Hakim, 

10 Pegawai dan 20 pihak berperkara dengan menggunakan teknik purposive 

samping. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis dengan analisis 

kualitatif. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 90% pelaksanaan sistem e-Court di 

Pengadilan Agama Pekanbaru sudah memenuhi Asas peradilan sederhana, cepat 

dan biaya ringan, serta memudahkan pencari keadilan untuk menyelesaikan 

masalahnya di muka pengadilan. Tetapi 10% para pencari keadilan belum bisa 

menerapkan aplikasi e-Court dikarenakan gaptek oleh karena itu maka perlunya 

sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal ini apabila di tinjau berdasarkan hukum 

Islam pelaksanaan sistem e-Court sudah banyak menimbulkan kemaslahatan 

dalam berperkara di pengadilan, bahwa ajaran Islam juga memudahkan  dan tidak 

menyulitkan dan kebijakan penguasa sudah memberikan kemaslahatan kepada 

masyarakatnya. 

Kata Kunci: e-Court, Peradilan, Asas sederhana, cepat, biaya ringan, Tinjauan 

Hukum Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang      

Perkembangan teknologi informasi dari tahun ke tahun mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Banyaknya fasilitas kemudahan yang 

ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi secara langsung 

berdampak kepada kegiatan organisasi. Dampak dari perkembangan teknologi 

informasi yang terjadi memacu organisasi-organisasi untuk tetap exist serta 

dapat meningkatkan prestasi yang dijalankannya. Peran teknologi informasi 

menitikberatkan pada pengaturan sistem informasi, selain itu teknologi 

informasi dapat memenuhi kebutuhan organisasi dengan sangat cepat, tepat 

waktu, relevan, dan akurat.
1
 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah mulai merambah ke 

berbagai bidang kehidupan dan tidak dapat dipungkiri bahwa telnologi 

informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja suatu organisasi. 

Oleh karena itu, sebelum mengimplementasikannya, sebaiknya pengembang 

sistem memiliki pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku pemakai dalam memanfaatkan teknologi informasi.
2
  

                                                             
1
Ismanto,Agus Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kinerja 

Individu, Mahasiswa Jurusan Akuntansi STIE Perbanas Surabaya, Skripsi Fakultas Ekonomi 

Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas Surabaya. h.3 

2
Darmini Sagung Rai, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan 

Teknologi Informasi Dan Pengaruh Pemanfaatan Dan Kepercayaan Terhadap Teknologi 

Informasi Pada Kinerja Individual Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Tabanan , 

Skripsi Fakultas Ekonomi  Universitas Udayana Denpasar h.7  
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 Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi 

kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru 

dalam melakukan aktifitas manusia khususnya dalam bidang teknologi, 

masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-

inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Artinya, bahwa 

teknologi merupakan cara mudah dalam setiap kegiatan manusia. Maka dari 

itu dengan adanya teknologi masalah akan mudah terselesaikan. 

Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini 

merupakan hal yang wajar yang dapat kita terima sebagai umat Islam, selama 

masih sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku. Hukum-hukum atau aturan 

yang diterapkan dalam pelaksanaannya yang menimbulkan kesukaran, maka 

syariah memudahkannya sehingga mukallaf mampu melaksanakanya tanpa 

kesukaran dan kesulitan sesuai dengan firman Allah dalam  Q.S Al-Baqarah 

(2) ayat 185: 

ََل ُِٚسُٚد بُِكُى ٱۡنُعۡسَس  .. َٔ ُ بُِكُى ٱۡنُٛۡسَس   ...ُِٚسُٚد ٱّللَّ

Artinya: “..Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu”..   

Maksud ayat ini Allah menghendaki hal yang memudahkan bagi kalian 

jalan yang menyampaikan kalian kepada ridha-Nya dengan kemudahan yang 

paling mudah dan meringankannya dengan keringanan yang paling ringan. 

Segala yang diperintahkan Allah atas hamba-hamba-Nya pada dasarnya 

adalah sangat mudah sekali. Bila terjadi rintangan yang menimbulkan 

kesulitan maka Allah akan memudahkannya. 
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Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan, bahwa syariah Islam 

selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum Islam 

yang tidak bisa dilaksankan karena diluar kemampuan manusia yang memang 

sifatnya lemah. Demikianlah maka umum yang bisa ditarik dari ayat-ayat 

diatas.
3
 

Dewasa ini Mahkamah Agung Republik Indonesia mewujudkan 

inovasi baru dalam perkembanagan peradilan di Indonesia. Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus 

komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan 

reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan 

peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary) yang 

disebut dengan e-Court. Dengan lahirnya e-Court yang dicetuskan pada bulan 

Maret 2018 adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan Mahkamah Agung untuk 

memudahkan administrasi perkara perdata secara electronic. Sehingga 

peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran online (e-Filing), 

pembayaran online (e-Payment) dan jawaban, replik duplik, putusan secara 

electronic (e-Litigasi). Selain mengatur dalam beracara secara elektronik e-

Court juga memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di 

pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan/pemberitahuan) secara 

online (e-Summons).
4
 

                                                             
3
 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta:Kencana,2007) h. 59. 

4
 Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di 

Pengadilan Secara Elektronik, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 58. 
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Seperti halnya dalam mencari keadilan di Pengadilan Agama. 

Pengadilan agama adalah salah satu lembaga peradilan bagi masyarakat untuk 

mendapatkan keadilan. Dalam prosesnya, pencari keadilan harus mengikuti 

tata cara yang ada sesuai dengan urutan untuk pendaftaran perkara nya. 

Namun dalam kenyataanya proses mencari keadilan ini tidak semudah yang 

dibayangkan. Banyak sekali kendala-kendala yang terjadi baik sebelum proses 

persidangan maupun di dalam proses persidangan itu sendiri.  

e-Court berkaitan dengan asas-asas hukum acara perdata dikaitkan 

dengan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan 

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha 

negara. Adapun isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 

2009 Tetang Kekuasaan Kehakiman.
5
 Asas Penyelenggaraan Kekuasan 

Kehakiman; 

Pasal 4: 

(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang. 

(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya yang sederhana, cepat 

dan biaya ringan.  

Bahwa undang-undang diatas menyebutkan peradilan dilakukan 

dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan oleh karena itu maka perlu 

                                                             
5
 Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Kencana, 

2012) hlm.53. 
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dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi segala 

kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. 

Pada saat Ketua Mahkamah Agung mengunjungi Peradilan Hubungan 

Industrial (Mahkamah al- Umaaliyah) di kota Mekah bahwa praktik peradilan 

di sana telah menggunakan elektronik sejak dari pendaftaran perkara sampai 

dengan pembacaan putusan dan pengadilan tersebut sudah tidak menggunakan 

kertas bahkan putusan diberikan kepada para pihak dengan menggunakan 

barkot yang dapat diunduh pada mobile phone masing-masing.
6
 

Oleh sebab itu Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
7
 Hal ini berkaitan dengan 

kaidah:  

Kaidah pertama:  

َعِٛت يُُٕطٌ بِانًْصهََحتِ  َٙ انّسًّ ُف اإِلَياِو َعان  تََصسُّ
 

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung 

kepada kemaslahatan”
8
 

Kaidah kedua: 

ِْٛسسُ  َشقَّتُ تْجهُِب انتَّ ًَ  اْن

Artinya: “Kesukaran itu dapat menarik kemudahan”   

                                                             
6
 Studi banding rombongan Mahkamah Agung RI yang dipimpin Ketua Mahkamah 

Agung pada tanggal 14 Oktober 2019 di Pengadilan Hubungan Industrian (Mahkamah al- 

Umaaliyah) Kota Mekah. 

7
 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan dari 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan 

Secara Elektronik. 

8
 A. Djazuli, Op.Cit, hlm. 147.  
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Menurut hemat penulis bahwa kaidah pertama menyatakan kebijakan 

pemerintah terhadap masyarakat harus mendatangkan kemaslahatan begitu 

juga dalam berproses peradilan mulai dari pendaftaran perkara sampai proses 

dalam persidangan itu sendiri tidaklah mudah bahwa membutuhkan waktu 

yang cukup lama dan memakan banyak biaya. Seperti seseorang yang 

mengajukan sebuah perkara, yang dimana dia tinggal di tempat yang sangat 

jauh dari pengadilan sehingga proses peradilan yang dia ajukan tidak sesuai 

dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.  

Dengan keadaan yang sering terjadi ini, Ketua Mahkamah Agung  

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 pada 

tanggal 6 Agustus 2019 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan 

Secara Elektronik khususnya yang terkait dengan tatat cara persidangan secara 

Elektronik. Hal ini memungkinkan pihak berperkara untuk dapat lebih mudah 

menjalani proses peradilan dengan menggunakan aplikasi ini.
9
  

Sistem e-Court ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan 

menimbulkan akibat positif lainya, namun  penulis merasa perlu untuk dikaji 

lebih lanjut apakah aplikasi e-Court tersebut memang benar-benar dapat 

mendatangkan maslahat di masa yang akan datang atau justru sebaliknya. 

Berdasarkan dari hal yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik 

membahas masalah sistem e-Court tersebut dengan judul “TINJAUAN 

HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM E-COURT DI 

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU” 

 

 

                                                             
9
 Amran Suadi, Op.Cit, h.47 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terfokus dan terarah maka penulis membatasi 

masalahnya yaitu : Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem e-

Court di Pengadilan Agama Pekanbaru. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan sistem e-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem e-Court di 

Pengadilan Agama Pekanbaru ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem e-Court di Pengadilan Agama  

Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem 

e-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru. 

2.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi kemanfaatan 

umumnya bagi pembaca dan khususnya kalangan mahasiswa 

mahasiswi yang pemahamannya dikosentrasikan pada Tinjauan 
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hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem e-Court di Pengadilan 

Agama Pekanbaru.  

b. Penelitian ini juga di harapkan memberikan sumbangan karya ilmiah 

dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu 

pengetahuan dan literasi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan 

program Strata Satu (S1) dan untuk mendapatkan gelar sarjana 

Syariah pada Fakultas Syariah dalam jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa lepas dari penggunaan metode, 

karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara 

sistematis. Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian dapat 

mencapai hasil yang maksimal, dalam penulisan skirpsi ini penulis 

menggunakan metode sebagai berikut:  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

  Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) yaitu 

peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data, 

kemudian data tersebut dijadikan sebagai data utama atau data primer. 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan 

secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh 

kemudian di analisa. 



 9 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan 

Agama Pekanbaru. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek Penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang 

terlibat dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan 

memperoleh teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi 

dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis, harus 

berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.
10

 Adapun 

Subjek penelitian ini adalah para Hakim dan Pegawai yang ada di 

Pengadilan Agama Pekanbaru dan pihak berperkara yang menggunakan 

aplikasi e-Court. 

Objek penelitian ini adalah aplikasi (e-Court) di Pengadilan Agama 

Pekanbaru. 

4. Sumber Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari 

peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek 

penelitian.
11

  

a) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2019. 

                                                             
10

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2006), Cet ke-7, h. 32  

11
 Ibid. h. 32. 
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b) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 Tahun 2009 

Pasal 4 ayat 2. 

c) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 

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

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 

d) dan hasil wawancara, observasi serta angket yang dilakukan 

terhadap pengguna aplikasi e-Court. 

2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan 

perundang-undangan.
12

 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi penelitian adalah keseluruhan (universum) dari 

objek/subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, 

sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek/ subjek  ini dapat menjadi 

sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.
13

 Dalam hal ini subjek yang dianggap sebagai 

populasi adalah keseluruhan orang yang menggunakan aplikasi e-

Court. Adapun jumlah keseluruhan pengguna tersebut adalah 19 

                                                             
12

 Ibid, h. 106. 

13
 Syofian Siregar, Metode Penelitian kuantitatif, (Jakarta : Kencana,  2013), h. 30  
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Hakim, 12 Pegawai, dan 250 pihak berperkara yang menggunakan 

aplikasi e-Court pada bulan Agustus-Desember tahun 2019  total 

keseluruhan 281 orang  dengan menggunakan purposive sampling. 

b.  Sampel 

Sedangkan Sampel Penelitian adalah bagian dari Jumlah dan 

Karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
14

 Maka peneliti 

hanya mengambil sampel 5 Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, 10 

pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru dan 20 pihak berperkara yang 

menggunakan aplikasi e-Court. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata 

serta dibantu dengan panca indera lainnya. 
15

 dalam hal ini, peneliti 

melakukan pengamatan langsung ke Pengadilan Agama Pekanbaru. 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh 

penulis kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung pada objek yang diwawancarai. Wawancara yang 

                                                             
14

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 

2013), Cet Ke-19, h. 80-81.   

15
 Sugiono, Loc.Cit. 80-81. 
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digunakan dalam penelitian ini adalah bebas dan terbuka, yaitu 

wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan 

daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap perpegang pada pokok 

permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara ini 

dimaksudkan agar memperoleh jawaban langsung dan gambaran yang 

lebih luas tentang masalah yang diteliti. 

c.  Dokumentasi 

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengaji sumber tertulis seperti dokumen, laporan tahunan, peraturan 

perundangan, buku dan literature yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. 

d.  Angket 

Angket/kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan 

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden 

dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut. 

7. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data deskriptif 

kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka 

penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar 

secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.
16

   

 

 

                                                             
16

 Moh Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif, (Yogyakarta: UIN –Maliki 

Press, 2010), cet ke-2, h. 352 . 
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8. Metode Penulisan 

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas 

berdasarkan data yang diperoleh kemudian di analisa. 

b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik 

kesimpulan bersifat khusus. 

c. Induktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dari data-data 

khusus itu dianalisa dan ditarik kesimpulan yang sifat umum.
17

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran 

yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I  :  PENDAHULUAN,  

  yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah,  

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode 

Penelitian dan Sistematika penulisan. 

BAB II     :   GAMBARAN UMUM PERADILAN DAN DESKRIPSI 

LOKASI PENELITIAN 

  Pada bab ini memuat tentang Pengertian Peradilan Agama, 

Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Singkat 

Peradilan Agama di Indonesia, Kedudukan Peradilan Agama di 

                                                             
17

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : Andi,  2004),  h. 41. 
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Indonesia, Kewenangan Hakim Pengadilan Agama di Indonesia, 

Klasifikasi Peradilan Agama di Indonesia. 

  Profil Pengadilan Agama Pekanbaru yang memuat Sejarah 

Pengadilan Agama Pekanbaru, Visi dan Misi Pengadilan Agama 

Pekanbaru, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru, 

Kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru, Fungsi dan Tugas 

Pokok Struktur Pengadilan Agama Pekanbaru. 

BAB III  :  TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM E-COURT 

Pengertian e-Court, Dasar Hukum e-Court, Sistem Hukum 

Acara Secara Elektronik, Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan 

Biaya Ringan. 

BAB IV  :    HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai  

pelaksanaan sistem e-Court di Pengadilan Agama  Pekanbaru 

Klas 1 A, Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem e-

Court di Pengadilan Agama Pekanbaru. 

BAB V :   PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup skripsi yang meliputi  

kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah dan 

saran-saran.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG PERADILAN AGAMA DAN 

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU SERTA KEWENANGANNYA 

 

I.  PERADILAN AGAMA DI INDONESIA 

A.  Pengertian Peradilan Agama  

Lembaga Peradilan Agama adalah sebutan (litelateur) resmi bagi 

salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan 

Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya 

adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha 

Negara.18 

Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga peradilan khusus di 

Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan 

Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan 

Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat 

tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata 

tertentu saja, tidak pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, 

dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata 

Islam.
19

 

 

 

                                                             
18

 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2002), h. 12-13. 

19
 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT  Raja Grafindo 

Persada), 2003, h. 5. 

 

15 
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B.  Dasar Hukum Peradilan Agama Di Indonesia  

Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa 

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, 

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan 

Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.  

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan:  

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:  

a.  Peradilan Umum. 

b.  Peradilan Agama.  

c.  Peradilan Militer. 

d.  Peradilan Tata Usaha Negara.  

Pasal 12 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa susunan, 

kekuasaan serta acara badan-badan peradilan diatur dalam undang-undang 

tersendiri. Khusus mengenai Peradilan Agama diatur dalam undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang di muat dalam Lembaran Negara Nomor 49 

Tahun 1989.
20

 

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus mengenai bagi Provinsi Daerah Istimewa 

Aceh sebagai Provinsi Nagroe Aceh Darussalam, maka diatur dalam 

                                                             
20

 Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 7-8 32 
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Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syari‟ah dan 

Mahkamah Syari‟ah Provinsi di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.  

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan Undang-undang 

tersebut diikuti dengan perubahan Undang-undang yang mengatur badan 

peradilan dibawah Mahkamah Agung yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 

1986 tentang Peradilan Umum diubah dengan Undang-undang Nomor 8 

Tahun 2004, sedangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 

peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2004, Undang-undang tentang perubahan kedua lingkungan peradilan 

tersebut disahkan pada tanggal 29 Maret 2004.  

Pada tanggal 20 Maret 2006 UU No. 7 Tahun 1989 ini diubah dan 

disempurnakan dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU 

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah diubah dan ditambah 

dalam beberapa Pasal UU No. 3 Tahun 2006 mengalami perubahan dalam 

UU No. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. 
21

 

 

C.  Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia  

Sebelum  Islam masuk dan dianut oleh masyarakat Indonesia, 

sebagian besar masyarakat memeluk agama Hindu. Dan pada waktu itu, 

                                                             
21

 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2012), h. 15 
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dalam kehidupan masyarakatnya telah di kenal adanya dua macam peradilan 

yakni:  

a.  Peradilan Pradata, yakni suatu peradilan yang tugas dan kewenangannya 

mengurusi dan menangani perkara-perkara yang menjadi urusan raja.  

b.  Peradilan padu, yakni suatu peradilan yang tugas dan kewenangannya 

mengurusi dan menangani perkara-perkara yang bukan menjadi urusan 

raja. 

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak Islam itu sendiri ada di 

bumi Indonesia pada abad ke tujuh atau kedelapan masehi,
22

 dengan tingkat 

tahapan dan bentuknya sebagaimana ditentukan oleh hukum islam.  

Ketika kolonial Belanda mulai memasuki Indonesia melalui VOC, 

yakni sebuah wadah dagang yang telah mengarahkan sasarannya untuk 

menjajah nusantara, tidak dapat menyepelekan eksistensi hukum Islam yang 

telah berurat akar dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia. Meskipun 

VOC semakin kokoh mencengkeram dan bahkan selanjutnya menjajah 

nusantara ini, tidak mampu menekan dan membendung pelaksanaan hukum 

Islam yang menjadi keyakinan hidup upaya menghapuskan hukum Islam 

sama sekali yang dilakukan secara terus menerus hanya mampu pada bidang 

pidana.
23

 

                                                             
22

 Hamka, Sejarah Umat Islam, jilid III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 35 

23
 Lihat, Asa, Sejarah Peradilan Agama, (Jakarta: Serial Media Dakwah, 1989), h. 2 
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Pada tanggal 29 Desember 1989, Presiden Republik Indonesia 

mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
24

 

Hal ini merupakan puncak dari kekokohan dan kemapanan badan Peradilan 

Agama. Sebagai peradilan negara di bumi Indonesia. Pengadilan Agama 

sudah tidak lagi harus menggantungkan kepada Pengadilan Negeri. 

 

D.  Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia  

Kedudukan Peradilan Agama dalam Negara Republik Indonesia 

adalah sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Dan sebagai 

badan Peradilan khusus sebgaimana halnya Peradilan Militer dan Peradilan 

Tata Usaha Negara, kekuasaan kehakiman yang dilaksankannya adalah 

dikhususkan untuk rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 

perkara perdata tertentu.
25

 Yang pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan sama 

sekali dari pada hukum agamanya yaitu hukum Islam.  

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Badan Peradilan Agama 

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan 

tugas pokok untuk menereima, memeriksa, Undang-undang Peradilan No.7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan mengadili serta menyelesaikan 

setiap perkara yang diajukan kepadanya kedua jenis Pengadilan ini berpuncak 

kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tinggi.
26

 

 

                                                             
24

 Undang-undang Peradilan No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

25
 Ibid. 

26
 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 3 
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E.  Kewenangan Hakim Pengadilan Agama di Indonesia  

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka hakim 

harus memahami ruang lingkup, tugas, dan kewajiban sebagaimana yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan 

kewajibannya, hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan 

dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
27

 

Dengan demikian tugas hakim dapat dijabarkan antara lain sebagai 

berikut:  

1)  Tugas pokok dibidang peradilan (teknis yudisial) di antaranya:  

a)  Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap 

perkara yang diajukan kepadanya.  

b)  Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. 

c)  Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya 

mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan 

yang sederhana, cepat dan biaya ringan.  

d)  Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara 

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, 

melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.  

2)  Tugas yuridis, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-

nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga-lembaga negara apabila 

diminta.  

                                                             
27

 Magono, Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, 

(Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2019), h. 68 
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3)  Tugas akademis/ilmiah, yaitu dimana hakim wajib menggali, mengikuti 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat.28 

 

F.  Klasifikasi Peradilan Agama di Indonesia  

Sebagaimana keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

pada tahun 2019, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

pencari keadilan serta dalam rangka meningkatkan kinerja pengadilan perlu di 

atur kembali kriteria klasifikasi Pengadilan tingkat pertama.  

Klasifikasi adalah tingakatan kelas Pengadilan di lingkungan 

Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata 

Usaha Negara.
29

 Dalam penentuan kriteria klasifikasi Pengadilan di 

lingkungan Peradilan Agama di tetapkan berdasarkan dua unsur: 

a. Unsur Subtantif 

Unsur sunsantif terdiri dari jumlah: Perkara cerai gugat,
30

 

presentase cerai gugat,
31

 perkara cerai talak,
32

 pesentase perkara cerai 

talak,
33

 dan presentase selain dari perkara cerai talak dan cerai gugat.
34

  

                                                             
28

 Ibid, h. 69 

29
 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 

74A/KMA/SK/IV/2019 mengenai  kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama 

30
 Perkara gugatan yang di ajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak istri. 

31
 Jumlah perkaa cerai gugat yang di selesaikan tepat waktu dibagi jumlah Perkara Cerai 

gugat yang diselesaikan (tahun berjalan) di kali 100 persen. 

32
 Permohonan ijin talak yang di ajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak suami. 

33
 Jumlah perkara cerai talak yang di selesaikan tepat waktu dibagi jumlah Perkara Cerai  

talak yang diselesaikan (tahun berjalan) di kali 100 persen. 
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b.  Unsur penunjang  

Unsur penunjang terdiri dari: Sub unsur penduduk,
35

 sub unsur 

kemudahan akses,
36

 sub unsur penerapan refomasi birokrasi,
37

 dan sub 

unsur letak pengadilan.
38

 Berikut ini akan penulis jelaskan sejarah 

singkat salah satu Peradilan yang mempunyai kriteria Klasifiasi 1A yang 

ada di Riau. 

 
II.  PENGADILAN AGAMA PEKANBARU 

A.  Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pekanbaru 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang 

Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah diluar Jawa dan 

Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran 

Negara tahun 1957 No.99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 Novem-

ber 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 

Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah di Sumatra. 

Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk 

                                                                                                                                                                       
34

 Ijin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan 

perkawinan, warisan, hibah, wakaf, shodakoh, ekonomi syariah. 

35
 Jumlah penduduk yang beragama Islam berada di wilayah peradilan. 

36
 Tingkat kemudahan atau kesulitan transpotasi dari Pengadilan. 

37
 Upaya untuk melakukan pembubaran dan perubahan mendasar terhadap sistem 

penyelenggaraan terutama untuk memberikan pelayanan kepada masayarakat pencari keadilan. 

38
 Letak/lokasi Pengadilan di Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten/Kota atau terletak di 

Ibukota. Lihat, Putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 74A/KMA/SK/IV/2019 



 23 

secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah Bangkinang, 

Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.
39

 

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa alim ulama dan cendikiawan 

yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai pimp-

inan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik, 

anggota Mahkamah Syari‟ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukit-

tinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui 

K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah Bukittinggi, 

Bapak K.H. Djunaidi,  

Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Okto-

ber 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syari‟ah Pekanbaru. 

Dengan dilantiknya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syari‟ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan 

Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tang-

gal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. 

Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru beru-

mur 49 tahun.
40

 

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari‟ah 

Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan 

kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru 

                                                             
39

 Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A, di ambil pada hari Rabu tanggal 

2 September 2019 . 

40
 Abbas Hasan, Sejarah Berdirinya Pengadilan se Wilayah Riau, (Pekanbaru, 1995), h. 8  
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Kota. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah 

kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan 

Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru 

berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota 

dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia 

tanggal 1 Januari1970. 

Sepeninggal almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan 

Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya seba-

gai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kan-

tor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa 

Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru 

pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati 

kantor sendiri.
41

 

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan 

yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. 

Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) 

Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan 

Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadi-

lan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988−1994), Drs. Abdul-

rahman Har, S.H. (1994−1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. 

(1998−2001), Drs. Zein Ahsan (2001−2004), Drs. Harun S, S.H. (2004−2006), 

Drs. Syahril, S.H., M.H. ((2006– 2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007 –

                                                             
41

 Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A, di ambil pada hari Rabu tanggal 

2 September 2019 
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2009), Drs. Taufik Hamami (2009−2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. 

(2010−2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012−2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H., 

M.Hum (2015 – 2019) dan Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019 - 

sekarang). 

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh 

Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama 

Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad 

No 1 Pekanbaru. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru 

dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekan-

baru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru. 

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama 

Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk 

dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan 

Agama Pekanbaru sangat naïf, namun dari waktu ke waktu citra tersebut 

semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad 

yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama 

Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk 

berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk 

Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah 

memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan 

menunjuk Ketua Pengadilan Agama sebagai Protokol Muspida dan memberi 

fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.
42

 

                                                             
42

Abbas Hasan, Loc.Cit, h. 8. 
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Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua badan peradilan, termasuk Pen-

gadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah 

Agung RI, bersama-sama dengan peradilan lainnya, memang secara yuridis 

memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjan-

gan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara 

lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. 

 

B.  Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru 

VISI 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kelas 1a Pekanbaru yang bersih dan 

bermartabat menuju Pengadilan Agama yang agung dibawah lindungan Allah 

SWT” 

MISI 

1. Menjaga Kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama 

Pekanbaru Kelas 1a. 

2. Memberikan pelayanan hokum prima kepada masyarakat yang berkeadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpin di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 

1a. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru 

kelas 1a.
43

 

 

  

                                                             
43

 https://www.pa-pekanbaru.go.id diakses pada tanggal 21 Januari 2010 pukul 11.00 wib. 

https://www.pa-pekanbaru.go.id/
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C.  Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru 

Pengadilan secara kelembagaan merupakan organisasi kekuasaan yang 

mempunyai struktur organisasi tertentu, adaapun struktur organisasi 

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagi berikut:  
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Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1a. 
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Tabel II.1 

Ketenagaan PA Pekanbaru 

 

No Jabatan Jumlah keterangan 

1. Ketua  1  

2. Wakil ketua -  

3. Hakim  19  

4. Panitera  1  

5. Sekretaris  1  

6. Panmud  3  

7.  Kasubag  3  

8. Panitera pengganti 13  

9. Jurusita  5  

10. Jurusita pengganti 5  

11. Fungsional umum 5  

12. Honorer 43
44

  

 

Dengan adanya berbagai pembaruan dan dorongan eksternal melalui 

Reformasi Birokrasi (RB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

dan berbagai kondisi yang sangat dinamis merupakan tantangan dalam proses 

perubahan, maka dinilai perlu arah dan langkah dalam mencapai cita-cita. 

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang 

berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkenaan den-

gan hal ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik 

Indonesia merumuskan visi badan peradilan, yaitu “Terwujudnya Peradilan 

Yang Agung”. Berkaitan dengan visi ini, karena Pengadilan Agama Pekan-

baru merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga peradilan yang 

berada di bawah Mahkamah Agung, maka visi Pengadilan Agama Pekanbaru 

merupakan derivasi dari visi Mahkamah Agung, sehingga, yaitu “Terwujud-

nya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Agung”. 

                                                             
44

 Published: Monday, 10 April 2017 10:49 | Written by Super User | Print | Email | Hits: 

673 



 30 

Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada 

kurun tertentu, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan pekerjaan pokok 

untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari visi Pengadilan 

Agama Pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi Mahkamah Agung, 

maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan diderivasi dari misi 

Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru rumusannya 

sebagai berikut: 

2. Menjaga kemadirian Pengadilan Agama Pekanbaru; 

3. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

4. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan peradilan 

5. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru. 

 

D.  Kewenangan Pengadilan Agama 

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu 

sebagaimana yang dimaksut dalam undang-undang no 7 tahun 1989 dan UU 

no.3 tahun 2006tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama.
45

 

Peradilan Agama terdiri atas: 

a) Pengadilan agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang 

berkedudukan di ibukota madya/kota dan daerah hukumnya meliputi 

wilayah kabupaten/kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya 

pengecualian. 

                                                             
45

 Ibid.  
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b) Pengadilan tinggi agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang 

berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah 

provinsi. 

 Mahkamah Agung (MA) merupakan pengadilan Negara tertinggi 

dari keempat lingkungan peradilan, yaitu badan Peradilan Agama, 

Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
46

 

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”.   

istilah “kompetensi” berasal dari bahasa belanda competentie, yang 

diterjemahkan dengan kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau 

memutuskan sesuatu. Istilah kompetensi lembaga peradilan  merupakan 

kekuasaan negara dalam menerima, mengadili dan mengutus, dan 

menyelasikan perkara-perkara tertentu untuk menegakkan hukum dan 

keadilan.
47

  

Penyelanggaraan kekuasaan kehakiman (judicial power) di indonesia 

dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Umum termasuk peradilan khusus dibawahnya, Peradilan Agama, 

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada 

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tinggi. Pengadilan pada 

keempat lingkungan peradilan tersebut memiliki cakupan dam batasan 

                                                             
46

 Dr. Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah , 

(Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 65. 

47
 Rasito, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta :  Pustaka Pelajar, 2015). h. 39 
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pemberian kekuasaan untuk mengadili itu, ditentukan oleh bidang yuridiksi 

yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.
48

  

Kekuasaan Pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas 

kekuasaan relative (relative competentie) dan kekuasaan mutlak (absolut 

competentie). Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk 

mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi). Kompetensi relatif 

pengadilan agama merujuk pada 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo. 66 dan Pasal 

73 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berdasarkan pada 

ketentuan pasal 54 UU No. 7  Tahun 1989, yaitu acara yang berlaku pada 

lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara yang berlaku pada 

lingkungan peradilan umum.
49

 

1. Kompetensi Relative 

Kompetensi relative atau kekuasaan relatif diartikan sebagai 

kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam 

perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama 

tingkatan lainnya.. misalnya, antara Pengadilan Negeri Malang dengan 

Pengadilan Negeri Purworejo, antara Pengadilan agama Muara Enim 

dengan Pengadilan agama Baturaja.
50

  

Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Perworejo satu 

jenis, sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama 

                                                             
48

 Ibid., h. 40.  

49
 Mardani, Op.cit, h. 53.   

50
 Roihan A. Rasyid, Op.Cit., h. 25.   
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pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama Muara Enim dan 

Pengadilan agama Baturaja satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan 

Peradilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.
51

  

Pasal 4 ayat (1) UU No 7 tahun 1989 berbunyi :  

Pengadilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota 

kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau 

kabupaten.  

Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) berbunyi :  

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di 

kotamadya atau ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi 

wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan 

adanya  pengecualian.
52

 

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum 

tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam 

hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan 

tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang. 

Contoh, di Kabupaten Riau kepulauan terdapat empat buah Pengadilan 

Agama, karena kondisi transportasi sulit.  

Yurusdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan 

ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan 

sehubungan dengan hak eksepsi tergugat. Menurut teori umum Hukum 

                                                             
51

 Ibid., h. 26.   

52
 Redaksi Sinar Grafika, Peraturan Lengkap Peradilan Agama, (Jakarta : Sinar Grafika 

Offset, 2017), h. 33.    



 34 

Acara Peradilan Umum (tentang tempat mengajukan gugatan), apabila 

penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri mana saja, 

diperbolehkan dan Pengadilan Negeri tersebut masih boleh memeriksa 

dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari 

pihak lawannya. Juga boleh saja orang (penggugat dan tergugat) memilih 

untuk berperkara di muka Pengadilan Negeri mana saja yang mereka 

sepakati. 

Hal ini berlaku sepanjang tidak tegas-tegas dinyatakan lain. 

Pengadilan Negeri dalam hal ini, boleh menerima pendaftaran perkara 

tersebut disamping boleh pula menolaknya. Namun, dalam praktik 

Pengadilan Negeri sejak dari semula sudah tidak berkenan menerima 

gugatan atau permohonan semacam itu, sekaligus memberikan saran ke 

Pengadilan Negeri mana seharusnya gugatan atau permohonan itu 

diajukan.
53

  

Ketentuan umum Peradilan Umum tersebut berlaku juga untuk 

Peradilan Agama sebagaimana ditunjuk oleh UU nomor & tahun 1989. 

Dulu, sebelum Peradilan Agama mempunyai kekuasaan absolut yang 

seragam diseluruh indonesia (sebelum berlakunya UU No 7 tahun 1989). 

Peradilan Agama tidak dapat menerima ketentuan umum Peradilan 

Umum tersebut diatas, sebab suatu jenis perkara yang misalnya menjadi 

kekuasaan absolut Peradilan Agama di pulau Sumatera belum tentu juga 
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menjadi kekuasaan absolut Peradilan Agama di pulau jawa, misalnya, 

dalam perkara waris.       

2. Kompetensi Absolut 

Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan 

wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu 

yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam 

lingkungan pengadilan lain. Kompetensi absolut atau kewenangan 

mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan apakah peradilan tertentu 

itu pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang 

diajukan kepadanya dan bukan wewenang pengadilan lain. Kompetensi 

absolut atau wewenang mutlak disebut juga artibusi kekuasaan 

kehakiman. 
54

    

Dengan kata lain yang dimaksud dengan kompetensi absolut 

adalah kekuasaan pengadilan atau tingkatan pengadilan yang 

berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan 

pengadilan, dalam perbendaannya dengan jenis perkara atau jenis 

pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Misalnya, Pengadilan 

Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama 

Islam sedangkan bagi yang selain agama islam menjadi kekuasaan 

Peradilan Umum. Batas-batas kewenangan mengadili antar lingkungan 

Peradilan tersebutlah yang dimaksud dengan “kompetensi absolut”. 

Artinya apa yang telah ditegaskan menjadi porsi setiap lingkungan 

                                                             
54

 Rasito, Op.cit, h. 41.  



 36 

peradilan, secara “mutlak” menjadi kewenangannya untuk memeriksa 

dan memutus perkaranya. Lingkungan peradilan lain secara mutlak tidak 

berwenang untuk mengadilinya.
55

  

Kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan Pengadilan 

Agama diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas asas 

Personalitas Keislaman, dalam pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan 

Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara 

perdata tertentu yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) UU No.3 Tahun 

2006 yaitu: 

a. Perkawinan. 

b. Waris.  

c. Wasiat. 

d. Hibah. 

e. Wakaf. 

f. Zakat. 

g. Infaq. 

h. Shadaqah. 

i. Ekonomi syariah.
56
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Di samping kewenangan pengadilan yang dimaksud di atas, 

Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai fungsi,  antara lain sebagai 

berikut : 

1) Fungsi mengadili (judicial power) 

yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan 

perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam 

tingkat pertama (vide: Pasal 49  Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009). 

2) Fungsi pembinaan 

Yakni memberikan  pengarahan, bimbingan, dan petunjuk 

kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik 

menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun 

administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan 

pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang 

Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
57

 

3) Fungsi pengawasan,  

yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas 

dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan 

Jurusita/ Jurusita Pengganti  di bawah jajarannya agar  peradilan 

diselenggarakan dengan seksama  dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat 

(1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan 
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terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta 

pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

4) Fungsi nasehat 

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum 

Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila 

diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 

Tahun 2009). 

Fungsi lainnya: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan 

tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti 

DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009). 

5)  Pelayanan penyuluhan hukum, 

Pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses 

yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan 

transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan 

Ketua  Mahkamah Agung RI Nomor :1-144/KMA/SK/I/2011 tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di 

Pengadilan.
58
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E.  Tugas Pokok Struktrur Pengadilan Agama Pekanbaru 

Adapun uraian tugas pokok dari struktur Orgnasisasi Pengadilan 

Agama Pekanbaru, sebagai berikut: 

1. Ketua  

a. Melakukan peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektifitas kinerja di 

lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru. 

b. Mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru yang 

professional, bersih, berwibawa, dan berakhlakul karimah. 

c. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan public di bidang 

hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 

2. Wakil Ketua 

a. Menyelesaikan perkara banding yang diserahkan kepadanya. 

b. Membantu ketua dalam melaksanakan eksaminasi putusan/penetapan 

Hakim dan putusan. 

c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam 

menghimpun kajian tim. 

3. Hakim  

a. Meneliti, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diserahkan 

kepadanya. 

b. Menyelesaikian minutasi. 

c. Melaksanakan tugas sebagai Hakim pengawas bidang
59
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4. Penitera/Sekretaris 

a. Kordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi kesekretariatan dan 

kepaniteraan. 

1) Mengkordinir dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan 

dengan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, 

kepegawaian dan umum agar pelaksanaan kegaitan kesekretariatan 

berjalan sesuai dengan ketentuan/prosedur dan rencana kerja yang 

telah ditetapkan. 

b. Kordinasi dan kepangawasan kegiatan kepaniteraan  

1) Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada panitera muda, 

penitera pengganti, agar perkara terdistribusi dan tertangani dengan 

baik. 

2) Mengkordinasi penyiapan surat-surat pemberitahuan kepada pihak-

pihak yang berperkara agar semua pihak mengetahui bahwa perkara 

banding yang di ajukan sudah diterima dan sedang diselesaikan di 

Pengadilan Agama Pekanbaru.
60

 

c. Pengawasan penerimaan dan realisasi anggaran, serta pelaporan  

1) Memantau dan mengawasi penerimaan, pendapatan nasional bukan 

pajak (PNBP), pembayaran gaji, Pengadilan Agama dibawahnya 

agar seluruh penerimaan teradministrasi dengan baik dan dikelola 

dengan benar. 

                                                             
60

 Ibid. 



 41 

2) Memantau dan mengawasi penyusunan laporan keuangan, 

kepegawaian, umum dan penyelesaian perkara agar dilaporkan 

dengan benar dan tepat waktu. 

d. Pembinaan staf. 

1) Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh 

staf dibawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang 

efektif atas tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan 

meningkatkan kompetensi staf secara kontinu sesuai persyaratan 

yang telah ditetapkan. 

5. Wakil penitera  

a. Kordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi  

1) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kepaniteraan yang efektif dan 

melaporkannya kepada atasan. 

2) Membagi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada Panitera 

Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum.
61

 

b. Kordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan 

1) Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada panitera Muda dan 

Panitera Pengganti agar perkara terdistribusi dan tertangani dengan 

baik. 

2) Membantu tugas Hakim pengawas bidang. 
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c. Pembinaan staf. 

1) Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh 

staf dibawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang 

efektif atas tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan 

meningkatkan kompetensi staf secara kontinu sesuai persyaratan yang 

telah ditetapkan. 

6. Panitera Muda Pengganti 

a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan 

daftar isi bundle A yang diserahkan kepadanya. 

b. Menerima, mencatat, memberi nomor register, menyiapakan berkas 

perkara banding ke dalam buku register serta memberi catatan singkat 

tentang isinya kepada ketua majelis di kepaniteraan muda gugatan. 

c. Berkas perkara yang telah register dilengkapi dengan formulir 

penetapan majelis hakim dan selanjutnya disampaikan kepada wakil 

panitera untuk diserahkan kepada ketua Pengadilan Agama  

Pekanbaru.
62

 

7. Panitera Muda Hukum 

a. Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat 

masuk dan surat-surat keluar sub bidang kepaniteraan muda hukum. 

b. Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data perkara serta membuat 

statistik perkara pada tingkat pertama. 

c. Menyusun arsip perkara banding menurut pola bindalmin. 
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8. Panitera Pengganti 

a. Mencatat jalannya sidang dan bertanggung jawab atas kebenaran 

catatan sidang berdasarkan sumpah jabatan panitera pengganti. 

b. Melengkapi segala yang terjadi yang berkaitan dengan para pihak 

selama dalam persidangan dalam bentuk berita acara. 

c. Menanda tangani berita acara persidangan bersama dengan ketua 

majelis.
63

 

9. Wakil Sekretaris. 

a. Mengkordinasi ketertiban, kebersihan kantor, disiplin kerja pegawai 

serta urusan kerumah tanggaan kantor lainnya. 

b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian, keuangan dan umum 

serta inventaris barang milik negara dan administrasi lainnya 

c. Melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen penanggung 

jawab kegiatan sesuai dengan kegiatan yang berlaku 

10. Kasubbag Kepagawaian.  

a. Menyelenggarakan administrasi dibidang kepagawaian. 

b. Menerima, mencatat, mengolah dan menyalurkan surat-surat masuk 

dan surat-surat keluar. 

c. Menyiapakan daftar hadir, daftara jam istirahat, dan daftar pulang 

pegawai Pengadailan Agama Pekanbaru. 

11. Kasubbag Umum. 

a. Menyelenggarakan adminitrasi di bidang umum. 
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b. Melaksanakan tata persuratan, pemberdayaan staf dan menjaga 

lingkungan kantor seusia bidang sub umum. 

c. Membuat perancanaan pengadaan barang inventaris dan alat 

kebutuhan kantor. 

12. Kasubbag Keuangan. 

a. Menyelenggarakan adminitrasi di bidang keungan. 

b. Membuat anggaran perancanaan PA pekanbaru. 

c. Memonitor pembukaan keuangan yang berhubungan denag 

keuangan APBN, urusan gaji, tunjangan pegawai dan perjalanan 

dinas.
64
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM E-COURT 

 

A.  Pengertian e-Court 

e-Court tersusun dari dua kata yaitu electronic dan court. Secara 

bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat 

yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang 

menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. 

 Sedangkan kata court secara bahasa masuk ke dalam bahasa Inggris 

atau english yaitu bahasa jemarik yang pertama kali dituturkan di Inggris 

pada abad pertengahan awal, court dalam bahasa indonesia berarti 

pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan. 
65

 

 Sedangkan e-Court secara istilah adalah sebuah instrumen pengadilan 

sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara 

secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara 

online dan persidangan secara online yaitu menggirim dokumen persidangan 

(jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan). 
66

 

 

B.  Dasar Hukum e-Court 

e-Court telah mempunyai payung hukum yang tertuang pada 

Peraturan Mahkamah Agung Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 
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tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik kemudian 

disempurnakan menjadi (PERMA) No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 

Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 

122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar 

Sistem Informasi Pengadilan.
67

 

Pada peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi tersebut dibentuk 

dengan beberapa pertimbangan, diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 

ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) 

yang menyebutkan bahwa. 

“Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi 

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan.”
68

 

  Adapun materi PERMA No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara 

Secara Elektronik terdiri dari 8 Bab, dan 26 Pasal. Mengenai sistematika 

PERMA No 3 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

BAB I :  Ketentuan Umum (pasal 1-3) 

BAB II :  Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik 

(pasal 4-6) 

BAB III :  Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 7-10) 
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BAB IV :  Administrasi Panggilan Secara Elektronik (pasal 11-15) 

BAB V :  Penerbitan Salinan Putusan/Penetapan (pasal 16-17) 

BAB VI :  Tata Kelola Administrasi (pasal 18-23) 

BAB VII :  Ketentuan Peralihan (pasal 24) 

BAB VIII :  Ketentuan Penutup (pasal 25-26).
69

 

Adapun Materi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang terdiri dari 8 

Bab, dan 39 Pasal. Mengenai sistematika PERMA No 1 Tahun 2019 adalah 

sebagai berikut: 

BAB I :  Ketentuan Umum (pasal 1-4) 

BAB II  :  Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik  

  (pasal 5-7) 

BAB III  :  Administrasi Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara 

Secara Elektronik (pasal 8-14) 

BAB IV  :  Panggilan Dan Pemberitahuan Secara Elektronik (pasal 15-18) 

BAB V  :  Persidangan Secara Elektronik (pasal 19-28) 

BAB VI  :  Tata Kelola Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 29-

34) 

BAB VII  :  Ketentuan Peralihan (pasal 35) 

BAB VIII  :  Ketentuan Penutup (pasal 36-39). 
70
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Adapun Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019. Tentang Petunjuk Teknis Administrasi 

Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Terdiri dari 

A.  Ketentuan Umum. 

B.  Pengguna Layanan Administrasi Perakara Secara Elektronik. 

C.  Administrasi Pendaftaran dan Biaya Perkara Secara Elektronik. 

D.  Administrasi Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik. 

E.  Persidangan Secara Elektronik. 

F. Tata Kelola Administrasi Perkara. 

G.  Validasi Calon Pengguna Terdaftar Advokad. 

H.  Administrasi Akun Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. 

I. Pengelolaan Informasi Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain 

J. Penutup.
71

 

 

C.  Sistem Hukum Acara Secara Elektronik  

1. Administrasi Perkara Secara Elektronik 

a. Pendaftaran Online (e-Filing) 

Pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara daring on-

line, melalui aplikasi e-Court yang dapat dilakukan di mana saja dan 

kapan saja melalui web browser. Pengguna melakukan login atas akun 

yang dimilikinya kemudian memilih pengadilan tertentu sebagai 

pengadilan tempat mengajukan gugatan. Pengguna terdaftar kemudian 

mengupload surat gugatan dalam bentuk Pdf dan Word. Setelah tahap 
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tersebut pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran on-

line (bukan nomor perkara). Tahap selanjutnya pengguna terdaftar 

mengupload dokumen gugatan / permohonan .
72

 

Pada aplikasi e-Court belum ada menu khusus sebagai tempat 

untuk mengunggah surat persetujuan prinsipal, sehingga oleh 

Pengguna terdaftar surat persetujuan ini sering diserahkan kepada 

Majelis Hakim pada saat persidangan pertama. 

Pada tahapan ini, surat persetujuan prinsipal untuk beracara 

secara elektronik, dapat diupload kemudian akan muncul e-SKUM 

dan virtual account (VA). Dalam melakukan pendaftaran perkara 

secara elektronik harus diperhatikan tentang persetujuan pihak 

berperkara bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk 

berperkara secara elektronik. Tahapan pendaftaran dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Memilih pengadilan yang berwenang. 

b. Mengunggah surat kuasa khusus. 

c. Mendapatkan nomor pendaftaran on-line (bukan nomor perkara) 

d. Menginput data pihak. 

e. Mengunggah upload dokumen gugatan/permohonan dan surat 

persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.
73
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Adapun pendaftaran perkara yang dapat dilakukan pada e-

Court meliputi: 

a. Gugatan dengan segala variasinya, kumulasi subjektif (Penggugat 

lebih dari satu atau Tergugat lebih dari satu. 

b. Gugatan sederhana, baik gugatan ekonomi syari'ah atau gugatan 

jenis perdata lainnya. 

c. Perkara permohonan dengan menempatkan pada satu pihak saja 

yaitu Pemohon dan Para Pemohon. 

d. Gugatan perlawanan/verzet, yakni bagi pihak Tergugat yang tidak 

pernah hadir mengajukan upaya hukum terhadap putusan verstek. 

e. Upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. 

Selain jenis-jenis pendaftaran di atas, meja e-Court menerima 

gugatan secara intervensi. Penggugat intervensi dapat mengajukan 

surat gugatan pada meja e-Court dengan proses seperti pada 

pendaftaran gugatan biasa.  

Penggugat intervensi akan dipanggil untuk menghadap 

persidangan. Panggilan tersebut dilakukan oleh Jurusita/Jurustia 

Pengganti melalui domisili elektronik. Ketua Majelis akan 

mengeluarkan penetapan tentang status dari gugatan intervensi, apakah 

gugatan intervensi tersebut diterima sebagai pihak dalam perkara 

tersebut ataukah ditolak.
74
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b.  Pembayaran Online (e-Payment) 

Aplikasi e-Court menyediakan e-SKUM dan kode akun virtual. 

Kemudahan proses pendaftaran ini juga didukung kemudahan dalam 

pembayaran panjar biaya perkara. Melalui fitur e-payment masyarakat 

pencari keadilan, dalam proses pendaftaran perkara secara elektronik 

dan setelah mendapatkan taksiran biaya panjar perkara secara 

elektronik (e-SKUM) dapat melakukan pembayaran melalui rekening 

virtual (virtual account) dengan berbagai metode pembayaran yang 

dilakukan diperbankan pada umumnya, seperti melalui sms banking, 

internet banking, mobile bangking, maupun mendatangi teller bank.
75

 

Setelah pembayaran yang dilakukan, gugatan/permohonan 

tersebut akan muncul pada sistem e-Court di pengadilan yang akan 

dituju. Petugas yang ditujuk akan menverifikasi data, menginput data 

e-Court pada sistem SIPP. Setelah dilakukan verifikasi data, secara 

otomatis akan nada nontifikasi kepada pihak Penggugat/Pemohon 

tentang nomor perkara tersebut.
76

 

Dokumen yang telah di print out pada aplikasi e-Court sebagai 

bagian dari berkas perkara. dokumen tersebut setidaknya memuat surat 

gugatan, surat kuasa, surat pernyataan pihak prinsipal untuk berpekara 

secara e-Count, kartu Advokat (pengguna terdaftar), KTP (pengguna 

lain), surat kuasa Insidentil/surat tugas (pengguna lain). Kemudian 
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petugas tersebut menyampaikan berkas perkara kepada panitera untuk 

selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan. Ketua Majelis yang 

telah ditunjuk akan menetapkan hari sidang dan memerintahkan Juru 

sita/Juru Sita Pengganti untuk memanggil pihak berpekara.
77

 

c.  Panggilan Online (e-Summons) 

Sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2019 bahwa Pemanggilan 

yang pendaftarannya dilakukan dengan e-Court, maka pemanggilan 

kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirim 

kealamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk 

pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual 

dan pada saat tergugat hadir, pada persidangan yang pertama akan 

diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau 

tidak, jika setuju maka pihak tergugat dipanggil secara elektronik 

sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak 

setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.
78

 

Pihak yang berada di luar wilayah yuridiksi, selain dipanggil 

melalui domisili elektronik, panggilan tersebut juga akan ditembuskan 

kepada e-mail Pengadilan yang mewilayahi hukumnya. Adapun jika 

pihak yang dipanggil berdiam di luar negeri, maka dengan 
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menggunakan aplikasi ROM (Rogatory Online Monitoring)
79

 yang 

dapat diakses melalui www.rogatori.kemlu.go.id dan sesuai dengan 

pentunjuk surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 

1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
80

 

Pemanggilan terhadap pihak yang gaib dilakukan menurut 

Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 ke-7 Rv yang menegaskan dengan 

cara penempelan pada papan pengumuman di pintu ruang sidang atau 

dimuat dalam surat kabar (media massa) yang terbit di wilayah hukum 

pengadilan yang bersangkutan. Adapun khusus untuk perkara 

perceraian berlaku ketentuan seperti diatur dalam Pasal 27 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tata cara pemanggilan yang gaib 

seperti tersebut diatas belum diatur secara rinci, baik di Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Adaministrasi 

perkara di Pengadilan Secara elektronik maupun di Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sehingga ketentuan hukum 

acara yang baku masih tetap diberlakukan.
81
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2. Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) 

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan 

dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun 

demikian, meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetap 

terdapat titik-titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak berpekara. 

Pada sidang pertama, Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk ke 

ruang sidang. Pada tahap ini oleh Majelis Hakim dilaksanakan pemeriksa 

dokumen-dokumen. Pihak Penggugat/Pemohon akan diminta oleh Ketua 

Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah 

diunggah dari aplikasi e-Court dan asli surat persetujuan prinsipal.
82

 

Pada tahapan sidang ini, Ketua Majelis memberikan penjelasan 

kepada pihak berpekara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait 

persidangan secara elektronik (Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2019).
83

 

Mengenai persetujuan sidang secara elektronik kepada Tergugat, telah 

disebutkan dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

129/KMA/SK/VIII/2019, bahwa Hakim/Ketua Majelis meminta 

persetujuan sidang secara elektronik kepada Tergugat, kecuali dalam 

perkara Tata Usaha Negara adalah pada proses persidangan awal. 

Apabila pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir, hakim 

dapat menunda persidangan untuk memanggil Tergugat untuk yang kedua 

kalinya. Jika pada persidangan yang kedua, Tergugat hadir (juga berlaku 
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jika pada persidangan Termohon hadir), Majelis Hakim akan 

mendamaikan pihak berpekara agar dapat menyelesaikan perkara secara 

damai seperti proses persidangan biasa. Upaya perdamaian yang tidak 

menghasilkan kesepakatan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu 

proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
84

  

Walaupun ada persetujuan persidangan secara elektronik tapi 

sidang tahap mediasi tetap dihadiri langsung dengan atau tanpa 

didampingi kuasa hukum.
85

 Pertemuan mediasi juga dapat dilakukan 

melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan 

semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan 

berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dan hal tersebut sudah dapat 

dikatakan sebagai kehadiran langsung.
86

  

Laporan mediasi Majelis Hakim yang menerangkan bahwa mediasi 

tidak berhasil, akan dipanggil melalui domisili elektronik
87

 sedangkan 

Tergugat/Termohon dipanggil secara langsung (secara manual). Mengenai 

pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi
88

, pemanggilan 

                                                             
84

 Ibid, h. 31.  

85
 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, Pasal 6.  

86
 Ibid, Pasal 5 ayat (3). 

87
 Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang 

telah terverifikasi. 

88
 Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang 

netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang 

bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. 



 56 

pihak berpekara dapat juga dilakukan melalui perintah Ketua Majelis 

dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan. 

a. Courtt Calender 

Secara bahasa Court Calender adalah kalender peradilan. 

Dalam proses secara manual, Court Calender sering diposisikan 

sebagai catatan hakim terhadap penerimaan perkara. Court Calender 

ditulis sesuai dengan nomor perkara yang diterima oleh hakim, di 

dalamnya merekam segala proses dan jadwal persidangan yang akan 

datang. Dalam SIPP juga terdapat fitur Court  Calender, fasilitas ini 

dapat digunakan sebagai pengingat ataupun jadwal dan agenda 

persidangan perkara tersebut, kesepakatan Court Calender yang secara 

formil telah disetujui pihak-pihak berpekara, akan membantu 

kelancaran persidangan.
89

 

Jika pada waktu yang telah dilakukan, ternyata pihak berpekara 

tidak menepati agenda sidang yang telah ditentukan maka pihak 

tersebut harus memberitahukan kepada Mejelis Hakim. Dengan adanya 

pemberitahuan tersebut, Ketua Majelis memberikan kesempatan sekali 

lagi. Ketua Majelis juga akan menetapkan kembali Court Calender 

(reschedule jadwal persidangan). 

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019, bahwa setiap 

persidangan secara elektronik haruslah dibuat Court Calender. Court 

Calender dibuat untuk mempermudah tahapan persidangan agar proses 
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jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan putusan dapat 

terjadwalkan secara teratur. Adapun untuk perkara yang dalam 

persidangannya tidak dihadiri oleh Tergugat/Termohon, sehingga 

diputus verstek, tidak diperlukan Court Calender, karena  untuk 

perkara tersebut persidangannya dilakukan secara manual.
90

 

b. Replik Duplik Dalam Sistem Informasi Pengadilan 

Aplikasi e-Court ini adalah untuk menyelenggarakan acara 

persidangan secara elektronik (e-litigasi). Bentuk konkretnya adalah 

pelaksanaan sebagian agenda persidangan dapat dilakukan secara 

elektronik, yakni acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan.
91

 

Walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan, Majelis Hakim 

tetap menjalankan persidangan sebagai mana mestinya di ruang sidang 

yang telah disediakan.  

Hakim/ hakim ketua membuka sidang kemudian meneliti 

dokumen elektronik yang disampaikan penggugat melalui sistem 

informasi pengadilan. Jika tahapan mediasi telah dilakukan, maka 

sesuai dengan court calender yang telah disepakati, para pihak 

melakukan tahapan penyampaian jawaban yang diverifikasi oleh 

majelis hakim, lalu majelis hakim meneruskan jawaban tersebut 

kepada penggugat melalui sistem informasi pengadilan. Begitu pula 
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seterusnya pada replik dan duplik yang semua itu disampaikan dalam 

format pdf dan rtv/doc.
92

 

Setelah tahapan yang telah disepakati tersebut bisa juga 

dimungkinkan pada tahap berikutnya para pihak menyampaikan 

tanggapan atas replik dan duplik sesuai jadwal yang sudah disepakati 

sejak semula, barulah kemudian dibuat lagi kesepakatan jadwal untuk 

memasuki tahapan pembuktian.  

Pada sidang pembuktian, pihak berpekara diharuskan 

menyampaikan terlebih dahulu dokumen asli jawab jinawab yang telah 

dilalui. Urgensi kehadiran pada pihak berpekara dalam sidang 

pembuktian adalah sebagai sarana untuk memperlihatkan akurasi 

dokumen. Akurasi alat bukti tersebut tidak hanya sebagai kebutuhan 

pemeriksaan bagi Majelis Hakim, tetapi pihak lawan juga 

berkepentingan untuk melihat ada tidaknya asli dari alat bukti.
93

 

Apabila ada pihak-pihak berperkara yang tidak menyampaikan 

dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan yang 

telah ditetapkan oleh hakim/hakim ketua atas kesepakatan kedua belah 

pihak pada awal persidangan, dengan tanpa alasan yang sah 

berdasarkan penilaian hakim/hakim ketua, dianggap yang 

bersangkutan sudah tidak menggunakan haknya lagi.
94
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c. Pemeriksaan Saksi/Ahli Melalui Media Komunikasi Audio Visual 

Kehadiran para pihak juga diperlukan saat pemeriksa sidang 

saksi. Ketua Majelis akan memberikan kesempatan kepada para pihak 

untuk bertanya kepada saksi melalui Ketua Majelis. Berkenaan dengan 

pemeriksaan saksi, jika saksi tersebut berada diluar wilayah hukum 

Pengadilan Pemeriksa, maka pemeriksa saksi tersebut dapat dilakukan 

teleconference.
95

 Ketua Pengadilan harus meminta bantuan pada Ketua 

Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi, agar menunjuk 

Hakim dan Panitera. Kemudian Pengadilan yang mewilayahi saksi 

tersebut harus menunjuk Hakim dan Panitera yang akan mengangkat 

sumpah dan melihat langsung pada tempat dimana dilakukan 

teleconference.
96

 

Pembuktian elektronik ini hakim dapat menggunakannya 

sebagai alat bukti dengan bantuan persangkaan hakim atau mendengar 

keterangan ahli (saksi ahli) dalam menerima dokumen elektronik 

dalam persidangan secara e-Litigation. Pemeriksaan saksi dilakukan 

secara langsung dalam persidangan acara pembuktian sesuai dengan 

hukum acara yang berlaku.
97

 Namun dapat juga dilakukan jarak jauh 

melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling 

melihat dan mendengarkan secara langsung serta berpartisipasi dalam 
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persidangan.
98

 Jika komunikasi terganggu karena jaringan internet dan 

sebagainya sehingga interaksi antar pihak dan majelis hakim tersebut 

tidak dapat dinyatakan sebagai sarana pemeriksaan saksi yang baik, 

oleh karena itu pemeriksaanya harus diulangi kembali pada waktu 

yang telah ditentukan oleh hakim/hakim ketua. 

Hakim dapat menggunakan dokumen elektronik sebagai alat 

bukti dengan meminta bantuan keterangan seorang saksi/ahli yang 

mengetahui dan mengerti tentang dokumen elektronik tersebut. 

Keterangan saksi ahli dapat memberikan atau menambah pengetahuan 

bagi hakim tentang sesuatu hal yang harus dibuktikan yang dapat 

dijadikan dasar untuk melakukan penilaian terhadap alat bukti 

elektronik tersebut di pengadilan.
99

 

Oleh sebab itu tata cara pemeriksaan pada tahap pembuktian 

sepenuhnya diserahkan kepada hakim/hakim ketua dengan tetap 

memperhatikan secara seksama hal-hal yang sudah diatur dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. 
100

 

d.  Salinan Putusan Elektronik 

Sistem e-Court tidak mengubah dan tidak bertentangan dengan 

hukum acara, sehingga hal-hal yang tidak diatur dalam e-Court berjalan 

sesuai dengan hukum acara. Demikian halnya dengan proses musyawarah 
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dan pembacaan putusan. Tahapan musyawarah dan pembacaan putusan 

harus menjadi bagian dari perjalanan persidangan e-Court. Pada hari yang 

telah ditetapkan untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim bersidang 

dan membuka jalannya persidangan. Kemudian membacakan putusan 

seperti biasanya. Ketua Majelis mempunyai tanggung jawab untuk meng-

upload putusan tersebut pada data SIPP, kemudian Panitera pengganti 

mempunyai tugas mencetak salinan putusan untuk ditandatangani oleh 

Panitera, kemudian salinan pengganti mempunyai tugas mencetak salinan 

putusan tersebut di-upload ke e-Court dan selanjutnya salinan putusan 

dikirim dalam bentuk pdf kepada para pihak berpekara, sesuai alamat 

domisili elektroniknya. 

Penyampaian salinan putusan pada domisili elektronik menjadi 

dokumen resmi bahwa putusan telah disampaikan kepada para pihak. Para 

pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum selama 14 (empat 

belas) hari sejak salinan putusan tersebut disampaikan.
101

 

 

D. Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 

 Asas Sederhana 

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar sesuatu yang menjadi 

tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau 

organisasi).
102
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Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam UU No 7 

Tahun 1989 diatur pada Pasal 57 ayat (3). Pada dasarnya asas ini bermuara 

dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No 14 Tahun 1970. Kemudian makna 

lebih luas dari asas ini diutarakan dalam penjelasan Umum dan penjelasan 

Pasal 4 ayat (2) itu sendiri. 

Dalam Penjelasan Umum yang dicantumkan dalam angka 8 yang 

lengkapnya berbunyi: 

“Ketentuan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, 

dan biaya ringan” tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam 

undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara 

Perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan 

pembuktian yang jauh dari sederhana.” 

 

Selanjutnya maksud dan pengertian asas ini, lebih dipertegas lagi 

dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) berbunyi :  

“Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang 

selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya 

ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit 

yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan 

kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari 

keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin 

sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa 

mengorbankan ketelitian untuk mencari kebernaran dan keadilan”.
103

 

 

Sedangkan Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti 

pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah.)
104

. Kata “Sederhana” bermakna 

bahwa kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara 
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haruslah sederhana mudah dimengerti oleh pencari keadilan dan tidak 

berbelit-belit serta tidak terlalu formalistik.
105

 Atau bisa disebut dengan 

pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan 

efektif. 
106

 Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan 

kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan 

penyelesaiannya dilakukan secara terbuka, runtut, dan pasti, dengan 

penerapan hukum acara yang sederhana.
107

 

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. mendefinisikan bahwa 

yang dimaksud “sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan 

tidak berbeli-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang 

diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, makin baik.”
108

 

Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan tidak 

jelas, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang 

menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan kengganan atau 

ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.
109

. 

Sehingga semakin dapat diterapkannya asas ini dengan baik, maka 

akan semakin baik pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai upaya 

melayani masyarakat untuk meneggakan hukum dan keadilan.  
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Asas Cepat 

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, segera, tidak banya seluk 

beluknya (tidak banyak pernik).
110

 Cepat atau yang pantas mengacu pada 

“tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara.
111

 

Kata “Cepat” bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut 

dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan cepat juga mengetahui 

putusan yang akan dijatuhkan
112

, menunjuk kepada jalannya peradilan terlalu 

banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal 

ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka sidang saja, 

tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan dipersidangan 

sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. 

Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena 

saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. 

Bahkan perkarannya sudah dilanjutkan oleh para ahli warisnya.
113

 

 Begitupun para hakim yang menangani setiap perkara harus dapat 

memutuskan perkara tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan. 

Mahkamah Agung dalam surat edaran No 1 tahun 1992 memberikan batasan 

waktu paling lama (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan 

dalam waktu (6) bulan sejak perkara itu didaftarakan dikepaniteraan, kecuali 
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jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam 

waktu enam bulan.
114

  

Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim, memeriksa 

dan memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo satu jam atau dua 

jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak 

memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan 

kesederhanaan hukum acara itu sendiri.
115

 Apabila hakim atau pengadilan 

sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional maka hakim 

tersebut tidak bermoral dan tidak profesional, serta telah melanggar asas 

pengadilan sederhana,cepat dan biaya ringan.
116

 

Jadi menurut penulis dalam asas cepat ini dituntut bagaimana seorang 

hakim tidak memperlambat proses peradilan yang dipimpinnya. Berbagai 

proses atau faktor dalam lamanya proses peradilan harus dilakukan secara 

cepat  dan tidak berbelit-belit oleh hakim agar proses peradilan tidak 

memakan waktu yang lama akan tetapi dalam hal ingin mewujudkan asas 

cepat ini hakim tidak boleh terburu-buru dan sembarangan dalam memeriksa 

perkara, hakim tetap harus meneliti dan memeriksa perkara tersebut dengan 

semestinya agar terciptannya keadilan bagi para pencari keadilan.  

Sistem Peradilan yang cepat dan tepat akan memberi harapan bagi 

para pencari keadilan dan juga akan memberikan kepercayaan yang penuh 
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dari masyarakat pencari keadilan kepada pengadilan. Apabila kecepatan, 

ketelitian, dan ketepatan proses peradilan dibarengi dengan pelayanan 

pemeriksaan yang sopan dan mandiri, semakin tinggi derajat nilai kebenaran 

dan keadilan. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan 

kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada 

pengadilan.
117

  

Asas Biaya Ringan 

Secara bahasa, biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk 

mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos 

(administrasi; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan 

sebagainya), biaya ringan perkara seperti pemanggilan saksi dan materai.
118

 

Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang 

harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di 

depan pengadilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau 

oleh masyarakat.
119

 

Salah satu tidak inginya masyarakat pencari keadilan datang ke 

lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara karena adanya persepsi 

biaya tinggi. Sehingga para pencari keadilan pun enggan datang ke lembaga 

peradilan dalam menyelesaikan perkara mereka. 

Padahal biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain 

kecuali benar-benar diperlukan untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada 
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tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan 

harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.
120

 

Dengan ditentukan biaya ringan, agar terpikul oleh masyarakat.
121

 

Peradilan Agama mempunyai aturan yang memuat tentang administrasi biaya 

perkara dengan sangat jelas dan rinci, dalam aturan tersebut terdapat aturan 

mengenai siapa yang bertanggung jawab atas biaya perkara, kapan biaya 

perkara tersebut dikeluarkan dan juga yang lainnya.
122

  

Bagi para pencari keadilan yang dikategorikan masyarakat tidak 

mampu juga dapat melakukan atau menjalani sidang di lembaga peradilan. 

Dalam kaitannya dengan biaya ringan perkara di pengadilan bagi orang yang 

tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum 

dan keadilan secara cuma-cuma (prodeo), (pasal 237-245 HIR/pasal 273-277 

R.Bg).
123

 

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas pengadilan 

yang jika benar-benar diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi 

masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama dihadapan hukum
124

.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa tentang tinjauan hukum 

Islam terhadap pelaksanaan sistem e-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru, 

maka dapat disimpulkan gambaran singkat dari skripsi yang telah penulis 

susun ini sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan sistem e-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah 

menerapkan Aplikasi e-Court sejak diterbitkan PERMA No 1 Tahun 2019 

tentang “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik” yang mana langsung berdampak pada efisiensi administrasi 

peradilan sekaligus wujud transparansi proses pencari keadilan dan 

memenuhi asas peradilan sederhana, cepat biaya ringan. Dampak langsung 

yang dirasakan para pencari keadilan melalui penerapan e-Court membuat 

masyarakat pencari keadilan dapat lebih mudah mengakses dan 

mengontrol proses yang sedang berjalan sekaligus melakukan 

penghematan waktu dan biaya dalam berperkara namun ada beberapa 

kendala para pihak gaptek oleh karena itu perlu adanya sosialisasi kepada 

masyarakat. 

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem e-Court bahwa Islam 

juga menerima modrenisasi atau perkembangan zaman begitu pula dengan 

peradilan. Dalam menetapkan kebijakan penguasa harus memberikan 

kemaslahatan bagi masyarakat oleh karena itu aplikasi e-Court yang 
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diterbitkan oleh Mahkamah Agung guna untuk memberikan maslahat 

kepada para pencari keadilan sudah memenuhi syariat Islam yang mana 

dalam Islam itu adalah mudah. Dan Allah tidak sedikitpun menyulitkan 

manusia dalam kehidupan dunia asalkan tidak bertentangan dengan 

syari‟at Islam.  

 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang menurut penulis penting untuk diperhatikan 

adalah: 

1. Kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk lebih meningkatkan sarana 

dan prasarana agar pelaksanaan sistem e-Court di pengadilan berjalan 

dengan lancar tanpa harus ada hambatan. 

2. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari hendaklah kita sebagai seorang 

muslim tolong-menolong dan selalu mempermudah urusan orang lain 

maka urusan kita juga akan dipermudah oleh Allah SWT. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1) Bagaimana menurut bapak/ibu dengan perkembangan sistem teknologi dan 

relevansinya dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan? 

2) Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa Mahkamah Agung menerbitkan 

PERMA no 1 tahun 2019 tentang sistem e-Court yang diterapkan di 

Pengadilan Agama Pekanbaru? 

3) Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang pelaksanaan sistem e-Court di 

Pengadilan Agama Pekanbaru? 

4) Jenis perkara apa saja yang bisa didaftarkan melalui sistem e-Court di 

Pengadilan Agama Pekanbaru? 

5) Apakah dengan adanya e-Court memberikan kemashlahatan dalam proses 

berperkara? 

6) Apa saja kendala yang dihadapi ketika diterapkanya sistem e-Court di 

Pengadilan Agama Pekanbaru? 

7) Bagaimana solusi bapak/ibu terhadap kendala-kendala yang dihadapi saat 

menerapkan sistem e-Court? 

8) Apakah dengan adanya sistem e-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah 

memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan?  

9) Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap pihak yang gaptek dalam 

menerapkan sistem e-Court? 

10) Apakah e-Court sudah memberikan kepuasan dalam mencari keadilan? 
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ANGKET PENELITIAN 

1. Apakah saudara mengetahui Mahkamah Agung menerbitkan PERMA no 1 

tahun 2019 tentang sistem e-Court yang diterapkan di Pengadilan Agama 

Pekanbaru? 

 a. Ya mengetahui  b. Tidak mengetahui 

2. Kecanggihan teknologi mengharuskan advokad/pengacara dan pihak 

berperkara menguasai IT khususnya dibidang penyelesaian perkara di 

pengadilan yang sekarang diberlakukan sistem e-Court? 

 a. Ya harus  b. Tidak harus 

3. Apakah penerapan sistem  e-Court juga merupakan upaya mewujudkan 

pengadilan yang unggul dan transparan dalam proses berperkara? 

 a. Ya  b. Tidak 

4. Berkembangnya teknologi informasi yaitu sistem e-Court memberikan 

kemaslahatan (manfaat) dalam mencari keadilan? 

 a. Ya   b. Tidak 

5. Apakah proses registrasi akun pengguna sistem e-Court dikenai biaya? 

 a.Ya  b.Tidak 

6. Apakah dengan adanya sistem e-court membutuhkan waktu yang lama untuk 

menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru? 

 a. Ya, dengan adanya e-court memperlambat proses berperkara. 

 b. Tidak,  dengan adanya e-court mempercepat proses berperkara. 

7. Apakah dengan adanya sistem e-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru 

menjadikan proses peradilan secara efektif dan efisien? 

 a.Ya, efektif dan efisien b. Tidak, efektif dan efisien 

8. Apakah dengan adanya sistem e-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru 

menghemat biaya ringan dari pada sistem manual? 

 a.Ya, biaya ringan.  b. Tidak, biaya ringan. 

9. Apakah benar kendala yang dialami saat proses persidangan secara elektronik 

adalah para pihak gaptek dan tidak update dalam pemberitahuan jadwal persidangan? 

 a. Ya benar  b. Tidak benar 

10. Apakah sistem e-Court  ini sudah memberikan kepuasan pada pihak 

berperkara? 

a. Ya b.Tidak 
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