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PANDUAN KALIMATYANG DITULIS JURUSITA DALAM
ISI RISALAH PANGGILAN/PEMBERITAHUAN

1. di sana saya bertemu dan berbicara dengan Penggugat/Tergugat sendiri.
2. di sana saya bertemu dan berbicara dengan Penggugat/Tergugat sendiri, akan tetapi

Penggugat/Tergugat tidak bersedia untuk membubuhkan tanda tangannya dalam relaas
ini.

3. di sana saya tidak bertemu dengan Penggugat/Tergugat sendiri, selanjutnya saya
sampaikan kepada Lurah/Kepala Desa ........................ yang wajib segera
memberitahukan surat panggilan tersebut kepada Penggugat/Tergugat.

4. di sana saya tidak bertemu dengan Penggugat/Tergugat sendiri, karena sudah meninggal
dunia, sedangkan ahli warisnya tidak diketahui, selanjutnya saya sampaikan kepada
Lurah/Kepala Desa .................... yang wajib segera memberitahukan surat panggilan
tersebut kepada Ahli Waris Penggugat/Tergugat.

5. di sana saya tidak bertemu dengan Tergugat sendiri, selanjutnya saya sampaikan kepada 
Lurah/Kepala Desa ..........................., namun Pihak Kelurahan/Kepala Desa tidak 
menerima karena yang bersangkutan tidak berdomisili di alamat tersebut.



DATA RELAAS

 Pada versi sebelumnya, Jurusita/Jurusita Pengganti hanya diberikan fasilitas untuk mencetak
relaas, pada SIPP 3.2.0 ini Jurusita/Jurusita Pengganti diwajibkan untuk mengisikan informasi
mengenai panggilan/pemberitahuan yang telah dilaksanakan melalui fasilitas Data Relaas, 
termasuk mengunggah hasil scan Relaas yang telah dilengkapi. Secara garis besar dapat
dijelaskan melalui Ilustrasi berikut ini :

Cetak Relaas dari SIPP
Melengkapi Informasi Pada

Dokumen Relaas
Melakukan Penggilan

Mengisikan Informasi Sesuai 
Dokumen Relaas Pada SIPP

Unggah Hasil Scan Dokumen 
Relaas Pada SIPP



 Untuk mengisikan informasi sesuai dokumen Relaas, pengguna terlebih dahulu melakukan klik pada
tombol Data Relaas sesuai tanggal sidang pada Relaas.



 Sistem kemudian memunculkan kotak dialog Pelaksanaan Panggilan/Relaas. Tata cara pengisian telah
tercantum pada bagian bawah kotak dialog. Isikan secara berurutan dimulai dari Tanggal Pelaksanaan
(1), Bertemu/Tidak (2) dan Keterangan Relaas (3) sehingga secara otomatis link untuk Upload Relaas
muncul pada kolom Dokumen Relaas (4). Tidak ada tombol simpan pada kotak dialog ini dikarenakan
sistem secara otomatis menyimpan informasi sesaat setelah dituliskan, kecuali Upload Relaas yang 
akan memunculkan kotak dialog Kelola Dokumen Elektronik (E-Doc) sebagai sarana untuk
mengunggah hasil scan Relaas.
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 Khusus untuk pengisian keterangan Relaas, Jurusita/Jurusita Pengganti sangat disarankan untuk
menggunakan Referensi Risalah Relaas yangtelah dibahas sebelumnya. Sehingga akan terdapat
kesesuaian dan standarisasi antara dokumen Relaas dengan informasi yang dimasukkan pada
Keterangan Relaas pada SIPP.
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