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OPTIMALISASI APLIKASI E-FILLING  

DENGAN INTEGRASI WEB-SERVICES DUKCAPIL KEMENDAGRI  

Oleh: Nur Triyono1 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan generasi dewasa ini tidak lagi didominasi oleh generasi Builders 

ataupun Boomers, tetapi sudah mulai didominasi oleh generasi X, Y (millennial), dan Z, 

bahkan generasi Alpha juga sedikit banyak mengambil tempat untuk pertimbangan 

menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah.2 Generasi X, Y, dan Z yang mendominasi 

dinamika masyarakat merupakan generasi yang melek informasi dalam jaringan (daring / 

online), segala kegiatan yang dilakukan banyak menggunakan media elektronik, internet, dan 

telepon seluler pintar, mulai dari sekedar menggali informasi, berbelanja, melakukan 

perjalanan, melakukan transaksi, dan kegiatan lain yang ada dalam jaringan.3 

Budaya daring yang telah “menjamur” dalam generasi dominan di masyarakat tersebut 

menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat.4 

Pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Agung, selain berusaha untuk memberikan pelayanan 

yang sederhana, cepat dan biaya ringan bagi para pencari keadilan,5 juga berupaya untuk 

merancang pelayanan elektronik yang lebih mempermudah akses para pencari keadilan daring. 

Upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan administrasi perkara di pengadilan 

secara elektronik telah dirintis dengan terbitnya Perma No. 03 Tahun 2018 tentang 

Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Namun, dengan berbagai 

pertimbangan, sampai saat ini akses untuk menggunakan pelayanan elektronik masih terbatas 

kepada advokat saja. sedangkan layanan administrasi perorangan, meski telah diatur sebagai 

                                                             
1 Calon Hakim Pengadilan Agama Penajam (Induk - Pengadilan Agama Tanah Grogot); Mentee Magang 

PPC Terpadu III di Pengadilan Agama Cilacap.  
2 Generasi Builders adalah generasi yang lahir sebelum tahun 1946; Generasi Boomers adalah generasi 

yang lahir di antra tahun 1946 - 1965; Generasi X adalah generasi yang lahir di antara tahun 1965 - 1980; Generasi 
Y adalah generasi yang lahir di antara tahun 1980 - 1995; Generasi Z adalah generasi yang lahir di antara tahun 
1995 - 2010; dan Generasi Alpha adalah generasi yang lahir dari tahun 2010 hingga sekarang... lebih lanjut baca 
di... Mark McCrindle, Emily Wolfinger, dan Bernard Salt, The ABC of XYZ: Understanding the Global 
Generations (Sydney: UNSW Press, 2014), 6–22. 

3 “Mengenal Generasi X, Y, Dan Z Sebagai Generasi Dominan Masa Kini,” 4muda.com, 22 September 
2015, https://www.4muda.com/mengenal-generasi-x-y-dan-z-sebagai-generasi-dominan-masa-kini/; “Kenali 
Perbedaan Generasi X, Y, dan Z dalam Berbelanja - Cermati,” diakses 30 November 2018, 
https://www.cermati.com/artikel/kenali-perbedaan-generasi-x-y-dan-z-dalam-berbelanja. 

4 Faktor yang mungkin netral dan mempengaruhi penegakan hukum adalah: (1) Faktor hukumnya sendiri, 
(2) Faktor penegak hukum, (3) Faktor sarana dan fasilitas, (4) faktor masyarakat, (5) faktor kebudayaan... lihat di 
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Depok: Rajawali Press, 2015), 8. 

5 Pasal 4 Ayat (2), “Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman” (1970). 
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salah satu pengguna yang berhak, tetap tidak dapat mengakses karena belum ada SK KMA 

yang mengatur hal itu. 

Selain Mahkamah Agung, Kementrian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Catatan Sipil telah mengembangkan layanan web-services data 

kependudukan sejak tahun 2014.6 Layanan ini bahkan telah digunakan oleh banyak pihak, baik 

dari kementrian, lembaga non kementrian, jasa telekomunikasi dan jasa perbankan, khususnya 

untuk melakukan validasi data kependudukan.7 

Perbedaan ruang lingkup tanggung jawab antara Mahkamah Agung dan Kementrian 

Dalam Negeri merupakan salah satu keberagaman di tubuh pemerintahan Negara Republik 

Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kolaboratif, pemerintahan dari keseluruhan 

sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas dapat mencapai tujuan pembangunan 

kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik yang lebih baik.8 

PERMASALAHAN 

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan tersebut, penulis menetapkan dua hal 

yang menjadi fokus utama artikel ini, yaitu: 1) Bagaimana kondisi e-filling saat ini?; dan 2) 

Bagaimana konsep meningkatkan e-filling dengan integrasi web-services Dukcapil 

Kemendagri? 

PEMBAHASAN 

Cetak biru Pembaruan Peradilan menetapkan banyak upaya perubahan untuk 

menghadapi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Di antara upaya tersebut adalah  

penyederhanaan proses berperkara dan peningkatan peran teknologi informasi.9 Aplikasi e-

Filling merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung untuk mempercepat akses keadilan 

dengan registrasi daring serta menciptakan sistem pengelolaan teknologi informasi yang 

komprehensif dan reintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat pelaksanaan tugas dan 

fungsi. Konsep yang telah berjalan hingga saat ini masih dapat ditingkatkan lebih jauh lagi, 

dengan melakukan pembaruan dan memperhatikan tuntutan dan perkembangan zaman yang 

                                                             
6 “Pemanfaatan Data Penduduk Melalui Koneksitas Data Warehouse dan Biometrik,” Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Catatan Sipil, diakses 6 Agustus 2018, http://dukcapil.kemendagri.go.id/detail/pemanfaatan-
data-penduduk-melalui-koneksitas-data-warehouse-dan-biometrik. 

7 “Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dan KTP-el Kian Gencar Dilakukan,” Direktorat Jenderal 
Kependudukan dan Catatan Sipil, diakses 6 Agustus 2018, http://dukcapil.kemendagri.go.id/detail/kerjasama-
pemanfaatan-data-kependudukan-dan-ktp-el-kian-gencar-dilakukan. 

8 Yogi Suwarno, SIP, MA, MA, Ph.D dan Tri Atmojo ST, S.H., “Whole of Government: Modul Pelatihan 
Dasar Calon PNS” (Lembaga Administrasi Negara, 2017), 6–13. 

9 “Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035” (Mahkamah Agung RI, 2010), 30 dan 64. 
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mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan dengan lebih efektif dan 

efisien. 

e-Filling (ecourt.mahkamahagung.go.id)  

e-Filling adalah salah satu layanan dalam e-Court Mahkamah Agung RI yang berupa 

pendaftaran perkara oleh pengguna terdaftar yang dilakukan dalam jaringan (online). Pengguna 

terdaftar tersebut dapat memilih beracara pada pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau 

Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Sehingga dengan layanan ini, 

semua pendaftaran perkara dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah 

Agung RI.10 

 
Gambar 1: Tampilan beranda e-Court Mahkamah Agung RI 

Perintisan e-Filling dan pengembangannya merupakan bentuk penerapan dari 

mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu, 

pengembangan ini juga merupakan tuntutan perkembangan zaman, di mana dewasa ini 

mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi, serta menciptakan pelayanan yang lebih baik. Lebih lanjut, Mahkamah 

Agung juga mendorong laju pembaruan dengan menetapkan peraturan administrasi perkara di 

pengadilan secara elektronik. Aturan tersebut diharapkan mampu menjadi landasan hukum 

untuk penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung 

tertib tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan 

modern.11 Namun, dengan landasan hukum tersebut, sampai saat ini pengguna yang diakui oleh 

aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI masih sebatas pengguna dari advokat saja, sedangkan 

                                                             
10 “e-Court,” e-Court Mahkamah Agung RI, diakses 2 Desember 2018, 

http://ecourt.mahkamahagung.go.id/. 
11 “Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara 

Elektronik” (2018). 
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pengguna perorangan masih belum dapat memanfaatkan layanan ini dan harus menunggu 

aturan lebih lanjut dalam surat Keputusan Mahkamah Agung RI.12 

 
Gambar 2: Tampilan isi data pengacara pengguna aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI 

Di samping itu, kondisi e-Court di beberapa Pengadilan Agama sudah siap menerima 

perkara, namun perkara yang masuk secara elektronik masih sangat sedikit.  

 

Gambar 3: Tampilan akun e-Court PA Cilacap 

Dalam optimalisasi e-Filling, peran Pengadilan sudah cukup baik dengan menyediakan 

e-Skum yang diambil dari data Komunikasi Data Nasional (Komdanas) pada aplikasi e-Court, 

dengannya penghitungan yang akan dilakukan oleh pengguna akan langsung otomatis 

disesuaikan dengan domisili tempat tinggal pengguna / pihak berperkara. Selain itu, peran 

                                                             
12 Pasal 4, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan 

Secara Elektronik. 
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Pengadilan dalam e-Court adalah melakukan pengecekan pada proses pendaftaran perkara, 

yang selanjutnya akan diselaraskan dengan aplikasi SIPP Pengadilan. 

Integrasi Web-Services Dukcapil Kemendagri 

Web-Services secara singkat merupakan teknologi yang memanfaatkan tiga komponen 

utama, yaitu XML13, SOAP14, dan WSDL15. Dengan menggunakan program web-services, 

penyedia layanan dapat memberikan layanan generik bagi penggunanya dan melakukan 

integrasi antar-penyedia layanan yang memiliki kepentingan serupa.16 Program ini bahkan 

memiliki keunggulan tersendiri dengan layanan terbuka untuk kepentingan integrasi data dan 

kolaborasi informasi yang bisa diakses melalui internet, baik oleh masing-masing penyedia 

layanan maupun bagi para pengguna.17 

Berdasarkan basis tersebut, akses web-services yang disediakan oleh Kemendagri 

merupakan sebuah sistem pencarian dan pengiriman data dengan menggunakan platform data 

universal berbasis teks. Data yang dihasilkan dapat dikombinasikan dan diolah kembali oleh 

aplikasi pemilik instansi / lembaga pemanfaat.18 Karenanya, sangat disayangkan jika data 

kependudukan yang disediakan tersebut hanya digunakan sebagai pengecekan kevalidan data 

kependudukan semata. Seperti yang telah ditampilkan pada gambar 2 di atas, purwarupa dari 

aplikasi e-Court hanya menggunakan data kependudukan sebagai validasi, dan masih harus 

melakukan pengisian secara manual terhadap data-data kependudukan lain pada e-Filling. 

Penggunaan integrasi data tersebut dapat diimplementasikan lebih jauh, baik dalam 

aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI maupun dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara masing-masing satuan kerja, dengan memanggil data-data yang dibutuhkan oleh 

Pengadilan. Sehingga dengan hanya memanggil data NIK melalui SOAP jaringan internet di 

layanan web-service Dukcapil Kemendagri, Pengadilan dapat menerima data-data yang 

dibutuhkan dalam proses peradilan, seperti Nama, Orang Tua, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, 

Jenis Kelamin, Warga Negara, Agama, Pekerjaan, Alamat, Status Kawin, dan Pendidikan 

                                                             
13 XML adalah abreviasi dari eXtensible Markup Language yang digunakan untuk menyimpan dan 

memindahkan data... “XML Tutorial,” diakses 2 Desember 2018, https://www.w3schools.com/xml/default.asp. 
14 SOAP adalah abreviasi dari Simple Object Access Protocol yang berbasis XML dan digunakan untuk 

mengirim dan menerima pesan elektronik “XML Soap,” diakses 2 Desember 2018, 
https://www.w3schools.com/xml/xml_soap.asp. 

15 WSDL adalah abreviasi dari Web Services Description Language, yang digunakan untuk mengolah dan 
menjelaskan data yang ada pada web-services “XML WSDL,” diakses 2 Desember 2018, 
https://www.w3schools.com/xml/xml_wsdl.asp. 

16 K Mockford, “Web Services Architecture,” BT Technology Journal 22, no. 1 (2004): 19–26, 
https://doi.org/10.1023/B:BTTJ.0000015492.03732.a6. 

17 Edhy Sutanta dan Khabib Mustofa, “Kebutuhan Web Services Untuk Sinkronisasi Data Antar Sistem 
Informasi dalam E-Gov di Pemkab Bantul Yogyakarta,” Jurnal JURTIK 1 (2012): 39–48. 

18 “Pemanfaatan Data Penduduk Melalui Koneksitas Data Warehouse dan Biometrik.” 
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Terakhir. Penggunaan layanan web-services ini mampu menghemat pekerjaan waktu pengisian 

pengguna maupun administrator penyedia layanan. Karena bahkan bagi pengguna yang 

memiliki kecepatan mengetik 20 kata per menit, mengisi satu identitas pihak yang berperkara 

di pengadilan saat pendaftaran perkara, hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 detik, di 

mana sebelumnya membutuhkan waktu kurang lebih 4 sampai 5 menit atau bahkan lebih. 

Bisnis proses konsep integrasi secara singkat dapat dilihat pada bagan berikut. 

 

Bagan 1: Konsep integrasi e-Court / SIPP dengan layanan Web-Services Dukcapil Kemendagri19 

Apabila kerja sama antara Kemendagri dan Mahakamah Agung RI dalam mengakses 

data kependudukan berhasil diwujudkan, proses input data pihak berperkara akan dilakukan 

dengan tahapan berikut: (1) aplikasi e-Court / SIPP hanya perlu memanggil NIK dari pusat data 

layanan Web-Services Kemendagri; (2) Layanan web-services Kemendagri merespon 

panggilan dengan menelusur data; (3) Web-services memperoses data-data yang telah 

dibutuhkan sebagaimana kesepakatan kerja sama; dan (4) e-Court / SIPP mendapatkan data-

data yang dibutuhkan tanpa perlu melakukan pengisian manual. 

PENUTUPAN 

a) Kesimpulan 

Artikel singkat tentang Optimalisasi Aplikasi e-Filling  dengan Integrasi Web-

Service Dukcapil Kemendagri ini menyimpulkan beberapa hal pokok, antara lain: 

1) e-Filling sebagai salah satu layanan dalam ecourt.mahkamahagung.go.id telah 

memiliki landasan hukum, dan dapat dijalankan oleh pengguna advokat 

terdaftar. Sedangkan pengguna perorangan masih belum bisa mengakses karena 

belum memiliki landasan hukum lebih lanjut. Proses input pada e-Filling masih 

berupa pengisian manual per-item, di mana pengisian per-item ini dapat 

                                                             
19 Bagan disarikan dari artikel ... Mockford, “Web Services Architecture.” 

e-Court / SIPP memanggil 
NIK

Web-Services Kemendagri 
merespon

Web-Services 
memproseskan data-data

e-Court / SIPP 
mendapatkan data-data 

turunan dari NIK
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dioptimalkan lagi dengan melakukan integrasi dengan web-services Dukcapil 

Kemendagri.  

2) Konsep peningkatan e-filling dengan integrasi web-services Dukcapil 

Kemendagri mampu menghemat waktu pengisian identitas pihak yang 

berperkara hingga 90%, di mana sebelumnya proses input data membutuhkan 

waktu sekitar 5 menit dapat diselesaikan dalam waktu 30 detik. Proses tersebut 

cukup mudah karena hanya perlu melakukan pemanggilan NIK pada layanan 

web-services Dukcapil Kemendagri. 

b) Saran 

Setelah memetakan kesimpulan dari artikel singkat ini, penulis menyampaikan 

beberapa saran yang sekiranya akan menjadi lanjutan perubahan bagi Mahkamah 

Agung RI dalam memberikan layanan berbasis web-services antar lembaga 

pemerintahan: 

1) Konsep ini dapat dikembangkan dengan meningkatkan kerja sama kepada 

beberapa lembaga pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan 

Pengadilan, seperti Kementrian Agama untuk mengakses data pernikahan atau 

Kementrian Luar Negeri untuk mengakses domisili pihak berperkara yang 

berada di luar negeri. 

2) Konsep integrasi web-services yang telah tercipta dapat dikembangkan lebih 

lanjut untuk menciptakan aplikasi pendaftaran perkara berbasis ponsel pintar, 

karena layanan web-services merupakan program berbasis XML yang dapat 

dikembangkan dan dibaca oleh berbagai perangkat lunak. 
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