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PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI PELAPORAN ONLINE

A. GAMBARAN UMUM
1. Dasar Hukum
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi
Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di Lingkungan Peradilan Umum.
2. Informasi Umum
a. Aplikasi Pelaporan Online adalah layanan bagi pengguna pengadilan untuk
melakukan pelaporan mandiri kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
(Ditjen Badilum) secara online
b. Pengguna layanan ini adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
c. Dalam hal melakukan pelaporan secara online, pengguna pengadilan harus
melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun
d. Bagi Pengadilan yang sudah melakukan pelaporan secara online, TIDAK perlu
melakukan pengiriman laporan secara manual/POS
3. Pendaftaran Pengguna Pengadilan
a. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri merupakan pengguna dari layanan ini
b. Ditunjuk 2 (dua) Aparatur Sipil Negara sebagai operator/pengguna aplikasi
pelaporan online yang terdiri atas :
 1 orang dari bagian Kepaniteraan Hukum
 1 orang dari Kesekretariatan (khusus untuk penginputan laporan sarana kerja
dan laporan keadaan zitting plaats)
c. Dalam Hal pengguna lupa password dapat melakukan reset password secara
mandiri pada halaman lupa password
d. Dalam Hal pengguna tidak berkedudukan pada Satuan Kerja saat melakukan
pendaftaran, maka jika pengguna akan ditunjuk sebagai operator/pengguna pada
Satuan Kerja yang baru maka wajib melakukan pendaftaran pengguna ulang
e. Dalam Hal dilakukan penggantian operator/pengguna pada Satuan Kerja maka
wajib menginformasikan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui
Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
4. Daftar Layanan Pelaporan
a. Pelaporan Perkara










Laporan Perkara
Laporan Rekapitulasi Mediasi
Laporan Keberhasilan Mediasi
Laporan Rekapitulasi Diversi
Laporan Diversi pada Pengadilan
Laporan Diversi di luar Pengadilan
Laporan Sidang di Luar Pengadilan
Laporan Pembebasan Biaya Perkara
Laporan Keuangan Perkara
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b. Pelaporan Selain Perkara







Laporan Pos Bantuan Hukum
Laporan Pengaduan
Laporan Sarana Kerja Pengadilan
Laporan Keadaan Zitting Plaats
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Laporan Survei Persepsi Korupsi

B. PROSES PENDAFTARAN AKUN PELAPORAN
Untuk memulai proses pendaftaran akun pelaporan dengan membuka browser internet
kemudian mengetikkan alamat pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id . Setelah
halaman login muncul KLIK DISINI untuk mendaftar
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Jenis Pengadilan

: Dipilih Tingkat Pertama atau Tingkat Banding

Satuan Kerja

: Dipilih Satuan Kerja masing - masing

Kode Satker DIPA 01

: Kode DIPA 01 dari Kementerian Keuangan

NIP

: NIP Operator/Pengguna yang akan melakukan proses penginputan
laporan

Email

: Alamat email aktif yang akan digunakan untuk aktivasi akun.

Setelah semua data selesai diinput pilih simpan, kemudian buka alamat email yang telah
didaftarkan untuk mengaktivasi akun dan mendapatkan password untuk login ke aplikasi
pelaporan online.
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Jenis Pengadilan

: Dipilih Tingkat Pertama atau Tingkat Banding

Satuan Kerja

: Dipilih Satuan Kerja masing - masing

NIP

: NIP Operator/Pengguna yang digunakan saat pendaftaran akun
pelaporan online

Password

: Password yang didapatkan di email pada saat pendaftaran
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Ketika data login telah diinput dengan benar maka akan timbul notifikasi bahwa login telah
berhasil.
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C. PENGINPUTAN DATA PELAPORAN ONLINE
1. LAPORAN PERKARA

Halaman awal laporan perkara menampilkan data laporan perkara yang telah diupload
setiap bulan. Fitur yang disediakan pada laporan perkara adalah upload dokumen laporan
perkara. Untuk memulai proses upload laporan perkara klik tombol tambah










Pilih Tahun periode pelaporan
Pilih bulan periode pelaporan
Yang dibintangi merah adalah dokumen yang wajib diupload
Bagi pengadilan negeri yang tidak memiliki kekhususan (Perikanan, PHI, Niaga, Tipikor)
tidak perlu mengupload laporan perkara khusus tersebut.
Upload dokumen laporan sesuai dengan jenis perkaranya masing – masing
Jika tidak ada perkara pada bulan tersebut tetap wajib diupload dengan laporan nihil
Dokumen yang diupload bertipe pdf dengan ukuran maksimal 10 MB
Ketika semua data telah terinput dengan benar klik simpan
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2. LAPORAN REKAPITULASI MEDIASI

Laporan Rekapitulasi Mediasi ini menampilkan data mediasi per bulan yang telah diinput ke
aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Penginputan data dilakukan setiap bulan.
Untuk menginput data laporan klik tambah pada pojok kiri atas.






Pilih Tahun periode pelaporan
Pilih bulan periode pelaporan
Klik cek data untuk menarik data mediasi dari server SIPP MA
Ketika semua data telah terinput dengan benar klik simpan
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3. LAPORAN KEBERHASILAN MEDIASI

Laporan keberhasilan Mediasi ini menampilkan data mediasi yang telah berhasil sesuai
dengan mediator dan klasifikasinya. Penginputan data dilakukan setiap bulan. Untuk
menginput data laporan klik tambah pada pojok kiri atas.






Pilih Tahun periode pelaporan
Pilih bulan periode pelaporan
Klik cek data untuk menarik data keberhasilan mediasi dari server SIPP MA
Ketika semua data telah terinput dengan benar klik simpan
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4. LAPORAN REKAPITULASI DIVERSI

Laporan Rekapitulasi Diversi ini menampilkan data diversi per bulan yang telah diinput ke
aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Penginputan data dilakukan setiap bulan.
Untuk menginput data laporan klik tambah pada pojok kiri atas.






Pilih Tahun periode pelaporan
Pilih bulan periode pelaporan
Klik cek data untuk menarik data diversi dari server SIPP MA
Ketika semua data telah terinput dengan benar klik simpan
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5. LAPORAN DIVERSI PADA PENGADILAN

Laporan ini menampilkan data bulanan diversi yang berhasil diselesaikan di pengadilan.
Penginputan data dilakukan setiap bulan. Untuk menginput data laporan klik tambah pada
pojok kiri atas.






Pilih Tahun periode pelaporan
Pilih bulan periode pelaporan
Klik cek data untuk menarik data diversi di pengadilan dari server SIPP MA
Ketika semua data telah terinput dengan benar klik simpan
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6. LAPORAN DIVERSI DI LUAR PENGADILAN

Laporan ini menampilkan data bulanan diversi yang berhasil diselesaikan di tingkat penyidikan
dan penuntut umum. Penginputan data dilakukan setiap bulan. Untuk menginput data
laporan klik tambah pada pojok kiri atas.






Pilih Tahun periode pelaporan
Pilih bulan periode pelaporan
Klik cek data untuk menarik data diversi di luar pengadilan dari server SIPP MA
Ketika semua data telah terinput dengan benar klik simpan
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7. LAPORAN SIDANG DI LUAR PENGADILAN

Laporan ini menampilkan data persidangan yang dilakukan di luar gedung pengadilan pada
masing – masing satuan kerja. Penginputan data dilakukan setiap bulan. Untuk menginput
data laporan klik tambah pada pojok kiri atas






Pilih Tahun periode pelaporan
Pilih bulan periode pelaporan
Klik cek data untuk menarik data sidang di luar pengadilan dari server SIPP MA
Ketika semua data telah terinput dengan benar klik simpan
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8. LAPORAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

Laporan ini menampilkan jumlah pembebasan biaya perkara (prodeo DIPA dan Murni) pada
masing – masing satuan kerja. Penginputan data dilakukan setiap bulan. Sebelum menginput
data laporan pembebasan biaya perkara agar terlebih dahulu melengkapi referensi anggaran.
Untuk menginput data laporan klik tambah pada pojok kiri atas.






Pilih Tahun periode pelaporan
Pilih bulan periode pelaporan
Klik cek data untuk menarik data pembebasan biaya perkara dari server SIPP MA
Ketika semua data telah terinput dengan benar klik simpan
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9. LAPORAN KEUANGAN PERKARA

Fitur yang disediakan pada laporan keuangan perkara adalah upload dokumen data dukung
terkait laporan keuangan perkara. Penginputan data dilakukan setiap bulan. Untuk memulai
proses upload laporan keuangan perkara klik tombol tambah







Pilih Tahun periode pelaporan
Pilih bulan periode pelaporan
Yang dibintangi merah adalah dokumen yang wajib diupload
Upload dokumen laporan sesuai dengan peruntukkannya
Dokumen penutupan buku jurnal keuangan PHI hanya bagi pengadilan yang memiliki
pengadilan hubungan industrial
 Dokumen yang diupload bertipe pdf dengan ukuran maksimal 10 MB
 Ketika semua data telah terinput dengan benar klik simpan
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10. LAPORAN POS BANTUAN HUKUM

Laporan ini menampilkan jumlah layanan pos bantuan hukum pada masing – masing satuan
kerja. Penginputan data dilakukan setiap bulan. Sebelum menginput data laporan posbakum
agar terlebih dahulu melengkapi referensi posbakum dan referensi anggaran. Untuk
menginput data laporan klik tambah pada pojok kiri atas.











Pilih Tahun periode pelaporan
Pilih bulan periode pelaporan
Pilih advokat piket sebagaimana yang telah diinput pada referensi posbakum
Isikan jumlah jam layanan pada bulan tersebut dengan angka tanpa teks
Realisasi anggaran diisi dengan realisasi dari awal tahun sampai dengan bulan
pelaporan
Isikan jumlah jenis kegiatan dengan angka tanpa teks
Isikan jumlah pemohon layanan dengan angka tanpa teks
Kolom keterangan digunakan sebagai catatan penting yang tidak terakomodir pada
laporan
Ketika semua data telah terinput dengan benar klik simpan
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11. LAPORAN PENGADUAN

Laporan ini menampilkan jumlah pengaduan pada masing – masing satuan kerja.
Penginputan data dilakukan setiap bulan. Untuk menginput data laporan klik tambah pada
pojok kiri atas.










Pilih Tahun periode pelaporan
Pilih bulan periode pelaporan
Isikan jumlah jenis pengaduan dengan angka tanpa teks
Isikan jumlah sarana pengaduan dengan angka tanpa teks
Isikan jumlah pelapor dengan angka tanpa teks
Isikan jumlah terlapor dengan angka tanpa teks
Isikan jumlah tindak lanjut pengaduan dengan angka tanpa teks
Kolom keterangan digunakan sebagai catatan penting yang tidak terakomodir pada
laporan
 Ketika semua data telah terinput dengan benar klik simpan
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12. LAPORAN SARANA KERJA

Laporan ini untuk menampilkan data sarana dan prasana kerja di masing – masing satker.
Penginputan data dilakukan setahun 4 kali (per triwulan). Untuk menginput data laporan klik
tambah pada pojok kiri atas.









Pilih Tahun periode pelaporan
Pilih Triwulan periode pelaporan
Isikan jumlah ruang sidang umum dengan angka tanpa teks
Isikan jumlah ruang sidang anak dengan angka tanpa teks
Isikan jumlah ruang tahanan dengan angka tanpa teks
Pilih status ruangan dengan opsi tidak ada, ada (berdiri sendiri), ada (tergabung)
Kolom keterangan digunakan sebagai catatan penting yang tidak terakomodir pada
laporan
 Ketika semua data terinput klik simpan
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13. LAPORAN KEADAAN ZITTING PLAATS

Laporan ini untuk menampilkan keadaan zitting plaats pada masing – masing satker. Periode
penginputan setahun sekali. Untuk menginput data laporan klik tambah pada pojok kiri atas.











Pilih Tahun periode pelaporan
Isikan alamat lengkap lokasi Zitting Plaats
Isikan kondisi Zitting Plaats saat ini
Luas tanah diisikan dengan angka tanpa teks
Luas gedung diisikan dengan angka tanpa teks
Pilih status kepemilikan Zitting Plaats
Isikan jumlah perkara pada Zitting Plaats tersebut
Isikan anggaran pemeliharan yang tersedia pada DIPA dalam setahun
Ketika semua data terinput klik simpan
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14. LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Penginputan data laporan dilakukan setahun dua kali (per semester). Untuk menginput data
laporan survei kepuasan masyarakat klik tambah







Pilih Tahun periode pelaporan
Pilih Semester periode pelaporan
Isikan jumlah responden dengan angka (tanpa teks)
Pengisian 9 indikator menggunakan skala dengan interval 0 ~ 4
Ketika semua data terinput klik simpan
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15. LAPORAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI

Penginputan data laporan dilakukan setahun dua kali (per semester). Untuk menginput data
laporan survei persepsi korupsi klik tambah







Pilih Tahun periode pelaporan
Pilih Semester periode pelaporan
Isikan jumlah responden dengan angka (tanpa teks)
Pengisian 9 indikator menggunakan skala dengan interval 0 ~ 4
Ketika semua data terinput klik simpan
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D. EDIT, CETAK DAN UPLOAD LAPORAN
1. Fitur Edit Laporan digunakan apabila terjadi kesalahan saat menginput laporan online
2. Laporan yang datanya telah diinput bisa dicetak melalui aplikasi pelaporan ini
3. Sebelum mencetak laporan pastikan seluruh referensi pada menu konfigurasi telah
dilengkapi
4. Laporan yang telah dicetak agar diajukan kepada pimpinan pengadilan untuk
ditandatangani dan distempel basah
5. Laporan yang telah mendapatkan pengesahan agar discan dan diupload ke aplikasi
Pelaporan Online

E. CONTACT PERSON
Jika mengalami kendala teknis dalam melaksanakan penginputan ke dalam aplikasi
pelaporan dapat menghubungi nomor di bawah ini :
NO.
1

2

3

4
5

JENIS

NAMA

NOMOR HP / WA

Laporan Perkara
Laporan Keuangan Perkara
Laporan Rekapitulasi Mediasi
Laporan Keberhasilan Mediasi
Laporan Rekapitulasi Diversi
Laporan Diversi pada Pengadilan
Laporan Diversi di luar Pengadilan
Laporan Sidang di Luar Pengadilan
Laporan Pembebasan Biaya Perkara
Laporan Pos Bantuan Hukum
Laporan Pengaduan
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Laporan Survei Persepsi Korupsi
Laporan Sarana Kerja Pengadilan
Laporan Keadaan Zitting Plaats

Ida Bagus Swardana Putra

082299097899

Rosalia Puspa

08128131264

Achmad Basyari

085782201425

Leni Cahyani

082112655004

Dodon Angin Wiyono
Aditya Widyartadi

081335468880
081380967715

Kendala Teknis Aplikasi
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