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KATA P E N G A N TA R

Mahkamah Agung pada tahun 2007 dan tahun 2008 yang
lalu telah menyelenggarakan RAKERNAS dengan jajaran
Pengadilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di seluruh
Indonesia dan para Pejabat di lingkungan Mahkamah Agung RI.
Mengingat pentingnya pokok-pokok pembahasan yang
disampaikan pada pelaksanaan kedua RAKERNAS tersebut Biro
Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah
Agung RI memandang perlu menghimpunnya dengan harapan
agar dapat menjadi bahan referensi bagi Pejabat Peradilan dalam
rangka menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan Peradilan
di Indonesia, terlebih pada era reformasi ini.
Buku ini disusun sebagai penerbitan himpunan hasil
RAKERNAS yang telah dilaksanakan di Makassar pada tahun
2007 dengan thema : MENINGKATKAN PEMBINAAN TEKNIS
YUDISIAL BADAN PERADILAN YANG MANDIRI DAN
BERWIBAWA dan di Jakarta pada tahun 2008 dengan thema :
MODERNISASI PENGADILAN INDONESIA.
Dengan penerbitan buku ini diharapkan dapat turut
membantu pembinaan bidang Peradilan dalam rangka
meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan di Indonesia.
Ucapan terima kasih tak lupa disampaikan kepada pihakpihak yang telah membantu sehingga terwujudnya penerbitan
buku ini. Kritik dan saran senantiasa diharapkan bagi
penyempurnaan penerbitan berikutnya di masa yang akan
datang.
Jakarta,

Juli 2009

Kepala Biro Hukum dan Humas
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI

Nurhadi, SH., MH.
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HASIL
RAPAT KERJA NASIONAL
MAHKAMAH AGUNG RI
DENGAN
JAJARAN PENGADILAN
DARI 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN
SELURUH INDONESIA
TAHUN 2007

LAPORAN
PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN
RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI
DENGAN
JAJARAN PENGADILAN 4 (EMPAT) LINGKUNGAN
PERADILAN SELURUH INDONESIA
TAHUN 2007

•

Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI;

•

Yth. Ibu Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;

•

Yth. Bapak-Bapak Ketua Muda Mahkamah Agung RI;

•

Yth. Para Ibu dan Bapak Hakim Agung;

•

Yth. Bapak Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, atau yang
mewakili;

•

Yth. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan;

•

Yth. Muspida Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, atau yang
mewakili;

•

Yth. Panglima Kodam VI Wirabuana, atau yang mewakili;

•

Yth. Rektor Universitas Hasannudin, UMI dan UI N Alauddin,
atau yang mewakili;

•

Yth. Walikota dan Para Bupati Se-Sulawesi Selatan, atau
yang mewakili;

•

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama
Se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

•

Yth. Para Peserta RAKERNAS dan hadirin sekalian yang
berbahagia.
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Assalam u’alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi Kita semua, dan Selamat pagi.
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha
Kuasa, karena berkat Ridha dan Rahmat-Nya kita dapat
berkumpul dan bersilaturrahmi dalam acara pembukaan
RAKERNAS di tempat yang megah ini. Teriring do’a kiranya
pelaksanaan RAKERNAS yang akan berlangsung ini dapat
berjalan lancar dan sukses, serta menghasilkan keputusankeputusan inovatif yang membawa manfaat bagi kita sekalian
khususnya warga Peradilan.
Selaku Penanggung jawab RAKERNAS, perkenankan kami
mengucapkan “Selamat Datang” kepada para hadirin undangan
dan peserta R.AKERNAS. Terima kasih atas kehadirannya di
Kota Makassar, Kota angin mamiri, gerbang utama kawasan
Indonesia Timur, yang secara geografis merupakan titik sentral
wilayah Indonesia, (karena jarak tempuh antara Makassar Jakarta, Makassar - Irian, Makassar - Manado, Makassar Trenggalek, ternyata jaraknya sama).
Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dengan setulus
hati, kepada Bapak Gubernur dan Muspida Propinsi Sulawesi
Selatan beserta jajarannya, Bapak Walikota Makassar dan
segenap jajarannya, atas segala bantuan dan partisipasinya.
Terima kasih, juga kami sampaikan kepada Panitia Pusat
(SC/OC) dan Panitia Daerah yang telah dengan serius bekerja
mempersiapkan Rakernas ini.
Terima kasih, juga kami sampaikan kepada para Manajer
Hotel, khususnya pihak keamanan serta semua pihak yang
mendukung persiapan Rakernas ini, teriring do’a semoga Allah
SWT Tuhan Yang Maha Pengasih membalas semua jasa mereka
dengan pahala yang berlipat ganda.
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Bapak Ketua Mahkamah Agung yang Saya hormati.

Perkenankan kami melaporkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan Rakernas ini sebagai berikut :
I.

Dasar Hukum
Dasar hukum penyelenggaraan Rakernas di Makassar ini
adalah kesepakatan hasil Rakernas di Batam Tahun 2006
yang d itu a n g ka n dalam S ura t K e p u tu sa n Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 031/KMA/SK/IV/2007 tanggal
04 April 2007, tentang “ Penyelenggaraan Rapat Kerja
Nasional Mahkamah Agung dengan Jajaran Pengadilan
dan Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia
Tahun 2007” yang akan berlangsung mulai tanggal 2 sampai
dengan tanggal 6 September 2007, dengan tema :
MENINGKATKAN PEMBINAAN TEKNIS YUSTISIAL
BADAN PERADILAN YANG MANDIRI DAN BERWIBAWA” .

II.

Peserta Rapat
•

•

Peserta Rakernas terdiri dari para unsur pimpinan
Mahkamah Agung, para hakim agung, para pejabat
eselon I, eselon II Mahkamah Agung, Kadilmiltama, para
Ketua dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Band
ing dan empat lingkungan peradilan, para Ketua dan
Panitera/Sekretanis Pengadilan Tingkat Pertama yang
berkedudukan di Ibukota Propinsi dari 4 (empat)
Lingkungan Peradilan, yang berjumlah 470 peserta.
Pada acara pembukaan hari ini, telah hadir berjumlah
445 peserta, belum hadir berjumlah 25 peserta, dengan
keterangan sebagai berikut :
A. Dari Lingkungan Peradilan Umum, hadir 117 peserta,
belum hadir 12 peserta;
B. Dari Lingkungan Peradilan Agama, hadir 121
peserta, belum hadir 5 peserta;
C. Dari Lingkungan Peradilan Militer, hadir 44 peserta;
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D. Dari Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, hadir
57 peserta, belum hadir 3 peserta;
E. Dari Mahkamah Agung, hadir 94 peserta, tidak hadir
1 peserta karena sebagai Plh. Ketua Mahkamah
Agung;
F.

♦

Hakim Ad.Hoc pada Mahkamah Agung, hadir
berjumlah 12 peserta, belum hadir 4 peserta;

Perlu disampaikan bahwa pada Rakernas Kali ini,
diundang dan dihadiri juga para Hakim Ad.Hoc, Tim
Pembaruan Mahkamah Agung RI, dan beberapa
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

III. Akomodasi.
♦ Akomodasi hotel, terdiri dan 2 hotel, kapasitas 400
kamar, dengan rincian sebagai berikut :
a. Hotel Clarion
= 300 kamar;
b. Hotel Singgahsana =100 kamar;
♦

Perlu diketahui bahwa, masing-masing kamar dan dua
hotel tersebut, terdiri dan kelas kamar yang tidak sama,
maka kami mengharap kiranya para peserta dapat
memahami;

♦

Panitia telah menyiapkan Bus antar jemput peserta,
maka untuk tertib dan lancarnya keberangkatan, Panitia
telah menetapkan jadwal penjemputan. Untuk itu kami
mohon kiranya para peserta dapat menepati waktu yang
telah terjadwal dengan baik.

IV. Materi Rekernas
♦

Materi pembahasan Rakernas, meliputi :
A. Pembinaan teknis yudisial;
B. Pembinaan teknis non-yudisial;

♦
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Komisi yang membahas materi tersebut, dibagi 3 (tiga)
komisi, yaitu :

A. KOMISI A, Bidang Yustisial, terdiri dari :
1. Peradilan Umum dan Peradilan Militer;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Tata Usaha Negara.
B. KOMISI B, Bidang Non-Teknis Yustisial, terdiri
dari :
1.

Bidang perlengkapan, administrasi kantor dan
type gedung serta kepegawaian;

2.

Bidang perencanaan dan keuangan.

Kepada semua peserta telah diberikan bahan yang
akan dibahas.
C. KOMISI Khusus
1. Komisi khusus diikuti oleh para unsur Pimpinan
Mahkamah Agung, dan para Hakim Agung.
2.
♦

♦

♦

Dalam komisi khusus ini, akan dipaparkan
keadaan perkara Mahkamah Agung.

Perlu kami sampaikan kepada para hadirin sekalian,
bahwa sebelum acara Rakernas dimulai, Bapak
Gubernur Sulawesi Selatan telah menyambut dengan
acara “Welcome Party”.
Hadirin sekalian yang saya hormati, perlu disampaikan
bahwa pada Rakernas kali ini, akan dilakukan Launch
ing, tentang transparansi putusan. Pada Rakernas kali
ini, juga hadir 12 (dua belas) orang peserta untuk yang
terakhir kali, karena sebentar lagi mereka akan
memasuki masa purna tugas.
Dalam waktu yang bersamaan, di Kota Makassar ini
juga dilaksanakan :
1.
2.
3.

Rakernas ke-3 DHARM AYU KTI KARINI, yang
diikuti oleh 190 peserta dari seluruh Indonesia;
Munas Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI);
Munas Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP).
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Bapak Ketua Mahkamah Agung yang saya hormati,

Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak
Gubernur Sulawesi Selatan untuk memberikan kata sambutan,
dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.
Dan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, kami mohon
perkenan untuk memberikan kata arahan, dan sekaligus
membuka Rakernas secara resmi. Atas perkenannya, kami
ucapkan terima kasih.
Akhirnya, kami sebagai penanggung jawab Rakernas,
menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya
kepada semua pihak, atas segala kekurangan dan ketidak
sempurnaan selama Rakernas berlangsung.
Terima kasih, Bilahi Taufiq W al-Hidayah, W arridha
Wal’inayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Makassar, 03 September 2007
PENANGGUNG JAWAB
RAKERNAS
MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2007
ttd.
DRS. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum
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GUBERNUR
SULAWESI SELATAN

SAMBUTAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
DALAM ACARA PEMBUKAAN
RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
Makassar, 3 September 2007

Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI;
Yth. Ibu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
Yth. Bapak-Bapak Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
Yth. Para Ibu dan Bapak Hakim Agung;
Yth. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan;
Yth. Muspida Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, atau yang
mewakili;
Yth. Walikota dan Para Bupati Se-Propinsi Sulawesi Selatan,
atau yang mewakili;
Yth. Para Peserta Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI.
Hadirin yang berbahagia,
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Pertama-tama saya mengajak hadirin sekalian untuk
bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa karena Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat berada

7

di tempat ini menghadiri acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional
Mahkamah Agung RI Tahun 2007.
Kami memberikan apresiasi yang tinggi sehubungan dengan
pelaksanaan Acara ini, karena diharapkan dapat menjadi sarana
dalam meningkatkan kinerja badan peradilan di Indonesia,
khususnya untuk menjembatani dan menghimpun pemikiranpemikiran yang berkembang, berkaitan dengan hukum dan
pembangunan hukum bagi lembaga peradilan, sesuai dengan
kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman.
Ketua Mahkamah Agung dan hadirin yang saya hormati,
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Negara kita ini
menganut prinsip setiap orang mempunyai kedudukan yang
sama di hadapan hukum. Dengan demikian, konsekuensi logis
dan implementasi prinsip ini adalah hukum harus menjadi
panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu maka penegakan
hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai
tujuan nasional.
Dengan demikian seluruh komponen bangsa, baik sebagai
legislative, ekskutif, yudikatif, dan aparat penegak hukum, serta
masyarakat harus menghormati hukum dan menegakkan aturan
hukum yang berlaku di Negara kita ini.
Yudikatif sebagai satu bagian dan lembaga penegakan
hukum mempunyai peran yang sangat strategis dalam
mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman
yang mandiri, efektif, dan efisien serta mendapatkan kepercayaan
publik. Profesional dalam memberi layanan hukum yang
berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat
serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.
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Untuk mewujudkan supremasi hukum ini tentunya diperlukan
suatu tindakan nyata yang terencana dalam suatu program dan
kegiatan kerja ke depan yang merupakan harapan-harapan
masyarakat pencari keadilan, yang dapat dilakukan melalui
implementasi dan (1) pemberian rasa keadilan yang cepat dan
jujur; (2) peradilan yang mandiri dan independen dari campur
tangan pihak luar; (3) memperbaiki kualitas input eksternal pada
proses peradilan; (4) institusi peradilan yang efisien, efektif dan
berkuatitas; (5) melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman
dengan bermartabat, memiliki integritas, dan dapat dipercaya
serta transparan.
Menyadari tugas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
yang makin berat sesuai dengan tantangan perkembangan
lingkungan stratejik, maka dituntut kerja keras seluruh jajaran
peradilan dari semua pihak terkait agar visi dan misi yang telah
ditetapkan oleh Mahkamah Agung dapat terwujud sesuai dengan
harapan kita semua.
Oleh karenanya, dengan rapat kerja nasional Mahkamah
Agung ini juga dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang
dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan dan
penyempurnaan segenap aspek yang mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi badan peradilan di Indonesia.
Ketua Mahkamah Agung dan hadirin yang saya hormati,
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai
perwujudan demokrasi di era reformasi ini, maka untuk kesinam
bungannya diperlukan suatu kepastian hukum terhadap normanorma pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik
dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah
maupun keputusan kepala daerah. Khusus untuk peraturan
daerah kami perlu mendapat dukungan dan Mahkamah Agung
selaku lembaga tinggi Negara yang mempunyai wewenang
memutuskan gugatan (yudiciai review) atas adanya pembatalan
peraturan daerah.
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Sebagai contoh kasus, dapat kami kemukakan pada
kesempatan ini adanya pembatalan peraturan daerah oleh
Menteri Dalam Negeri, dengan berdasarkan pada ketentuan
Pasal 145 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Pemerintah berwenang
membatalkan peraturan daerah apabila bertentangan
dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi. Namun jika kita menelaah ketentuan yang
diatur dalam Pasal 145 ayat (3), yang menyatakan bahwa
keputusan pembatalan peraturan daerah ditetapkan dengan
peraturan presiden, maka Menteri Dalam Negeri tidak
berwenang menetapkan pembatalan suatu peraturan daerah.
Oleh karenanya, untuk kesinambungan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, diharapkan keberatan yang diajukan oleh
daerah terhadap pembatalan peraturan daerah oleh Menteri
Dalam Negeri mendapatkan prioritas untuk mendapatkan
putusan sebagaimana amanah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Ketua Mahkamah Agung dan hadirin yang saya hormati,
Agar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat, dan melaksanakan tugas membantu pencari
keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan.
Tentunya hakim dan lembaga penegak hukum tidak dapat
melaksanakan tugas secara optimal jika tidak mendapatkan
dukungan dan segenap komponen bangsa lainnya, antara lain
dapat memberikan kritikan-kritikan yang bersifat konstruktif dan
santun terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang sedang
berlangsung dewasa ini.
Fenomena yang terjadi saat ini yaitu menampakkan bahwa
setiap kritikan dan koreksi terhadap kelembagaan Negara atau
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daerah harus dilakukan melalui demonstrasi atau unjuk rasa
dengan cara pengerahan massa. Namun kita hampir melupakan
apa yang menjadi budaya bangsa kita sejak dahulu yaitu
musyawarah untuk mufakat yang juga menjadi sendi dan asas
konstitusi yaitu kekeluargaan.
Ketua Mahkamah Agung dan Peserta Rakernas yang saya
hormati,
Harapan kita, Rapat Kerja Nasional ini dapat memberikan
apresiasi hukum yang terintegrasi sehingga akan menghasilkan
suatu pemikiran-pemikiran yang dapat memberikan solusi
terhadap permasalahan penegakan hukum di Indonesia, yang
juga dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum
masyarakat, dengan tersusunnya program kerja Mahkamah
Agung yang mendukung suprem asi hukum sehingga
meningkatkan citra lembaga peradilan sebagai suatu lembaga
pengayom dan pemberi keadilan kepada seluruh rakyat Indone
sia.
Demikian sambutan saya, semoga Allah Subhanahu Wataala
senantiasa memberkati usaha-usaha kita semua dan menjadikan
sebagai suatu ibadah.
Sekian,
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Ttd.
H. M. AMIN SYAM
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KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
PADA RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNGRI
DENGAN PENGADILAN TINGKAT BANDING
DAN
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA IBU KOTA PROPINSI
DI MAKASSAR, 2 - 6 SEPTEMBER 2007

1.

Pembukaan

Telah satu tahun Rakernas Batam dibelakang kita. Waktu
berlari begitu cepat. Bagi mereka yang sadar waktu, sangat
mengetahui bahwa kita selalu dibelakang waktu. Waktu selalu
berjalan di depan kita. Agar tidak terlalu jauh ditinggalkan waktu,
maka ditanamkan kesadaran dalam ungkapan : “apa yang dapat
dilakukan hari ini jangan ditunda sampai esok”. Penundaan,
berarti kita menyia-nyiakan waktu yang tidak mungkin ada
kompensasi apalagi ditarik ulang. Dalam ungkapan yang lebih
ekonomis, kita mengenal ungkapan “time is money”. Menyianyiakan waktu berarti membuang peluang (opportunity). Setiap
peluang yang hilang berarti satu kerugian (lost). Ajaran agama
juga memberi petunjuk, menyiakan waktu adalah suatu kerugian,
tetapi dalam arti yang lebih luas dan sekedar kerugian uang,
melainkan kerugian dalam segala aspek baik yang bersifat
keduniaan maupun ukhrowi.
Sebaliknya bagi mereka yang berlalai atau bersantai dengan
waktu, bersemboyan “masih ada hari esok”. Biarkanlah, tidak
perlu tergesa-gesa, bukankah esok hari matahari akan terbit
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kembali. Sepintas lalu, semboyan “masih ada hari esok” atau “
esok hari matahani akan terbit kembali”, merupakan suatu bentuk
optimisme. Memang semboyan ini dapat mencerminkan
optimisme. Tetapi hal itu hanya bertaku bagi mereka yang tidak
menyia-nyiakan atau tidak melalaikan hari ini. Sebaliknya tidak
berlaku bagi mereka yang mendiamkan hari ini dengan alasan
masih ada hari esok. Ini bukan optimisme tetapi fatalisme.
Selain menilai capaian kita selama satu tahun, menyepakati
pemecahan masalah yang diketemukan selama satu tahun,
merumuskan kegiatan kita selama satu tahun mendatang, ada
baiknya, baik secara individual maupun sebagai satuan
organisasi, kita merenungkan : “Apakah kita termasuk yang
menempatkan waktu, sebagai peluang atau menyia-nyiakan
waktu? Apakah yang kita hasilkan selama satu tahun telah
seimbang dengan peluang waktu yang tersedia? Apakah kita
menjadi lebih baik, menjadi lebih berharga, menjadi lebih
bermartabat dan tahun-tahun sebelumnya? Kalau kita dapat
jawaban yang baik atau positif, berarti kita telah menggunakan
peluang waktu dengan baik. Bahkan lebih dari itu kita telah
berhasil mengelola dan sekaligus mengendalikan waktu sehingga
dapat berkata bahwa kita telah dapat menerapkan prinsip “hari
ini lebih baik dari kemarin, dan besok akan lebih baik dari hari
ini”.
2.

Tema Rakernas
Rakernas hari ini bertemakan “pembinaan teknis peradilan”.

Rakernas Batam bertema “pengawasan”. Tema sekarang
sebetulnya bukan tema baru. Setiap tahun selalu ada
pembahasan segi-segi teknis peradilan. Bahkan sebelum
reformasi, tema utama Rakernas selalu menekankan masalah
teknis peradilan. Meskipun kita sudah memiliki hukum acara
yang diatur dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan
Mahkamah Agung, Buku-buku Pedoman Administrasi Peradilan
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(Bench Books), bermacam-macam surat Edaran Mahkamah
Agung, dan petunjuk-petunjuk lain dan berbagai putusan hakim
yang telah menjadi yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie).
masih dijumpai masalah teknis peradilan. Masalah teknis ini
timbul karena beberapa hal (antara lain).
(1) Masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap penerapan
berbagai aturan hukum yang ada, seperti penerapan
pengertian putusan provisi, penerapan strafmaat, penerapan
pidana badan atau denda minimum, perampasan alat-alat
yang berkaitan dengan pidana illegal loging, hubungan antara
perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, penerapan
uang paksa (dwangsom), pelaksanaan penyitaan, dan lainlain.
(2) Kehadiran berbagai aturan hukum baru, baik hukum materil
maupun hukum formil yang mengubah ketentuan atau
praktek lama. Misalnya penyitaan kekayaan negara,
penyitaan saham, pengertian keuangan negara, upaya
hukum pra peradilan dan lain-lain.
(3) Masih terdapat kelalaian menerapkan aturan hukum tertentu.
Misalnya penyitaan atas rekening bank Pemerintah Daerah,
atau suatu perusahaan, penjualan gadai saham tanpa
pelelangan umum, dan lain-lain.
(4) Regenerasi hakim yang cepat, acap kali menunjukkan
lemahnya penguasaan aturan hukum, baik hukum materil
maupun hukum acara yang menimbulkan berbagai keberatan
pencari keadilan.
(5) Acap kali pula, hakim-hakim kurang memperhatikan
kebijakan yudisial (judicial discretion) yang dituangkan
dalam Peraturan Mahkamah Agung atau putusan Mahkamah
Agung yang melahirkan pengertian baru dalam penerapan
hukum. Masih ada hakim-hakim yang kurang memperhatikan
kebijakan yudisial (judicial policy) yang tertuang dalam
berbagai surat edaran, pengarahan-pengarahan, baik yang
dituangkan secara tertulis maupun lisan oleh Pimpinan
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Mahkamah Agung atau para Hakim Agung. Bahkan ada
yang lalai menerapkan hukum acara, seperti meletakkan
sita jaminan tanpa pemeriksaan, menyatakan suatu putusan
non ekskutabel tanpa pemeriksaan.
(6) Dalam kenyataan, tidak pernah ada dua perkara yang
serupa. Hakim tidak dibenarkan menerapkan asas atau
kaidah yang sama dalam kasus serupa, tanpa membuat
pertimbangan sebagai dasar mengikuti putusan terdahulu.
Kelalaian meneliti perbedaan-perbedaan pada setiap
perkara, dan melalaikan kewajiban membuat suatu
pertimbangan sebagai dasar atau alasan mengikuti
putusan terdahulu dapat menimbulkan perbedaan-perbedaan
cara menerapkan suatu asas atau kaidah hukum yang akan
berujung pada persoalan menjamin agar setiap putusan
benar dan adil.
Tentu saja, Rakernas ini tidak boleh mengabaikan pemba
hasan masalah-masalah non teknis peradilan. Penataan
managemen perkara (court management), atau disebut juga
“judicial administration" merupakan salah satu yang sedang kita
tata kembali. Pada tingkat Mahkamah Agung, penataan
managemen perkara, sudah menunjukkan hasil - antara lain kita telah dapat mengurangi secara signifikan tumpukan perkara.
Pada awal 2007, hanya ada perkara sisa sekitar 9 ribu dari
jumlah sekitar 25 ribu perkara. Pada tahun yang sedang berjalan
- hingga bulan Agustus ini - , perkara baru sekitar 7 ribu perkara
ditambah sisa tahun lalu menjadi lebih kurang 16 ribu perkara.
Terhitung sejak Januari hingga bulan Agustus telah diputus lebih
dan 7 ribu perkara. Diharapkan, pada laporan tahunan 2008
yang akan datang, sisa perkara akan lebih kecil dibandingkan
dengan sisa tahun lalu. Apabila hal-hal tersebut dapat tercapai
maka pada akhir 2008, tidak akan ada lagi sebutan perkara
tunggakan. Yang ada semata-mata sisa perkara tahun berjalan.
Hal ini merupakan tantanga pada setiap Hakim Agung untuk
lebih bergiat mempercepat pemeriksaan perkara. Salah satu
kebijakan yang akan ditetapkan masa mendatang, penyelesaian
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perkara di Mahkamah Agung tida boleh melebihi 24 bulan (2
tahun). Apabila jumlah perkara yang masuk menurun (sekarang
sekitar 10 ribu setahun), dan jumlah Hakim Agung tidak pernah
kurang dari 45 orang apalagi genap 51 orang, maka tenggang
waktu itu dapat lebih pendek, misalnya menjadi 18 bulan (1
tahun dan 6 bulan). Tetapi untuk mencapai target-target tersebut
perlu ada perbaikan lain, seperti kemauan dan etikat baik SDM
yan mengelola pelayanan administrasi perkara mulai dari perkara
masuk sampai perkara dikirim kembali ke Pengadilan yang
bersangkutan.
Aspek lain yang akan kita singgung yaitu “judicial
teransparancy” atau keterbukaan peradilan. Keterbukaan
pengadilan tidak semata mata menjamin akses publik.
Keterbukaan dapat pula ditinjau dari fungsi managemen
peradilan. Salah satu contoh adalah biaya perkara Saya
berharap untuk segera dilaksanakan, pembayaran panjer atau
“voorschot” perkara, tidak lagi dibayarkan atau diterima langsung
oleh pengadilan. Semua pembayaran panjer perkara dilakukan
melalui bank. Sistem ini membawa konsekuensi, publik harus
secara terbuka mengetahui panjer yang harus dibayar sebagai
salah satu syarat mengajukan gugatan atau permohonan. Hal
ini dapat dilakukan dengan mengumumkan biaya perkara, baik
dalam bentuk pengumuman di Pengadilan maupun sistem
informasi lain.
Dalam rangka keterbukaan, kehadiran IT merupakan satu
kemestian, baik di Mahkamah Agung maupun di semua
Pengadilan. Saya meminta agar semua Pengadilan menem
patkan pengembangan IT sebagai salah satu prioritas. Dengan
IT kita dapat mengurangi pertemuan langsung (face to face)
pencari keadilan dengan petugas pengadilan. Hal ini selain akan
lebih murah, lebih zakelijk, juga akan menghindari kemungkinan
perbuatan-perbuatan tercela, baik petugas pengadilan maupun
pencari keadilan.
Dalam rangka menampung berbagai perkembangan hukum
baru, dan berbagai hasil studi, serta hasil kerja sama dengan
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lembaga donor, kita telah memperbaharui Buku Pedoman
Administrasi sebagai pegangan kerja para hakim dan aparatur
administrasi peradilan.
Selama 5 tahun terakhir, terutama sejak realisasi satu atap
akhir tahun 2004 yang lalu, telah banyak yang dilakukan untuk
memulihkan harkat dan martabat pengadilan. Kecukupan
anggaran rutin di Pengadilan, perbaikan fasilitas perkantoran,
perbaikan dan pembangunan gedung-gedung Pengadilan dan
perumahan hakim, peningkatan kualitas SDM melalui berbagai
pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, pengembangan
sistem pengawasan dan lain-lain. Keterangan Presiden
dihadapan Sidang Paripurna Khusus DPD tanggal 23 Agustus
yang lalu, menyatakan Pemerintah membatasi pembangunan
gedung-gedung baru. Saya meminta agar kebijakan ini tidak
diterapkan kepada Pengadilan, apalagi kalau termasuk rehab
gedung-gedung dan perumahan. Selain karena pengadilanpengadilan baru, gedung-gedung pengadilan dan perumahan
pengadilan telah terlalu lama dengan penampilan yang terlalu
sederhana dan telah banyak yang rusak berat. Menutup
kesempatan untuk membangun atau melakukan rehab atas
gedung dan perumahan, maka kita memperpanjang suasana
muram pengadilan. Demikian pula kendaraan dinas. Masih ada
sekitar 180 Pengadilan yang tidak mempunyai kendaraan dinas.
Kita benar-benar membutuhkan pembangunan dan perbaikan
prasarana dan sarana tersebut. Begitu pula perbaikan
penghasilan warga pengadilan. Kita bersyukur, Pemerintah dan
DPR telah menyetujui perbaikan tersebut, walaupun belum
sepenuhnya seperti yang kita harap. Dengan perbaikan ini, saya
mengajak seluruh warga pengadilan untuk lebih meningkatkan
integritas, lebih meningkatkan disiplin, lebih meningkatkan etos
kerja, lebih meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja.
Sebaliknya saya akan menegaskan dengan perbaikan tersebut,
tangan pengawasan dan penindakan akan lebih kencang dan
yang sudah-sudah. Beberapa waktu yang lalu, telah diadakan
pelatihan sekitar 100 hakim untuk perkara-perkara korupsi.
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Pelatihan ini akan dilanjutkan sehingga dapat mencapai jumlah
500 atau 600 hakim yang akan meliputi semua pengadilan
lingkungan badan peradilan umum. Pelatihan ini tidak sekedar
menambah pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, tetapi
juga memperhatikan perjalanan hakim yang bersangkutan.
Pelatihan ini adalah pelatihan sertifikasi yang memberikan
kualifikasi kepada hakim yang bersangkutan untuk mengadili
perkara korupsi. Untuk itu kepada semua Ketua Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi, untuk menugasi hakim-hakim
tersebut mengadili setiap perkara korupsi. Memang harus diakui,
menunjuk hakim atau majelis tetap untuk perkara-perkara seperti
korupsi dihadapi kerawanan tertentu. Ditengah-tengah kehidupan
masyarakat yang menghalalkan segala cara (the end justifies
the means), hakim-hakim tersebut dapat menghadapi berbagai
godaan atau tekanan. Menghadapi kemungkinan tersebut, fungsi
pengawasan harus terus-menerus ditingkatkan. Seperti petunjuk
yang telah diberikan, Ketua Pengadilan wajib mengambil tindakan
pencegahan atau penindakan dini agar tidak terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan.
Untuk meningkatkan aspek-aspek hukum dan managemen
pengawasan, kita telah menetapkan “Pedoman Tingkah Laku”
atau “Code of Conduct”, sebagai aturan disiplin dan etik
(diciplinary and ethical rules) yang wajib ditaati setiap hakim.
Pada saat ini, atas kerja sama dengan MCC dan LSM, sudah
dimulai sosialisasi Pedoman Tingkah Laku tersebut. Untuk tahap
pertama, target sosialisasi adalah 2000 orang hakim. Pada saat
ini telah pula diselesaikan konsep mengenai tata cara melak
sanakan, yang memuat antara lain tata cara pemeriksaan
pelanggaran Pedoman Tingkah Laku tersebut. Pedoman Tingkah
Laku bukan sebagai aturan disiplin dan etik yang sekedar untuk
diketahui atau dihapal, tetapi harus dihayati dan terenternalisasi
dalam diri, semangat, dan etos kerja setiap hakim. Pedoman
Tingkah Laku bukan sebagai aturan disiplin dan etik yang
sekedar untuk diketahui atau dihapal, tetapi harus dihayati dan
terenternalisasi dalam diri, semangat, dan etos kerja setiap
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hakim. Pedoman Tingkal Laku harus dipandang sebagai “Kode
Kehormatan” atau “Code of Honor” untuk menjaga kehormatan,
kewibawaan, dan martabat hakim agar senantiasa terhormat
dan dihormati.
Dalam rangka meningkatkan kepemimpinan, memeriksa
integritas, kedalaman pengetahuan dan ketrampilan, kita mulai
menerapkan “ujian kelayakan dan kepatutan” atau “fit and proper
test” bagi calon calon Ketua Pengadilan. Sebagai permulaan,
dilaksanakan untuk lingkungan Pengadilan Negeri di Jakarta.
Selain untuk menemukan pimpinan Pengadilan yang
berintegritas, dengan kedalaman pengetahuan dan keterampilan,
ujian kelayakan dan kepatutan dilakukan untuk menjamin
obyektifitas penunjukan pimpinan, jauh dari favoritisme atau
semacam spoil system. Selama ini, usaha mewujudkan obyek
tifitas, dibentuk dua tingkatan forum mutasi dan promosi. Tingkat
pertama, dipimpin Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non
Yudisial. Tingkat kedua untuk mengambil keputusan dipimpin
Ketua Mahkamah Agung. Baik tingkat pertama maupun tingkat
kedua disertakan Ketua-Ketua Muda, beberapa Hakim Agung
Pejabat-pejabat struktural yang terkait yaitu Direktur Jenderal,
Sekretaris dan Kepala Badan Pengawasan. Ujian kelayakan
dan kepatutan juga penting untuk menumbuhkan kompetisi yang
sehat diantara para generasi muda hakim. Namun, ujian
kelayakan dan kepatutan tidak boleh dilakukan secara berlebihan
seperti dilakukan Komisi Yudisial terhadap calon Hakim Agung.
Tes kesehatan yang berlebihan. Begitu pula yang disebut pro
file assessment sebagai tes yang bersifat psikologis, tetapi
mempersoalkan mafia peradilan yang tidak relevan, bahkan
dirasakan merendahkan martabat hakim. Begitu pula tes yang
dilakukan oleh anggota Komisi Yudisial terkesan memusuhi
hakim karir yang didasarkan pada purba sangka dan kebencian
sehingga berlebihan dan tidak adil. Selama Komisi Yudisial
bertolak dan purbasangka dan kebencian, maka sulit untuk
memenuhi kriteria obyektif bagi calon-calon Hakim Agung. Dalam
wujud lain, Komisi Yudisial tanpa mengindahkan putusan
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Mahkamah Konstitusi masih ingin menerobos memeriksa hakim
atau majelis hakim yang berkaitan dengan suatu perkara. Komisi
Yudisial menyampaikan kepada publik yang menyalahkan
putusan dalam perkara Maruya yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap. Hal ini bukan saja melanggar prinsip kedudukan
hukum putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap,
tetapi juga menunjukkan keberpihakan dengan cara menyalah
gunakan kekuasaan terhadap salah satu pihak yang berperkara.
Demikian pula beberapa peristiwa lain, seperti di Pengadilan
Negeri Binjai dan Pengadilan Negeri Jambi. Mahkamah Agung
baik langsung atau melalui Pengadilan Tinggi telah mengambil
tindakan sebelum Komisi Yudisial datang untuk memeriksa, tetapi
tindakan terlambat tersebut diumumkan secara luas kepada
masyarakat mencari-cari kesalahan Mahkamah Agung.
3. Kebijakan Peradilan
Di dunia peradilan dikenal juga “kebijakan mengadili” atau
lazim disebut “judicial discretion” . Menerapkan metode
“penemuan hukum” adalah suatu wujud kebijakan mengadili.
Memutus atas nama keadilan adalah juga suatu penerapan
kebijakan mengadili. Demikian pula penggunaan pertimbangan
sosiologis suatu putusan, substansi pertimbangan memberatkan
atau meringankan adalah wujud kebijakan mengadili. Hal lain
yang berkaitan dengan kebijakan mengadili adalah “stafmaat”.
Bagaimana mencegah agar kebijakan mengadili tidak
terjerembab menjadi kesewenang-wenangan, atau jalan
menyelundup keberpihakan. Ada beberapa prinsip yang harus
dipegang teguh setiap hakim.
(1) Kebijakan mengadili harus mengadung tujuan yang tidak
bertentangan dengan asas hukum umum terutama asas
keadilan.
(2) Kebijakan mengadili harus dapat menunjukkan penerapan
hukum yang ada tanpa suatu diskresi, akan menimbulkan
pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama
rasa keadilan pencari keadilan.
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(3) Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai asas dan norma
konstitusi. Asas dan norma konstitusi adalah batas yang
tidak dapat dilampaui.
(4) Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai hak-hak asasi
pencari keadilan.
(5) Kebijakan mengadili dimaksudkan menemukan keseim
bangan antara kepentingan pencari keadilan dan
kepentingan masyarakat.
(6) Walaupun ada diskresi, putusan hakim harus semata-mata
didasarkan pada fakta yang diketemukan dipersidangan dan
tetap memutus menurut hukum. Hakim dilarang melakukan
kriminalisasi terhadap hal-hal yang tidak diatur atau sesuatu
yang samar-samar diatur dalam atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Jangankan melakukan kriminalisasi,
memperluas pengertian suatu perbuatan pidana sangat
terlarang dilakukan hakim. Salah satu yang sekarang acap
kali menimbulkan rasa gundah yaitu longgarnya batas
kesalahan yang timbul dan suatu beleid dengan perbuatan
yang dapat dipidana. Hakim harus berhati-hati jangan sampai
melakukan kriminalisasi terhadap suatu beleid yang tunduk
pada rezim hukum yang berbeda, kecuali suatu beleid
merupakan suatu tindakan sistimatis yang dilakukan dengan
sadar sebagai bagian dari suatu perbuatan pidana.
Sekarang saya akan sampaikan beberapa pandangan
Mahkamah Agung mengenai kebijakan mengadili.
(1) Penerapan Pasal 45A, UU No. 5 Tahun 2004.
Pertama; tentang keterlambatan permohonan kasasi,
keterlambatan memori kasasi, atau permohonan kasasi
tanpa memori kasasi. Yang perlu mendapat perhatian apabila
terdapat perbedaan pendapat perhitungan jumlah hari
antara pengadilan dengan pemohon kasasi. Apabila ada
keberatan Pemohon Kasasi mengenai perbedaan jumlah
hari yang tidak melampaui satu hari atau dua hari,
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Pengadilan harus meneruskan permohonan tersebut ke
Mahkamah Agung;
Kedua; tentang pra peradilan. Ketentuan ini tidak baru,
karena telah diatur dalam UU No. 14 Th 1985. Perbedaan
hanya menyangkut wewenang Ketua Pengadilan tidak
meneruskan ke Mahkamah Agung (hal yang sama dengan
kasasi). Salah satu argumen yang menutup upaya hukum
pra peradilan, karena putusan pra peradilan belum memasuki
pokok perkara. Tetapi yang dilupakan, bahwa pra peradilan
adalah bagian dan proses mengadili, pra peradilan adalah
unsur yang tidak dapat dipisahkan dan keseluruhan acara
peradilan. Alasan-alasan kasasi tidak hanya terbatas pada
penerapan hukum mengenai pokok perkara, melainkan
meliputi juga tata cara mengadili, wewenang mengadili, dan
lain-lain. Dapat terjadi suatu putusan pra peradilan
melampaui wewenang, atau tidak sesuai dengan alasanalasan hukum pra peradilan. Putusan semacam ini tidak
mungkin dibiarkan. Hal lain yang perlu mendapat perhatian,
pra peradilan dapat dijadikan alat menghambat proses
peradilan atau “obstruction of justice". Dapat pula
ditambahkan, kita mengenal putusan NO yang belum
menyentuh pokok perkara, yang dapat menempuh upaya
hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila
ada permohonan kasasi atas putusan pra peradilan, Ketua
Pengadilan wajib meneruskan permohonan tersebut ke
Mahkamah Agung. Di dalam praktek, beberapa permohonan
kasasi pra peradilan dikabulkan oleh Mahkamah Agung
karena hakim yang bersangkutan sangat nyata telah
melakukan tindakan melampaui wewenang atau secara
nyata salah menerapkan hukum.
(2) Peninjauan Kembali (PK) putusan pidana oleh Penuntut
Umum.
Selama ini, baik dalam doktrin maupun praktek, hak
mengajukan PK hanya ada pada terpidana, keluarga atau
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ahli waris terpidana. Penuntut Umum tidak berhak
mengajukan PK. Doktrin dan praktek ini ditopang pula oleh
asas “lebih baik membebaskan orang yang bersalah dan
pada menghukum orang yang tidak bersalah”. Bahkan
doktrin dan aturan hukum menentukan, tidak ada upaya
hukum untuk putusan bebas dengan alasan putusan bebas
adalah anugerah bagi terdakwa. Mahkamah Agung
menerobos doktrin dan ketentuan kaku ini dengan
membedakan antara bebas murni (vrijspraak) dan bebas
tidak murni (onslag van rechtsvervolging) untuk membuka
peluang kasasi putusan bebas. Hal yang sama, pernah
dilakukan terhadap PK. Mahkamah Agung pernah memeriksa
dan mengabulkan PK yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum.
Terhadap doktrin dan praktek PK tersebut saya perlu
menyampaikan pandangan berikut.
Pranata PK diadakan sebagai upaya luar biasa untuk
mengoreksi putusan hakim atau majelis hakim yang secara
nyata salah atau keliru baik dalam penerapan hukum, atau
karena ada fakta baru yang tidak terungkap dalam
persidangan, atau karena subyek yang keliru. Salah satu
dasar pemeriksaan PK, karena ternyata putusan judex facti
atau judex juris didasarkan pada fakta yang kemudian
ternyata salah atau keliru atau tidak benar. Putusan
semacam itu harus batal atau dapat dibatalkan karena tidak
memiliki dasar fakta yang menjadi dasar pertama setiap
perkara. Dalam keadaan seperti ini, semestinya PK tidak
semata-mata sekedar hak terpidana, keluarga atau ahli waris
terpidana. Menurut pendapat saya, Penuntut Umum wajib
mengajukan PK sebagai bentuk pertanggung-jawaban
negara dalam menegakkan hukum yang adil dan benar.
Tanggung jawab Penuntut Umum tidak semata-mata
menuntut untuk menghukum, melainkan harus termasuk
menuntut untuk membebaskan dan mengembalikan
kehormatan seseorang yang ternyata tidak bersalah
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walaupun perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
bahkan telah dilaksanakan. Kasus Senkon di masa lalu yang
nyata salah seharusnya tidak perlu menunggu PK dari yang
bersangkutan. Negara bertanggung jawab atas kesalahan
yang terjadi, karena itu sudah semestinya Penuntut Umum
yang mewakili negara diwajibkan melakukan tindakan
mengoreksi kesalahan tersebut. Begitu pula kasus Gorontalo
yang sedang dalam penelitian. Apabila ternyata dalam kasus
Gorontalo, benar-benar telah terjadi kesalahan atau
kekeliruan yang menyebabkan orang yang tidak bersalah
dijatuhi dan menjalani pidana, sudah semestinya Penuntut
Umum diperbolehkan mengajukan PK sebagai bentuk
pertanggungjawaban negara dengan memulihkan
kehormatan orang-orang yang bersangkutan.
Demikian pula keadaan sebaliknya. Apabila kemudian
ternyata, berdasarkan bukti-bukti yang sangat nyata orang
yang dibebaskan ternyata bersalah, adalah bertentangan
dengan hukum, kebenaran, dan keadilan apabila orang yang
bersangkutan dibiarkan bebas, semata-mata karena putusan
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan putusan
itu sangat nyata didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar
pada saat yang bersangkutan diadili : Demi hukum yang
benar dan adil, dalam keadaan yang sangat nyata seperti
itu, Penuntut Umum harus diperbolehkan mengajukan PK.
Menutup kesempatan Penuntut Umum mengajukan PK dapat
diartikan sebagai suatu bentuk “obstruction of justice” yang
bertentangan dengan kebenaran dan rasa keadilan. Asas
“lebih baik membebaskan orang yang bersalah dari pada
menghukum yang tidak bersalah”, tidak boleh diartikan
sebagai membiarkan orang yang bersalah tidak perlu
memikul tanggung jawab semata-mata pada saat diadili yang
bersangkutan bebas atas dasar fakta yang salah atau tidak
lengkap.
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(3) Pidana uang pengganti dalam perkara korupsi
Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana)
tambahan dalam perkara korupsi. Baik secara hukum
maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan
pidana tambahan. Walaupun demikian, untuk perkara korupsi
perlu diperhatikan hal-hal sebagal berikut.
a.

Korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan
dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan
keuangan negara. Kerugian negara harus dipulihkan.
Terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan
tindak pidana korupsi wajib mengembalikan kepada
negara hasil korupsi tersebut dalam wujud uang
pengganti. Karena itu, meskipun uang pengganti adalah
pidana tambahan, tidak layak membiarkan terdakwa
tidak membayar uang pengganti sebagai cara
memulihkan kerugian negara, kecuali dapat dikompen
sasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan
dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak
menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain
yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau
kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

b. Jumlah uang pengganti
Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang
secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau
karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa
bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara.
Bagaimana dengan perbuatan “memperkaya orang
lain”? Tidak setiap perbuatan melawan hukum yang
memperkaya orang lain dapat dibebankan kepada
terdakwa. Suatu perbuatan memperkaya orang lain,
dapat dibebankan kepada terdakwa, kalau dapat
dibuktikan bahwa memperkaya orang lain tersebut
semata-mata karena perbuatan melawan hukum
terdakwa. Apabila orang lain yang diperkaya merupakan
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bagian dan perbuatan melawan hukum tersebut - baik
secara bersama-sama atau dalam bentuk apapun terdakwa tidak semestinya harus membayar uang
pengganti yang memperkaya orang lain. Terdakwa hanya
wajib mengganti uang yang dinikmatinya secara
melawan hukum tersebut. Bagaimana dengan pengertian
“dapat merugikan negara”? Seperti telah dikemukakan,
uang pengganti adalah pidana memulihkan kerugian
negara. Apakah mungkin terdakwa membayar uang
pengganti kalau negara belum menderita kerugian, atau
tidak ada kepastian kerugian negara. Kerugian negara
harus riil. Pemidanaan tidak dapat didasarkan pada
asumsi atau perkiraan semata. Disamping perbuatan
bertentangan dengan hukum, unsur kesalahan (schuld)
harus terbukti dan dapat dipertanggung-jawabkan
kepada terdakwa. Dalam kaitan dengan “dapat
merugikan keuangan negara” haruslah lebih berhati-hati.
Barangkali satu contoh adalah korupsi pada Badan
Usaha Milik Negara. Sebagai badan hukum, negara
hanya sebagai penyerta modal, sebagai pemegang
saham. Menurut prinsip, kerugian pemegang saham
terbatas pada jumlah atau nilai saham. Sebagai badan
hukum, Badan Usaha Milik Negara mempunyai
kekayaan tersendiri yang terpisah dan kekayaan
negara. Tetapi kerugian Badan Usaha Milik Negara, yang
terjadi karena suatu perbuatan melawan hukum dapat
merugikan negara sebagai pemegang saham, bukan
sekedar kerugian Badan Usaha Milik Negara tersebut.
Lebih-lebih kalau negara sebagai satu-satunya
pemegang saham dalam Badan Usaha Milik Negara
tersebut. Perlu pula diperhatikan, kalau sejumlah
terdakwa masing-masing di dakwa secara terpisah satu
sama lain. Untuk menghindari kesulitan menentukan
tanggung Jawab setiap terdakwa membayar uang
p e n g g a n ti se yo g ya n ya para te rd a k w a yang
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melakukan secara bersama suatu korupsi diajukan
dalam satu dakwaan yang disidangkan bersama.
c.

Uang pengganti dan pidana penjara subsidair
Dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung sangat
enggan dan berusaha menghindari menjatuhkan pidana
penjara subsidair atas uang pengganti. Telah
dikemukakan, pada dasarnya, terdakwa yang terbukti
melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil
korupsi sebagai cara memulihkan kerugian negara.
Pidana penjara subsidair menutup kesempatan negara
memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Dalam
banyak putusan, Mahkamah Agung semata-mata
menjatuhkan uang pengganti tanpa pidana penjara
subsidair sebagai cara memaksa terdakwa mengem
balikan uang negara. Pidana penjara subsidair dapat
dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian
negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu
terdakwa tidak mungkin membayar. Apabila karena
ketentuan hukum harus ada pidana penjara subsidair,
harus diperberat yaitu untuk waktu yang sedapatdapatnya sama dengan putusan pidana penjara. Lagilagi hal ini dimaksudkan sebagai cara lebih mendorong
terdakwa (terpidana) membayar uang pengganti.

d. Eksekusi uang pengganti
Mahkamah Agung berpendirian, eksekusi uang
pengganti tidak memerlukan gugatan tersendiri. Pidana
uang pengganti adalah satu kesatuan putusan pidana
yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi
setiap putusan pidana ada pada Jaksa / Penuntut Umum,
termasuk pidana uang pengganti. Akan bertentangan
dengan pelaksanaan pemidanaan apabila eksekusi uang
pengganti harus melalui gugatan tersendiri. Uang
pengganti bukan utang terdakwa (terpidana). Tidak ada
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hubungan keperdataan antara terdakwa (terpidana) yang
telah merugikan negara sehingga negara perlu
menggugat secara keperdataan baik atas dasar
wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pidana
uang pengganti adalah putusan hakim yang wajib serta
merta dilaksanakan Jaksa / Penuntut Umum. Setiap
kekayaan terdakwa dapat dikuasai negara untuk
membayar uang pengganti.
4.

Perkara illegal loging

Perkara illegal loging merupakan perkara yang sangat
populer disamping perkara korupsi. Perbedaannya ! Perkara
korupsi populer pada semua lapisan masyarakat, menjadi
perhatian hampir semua pengamat. Tidak demikian dengan
perkara illegal loging. Lapisan rakyat banyak tidak tertarik
mengenai perkara "illegal loging”. Bahkan dalam keadaan tertentu
rakyat merasa ganjil bahkan merasa korban perkara “illegal
loging”. Orang-orang yang menebang dan mengangkut kayu
dari kebun atau halaman rumahnya sendiri dapat terkena perkara
illegal loging karena tidak mempunyai dokumen administrasi
tertentu.
Orang yang mengangkut kayu untuk keperluan sendiri
menjadi terdakwa karena kayu yang dibeli dengan mengum
pulkan beberapa batang kayu dari rakyat pemilik kayu karena
tidak lengkapnya dokumen administrasi tertentu. Bahkan
pembangunan gedung Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak
dapat selesai tepat waktu, karena setiap kali kayu yang dibeli
ditahan dengan alasan illegal loging. Pemborong dan Ketua
Pengadilan Negeri dijadikan tersangka melakukan pidana illegal
loging. Begitu pula pengangkut yang sekedar mencari upah
mengangkut, ikut terkena musibah, karena alat angkut akan
dirampas untuk negara. Hakim bukan mulut undang-undang.
Begitu pula penegak hukum yang lain. Hakim dan penegak
hukum lainnya, seyogyanya menjadi mulut kebenaran dan
keadilan. Hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar
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mempertahankan hukum. Tidak kalah penting adalah melindungi
dan menjamin rasa aman, rasa tenteram setiap warga
masyarakat. Hak atas keadilan bukan saja milik korban, tetapi,
juga milik dan para terdakwa. Para terdakwa berhak atas
perlakuan yang benar dan adil. Telah menjadi doktrin bahwa
penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara pukul rata
sekedar untuk kepastian, sekedar untuk konsistensi, apalagi
sekedar efisierisi. Setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter
dan wujud peristiwa dan suasana lingkungan sosial atau budaya
yang berbeda-beda. Hakim yang benar dan adil, harus
memperhatikan dengan sungguh-sungguh perbedaan-perbedaan
tersebut. Hanya dengan cara yang demikian, kebenaran dan
keadilan akan tegak. Hukum tidak boleh sekali-sekali menjadi
tujuan dalam menegakkan atau mempertahankan hukum. Hukum
adalah alat menegakkan kebenaran dan keadilan. Inilah inti
menegakkan dan mempertahankan hukum. Apabila hukum
menjadi tujuan menegakkan dan mempertahankan hukum, maka
dapat terjadi penyimpangan dan kebenaran, dan keadilan, karena
hukum dapat menjadi alat kekuasaan belaka. Sejarah
membuktikan betapa banyak kekejaman atas nama hukum yang
dibuat dan dilaksanakan sebagai alat kekuasaan belaka.
Berhubung dengan hal-hal tersebut, saya minta perhatian para
Hakim dalam mengadili perkara-perkara illegal loging (atau
perkara apapun) hendaknya bena-rbenar memperhatikan
kenyataan yang ada. Namun sebaliknya, sekali-kali tidak boleh
ada toleransi apabila perbuatan illegal loging dilakukan dengan
rnaksud yang nyata melakukan kejahatan merusak hutan yang
merugikan rakyat dan negara.
Satu hal penting lain adalah mengenal kemungkinan melelang
atau menjual kayu sitaan pada tahap penyidikan atau proses
peradilan. Secara normatif ditentukan, lelang semacam itu
dimungkinkan dengan syarat ada izin pemilik kayu. Lagi-lagi
saya perlu mengatakan : “hakim bukan mulut undang-undang”.
Beberapa kenyataan yang perlu dipertimbangkan.
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(1) Ada kemungkinan pemilik atau yang mengaku sebagai
pemilik tidak pernah diketahui atau belum tertangkap karena
melarikan diri.
(2) Ada kemungkinan kayu tersebut akan berkurang karena
secara diam-diam ada yang mengambil atau menjual.
(3) Ada kemungkinan kayu akan lapuk.
Kenyataan-kenyataan di atas perlu dipertimbangkan. Karena
itu sesuai dengan “understanding” antara Ketua Mahkamah
Agung, Jaksa Agung, dan Kapolri, saya memerintahkan kepada
semua Ketua Pengadilan untuk mengizinkan melelang kayu
tersebut tanpa harus ada izin pemilik kayu yang tidak pernah
ada. Seperti dalam perkara narkotik, dapat disisakan sejumlah
kayu sebagai bukti fisik pada saat perkara disidangkan.
5. Perkara PHI
Pendekatan institusional dengan membentuk lembagalembaga baru atau lembaga khusus telah menjadi semacam
kebiasaan kita kalau menghadapi atau untuk memecahkan suatu
masalah. Hal ini justru sangat marak sejak reformasi. Dengan
alasan lembaga-lembaga yang ada tidak berjalan sebagaimana
mestinya, penuh KKN, dan demi melayani kebutuhan masyarakat
oleh orang-orang yang lebih terpercaya, maka dibentuk berbagai
lembaga khusus disamping lembaga yang bersifat umum.
Selama reformasi telah diciptakn beraneka lembaga baru atau
lembaga khusus. Pengadilan tidak luput dan gelombang institusi
baru tersebut. Bermacam-macam badan peradilan khusus
dibentuk - antara lain - Pengadilan PHI. Mulai bulan Oktober
akan beroperasi Pengadilan Perikanan. Sudah lama kaum
lingkungan menuntut ada peradilan khusus lingkungan. Sekarang
mulai terdengar ada pengadilan khusus untuk perkayuan, dan
pertanahan.
Bagaimana dengan PHI? Dari tulisan dan demo ke
Mahkamah Agung, ada dua keluhan utama kaum pekerja.
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(1) Kaum pekerja lebih banyak kalah dan pada menang.
Pengadilan dituduh lebih berpihak kepada pengusaha dan
pada pekerja.
(2) Putusan sangat lamban.
Dari pengalaman lebih dan satu Pengadilan PHI, kita hampir
berkesimpulan, ada beberapa anomali kehadiran Pengadilan
PHI.
(1) Tentang peradilan yang cepat.
Memang sudah semestinya sengketa tenaga kerja
diselesaikan dengan cepat. Tetapi dengan sistem beracara
yang mengikuti hukum acara yang ada, tidak mungkin
dilakukan dengan cepat, walaupun tanpa upaya banding.
(2) Tentang upaya hukum ke Mahkamah Agung.
Sudah menjadi pengetahuan umum, sangat banyak perkara
di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah tempat
terakhir upaya hukum dan seluruh lingkungan pengadilan,
ditambah dengan berbagai tugas khusus seperti permohonan
HUM, permohonan pendapat hukum, perkara pemilihan
Gubernur, dan lain-lain. Tidak mungkin memaksa Mahkamah
Agung memberikan perhatian khusus perkara PHI dengan
mengenyampingkan perkara-perkara lain.
(3) Tentang hakim ad hoc.
Dimanapun di dunia ini, kalau sudah menjadi hakim harus
netral. Hakim ad hoc PHI mewakili dua kepentingan yang
bukan saja berbeda tetapi dapat bertentangan yaitu hakim
ad hoc yang mewakili pekerja dan hakim ad hoc yang
mewakili pengusaha. Dua kepentingan yang berbeda ini tidak
jarang menyulitkan pemeriksaan perkara. Disamping itu,
hakim ad hoc pada umumnya belum berpengalaman
beracara di pengadilan. Hal ini ikut mempersulit penegakan
hukum secara cepat.
(4) Tentang biaya perkara.
Tidak ada biaya perkara dalam perkara PHI. Dalam
kenyataan ada biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya
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pemanggilan, pemeriksaan saksi, pengiriman berkas, dan
lain-lain. Semua dibebankan kepada negara. Ada ribuan
perkara PHI yang harus ditanggung negara. Pengusaha yang
sudah kaya raya, yang berperkara dengan pekerja, harus
ditanggung oleh negara. Suatu anomali yang nyata.
Berhubung dengan temuan-temuan tersebut, perlu ada
pengkajian ulang terhadap Pengadilan PHI. Perlu
dipertimbangkan hal-hal berikut :
(1) Penyelesian perkara PHI tidak dilakukan, pengadilan,
melainkan suatu badan yang bukan badan peradilan.
Misalnya : Badan Mediasi Nasional Penyelesaian
Perselisihan Tenaga Kerja.
(2) Kalaupun tetap diperlukan pengadilan, hendaknya :
a. Hanya perkara-perkara tertentu yang diperiksa di
pengadilan.
b. Upaya hukum tertinggi ke Pengadilan Tinggi tidak ke
Mahkamah Agung. Jumlah perkara di Pengadilan Tinggi
sangat sedikit di bandingkan dengan di Mahkamah
Agung dan tersebar di 30 provinsi.
(3) Sistem hakim ad hoc yang mewakili pekerja dan pengusaha
harus ditiadakan. Pemeriksaan perkara PHI cukup dilakukan
oleh hakim biasa. Kalaupun tetap dipertahankan, hakim ad
hoc bukan sebagai perwakilan pekerja dan pengusaha,
melainkan dari orang-orang terpilih atau ditunjuk karena
kahliannya.
(4) Tidak seyogyanya, negara memikul biaya perkara PHI, kecuali
atas dasar keterangn tidak mampu untuk berperkara cumacuma (pro bono).
6. Mediasi dan Arbitrase
Pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya
untuk mengembangkan mediasi. Hampir pada setiap pertemuan
tertutup atau yang dihadiri masyarakat, saya membicarakan
mediasi. Begitu pula Wakil Ketua Mahkamah Agung. Dalam Varia
Peradilan telah dimuat tulisan-tulisan mengenai mediasi. Latihan-
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latihan khusus mediasi telah banyak kita lakukan, baik di dalam
maupun di luar negeri. Sebagai bagian dan proses beracara
telah banyak kemajuan dalam pelaksanaan mediasi. Hakim
senantiasa mewajibkan mediasi sebelum melanjutkan
pemeriksaan perkara. Walaupun demikian, saya masih menerima
sejumlah surat keberatan dan pihak yang berperkara karena
majelis hakim tidak terlebih dahulu menempuh mediasi. Lagilagi perlu saya ingatkan. Mediasi merupakan pelaksanaan HIR,
Pasal 130 atau RBg, Pasal 154. Mediasi merupakan bagian
dan proses beracara yang w a jib ditem puh sebelum
melanjutkan pemeriksaan perkara. Tanpa memberi kesem
patan mediasi putusan hakim batal demi hukum. Karena itu
hakim tidak boleh lalai melaksanakan mediasi. Sebaliknya,
mediasi di luar pengadilan hingga saat ini belum berkembang
sebagaimana diharapkan. Walaupun demikian ada berbagai
kemajuan. Beberapa lembaga seperti Bank Indonesia telah
membentuk badan mediasi. LP3ES membentuk mediasi khusus
untuk pedesaan. Saya meminta para hakim ikut mendorong
agar masyarakat membentuk lembaga-lembaga mediasi. Kita
sedang memikirkan untuk membentuk satu pusat mediasi
nasional (National Mediation Center).
7.

Bantuan hukum oleh LBH atau Biro Hukum Pemerintah

Ada beberapa surat kepada Ketua Mahkamah Agung
mengenai sikap pengadilan terhadap bantuan hukum oleh LBH,
atau Biro Hukum Pemerintah.
Saya perlu menegaskan, berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi, badan-badan seperti LBH atau Biro Hukum
Pemerintah tidak dilarang mewakili kepentingan hukum
masyarakat tertentu (LBH), atau kepentingan suatu instansi (Biro
Hukum). Karena itu Pengadilan wajib menerima atau
mengizinkan LBH atau Biro Hukum mewakili kepentingan hukum
masyarakat tertentu (LBH) atau suatu instansi (Biro Hukum)
yang berperkara di Pengadilan. Tentu saja, harus dilakukan
sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
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8. Tentang sita Jaminan
Hampir setiap Rakernas saya menyinggung masalah sita
jaminan. Berbagai petunjuk telah diberikan, tetapi masih acap
kali ada surat-surat protes mengenai sita jaminan. Sekali lagi
perlu saya ingatkan :
(1) Sita jaminan harus berdasarkan permohonan. Tidak boleh
ada inisiatif majelis meletakkan sita jaminan.
(2) Sebelum sita jaminan diletakkan, harus diadakan pemerik
saan. Pemeriksaan bukan saja untuk memastikan obyek.
Tidak kalah penting mengetahui kemungkinan ada hak orang
lain yang melekat pada obyek eksekusi. Kalau obyek
eksekusi akan menjadi obyek eksekusi riil, dengan
pemeriksaan sudah dapat diketahui sejak awal apakah
obyek tersebut dapat atau tidak dapat dieksekusi. Begitu
pula sita eksekusi harus terlebih dahulu diadakan pemerik
saan, untuk menghindari salah obyek, salah batas, salah
ukuran, ada hak orang lain dan sebagainya.
(3) Sita jaminan tidak boleh berlebihan, harus seimbang dengan
tuntutan. Hal yang sama berlaku untuk sita eksekusi.
(4) Sita jaminan tidak boleh melumpuhkan kegiatan atau usaha
pihak yang terkena sita, seperti menyita seluruh rekening
yang akan melumpuhkan aktifitas atau usaha pihak yang
terkena sita.
(5) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak boleh
meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan negara,
seperti menyita uang dalam brandkaas Pemerintah Daerah.
9. Tentang bantuan melaksanakan putusan atau bantuan
lain.
Sejak permintaan bantuan disampaikan kepada Pengadilan
tertentu, Pengadilan yang meminta bantuan dilarang melakukan
suatu tindakan atau membuat ketetapan tanpa mendengar
pendapat Pengadilan yang membantu. Pengadilan yang meminta
bantuan tidak boleh - misalnya menyatakan suatu putusan tidak
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dapat dilaksanakan tanpa berdasarkan pemeriksaan dan
mendengar pendapat Pengadilan yang membantu.
Bapak Gubernur, Pimpinan DPRD, Muspida, Bupati, Walikota,
Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Mahasiswa, serta Ulama
dan hadirin yang saya mulyakan.
Atas nama seluruh peserta izinkan saya menyampaikan
terima kasih yang tulus, kepada bapak Gubernur dan segenap
jajaran Pemerintah Daerah, dan Muspida atas segala bantuan,
perhatian, dan simpati atas Rakernas ini. Demikian pula kepada
Bapak-bapak dan masyarakat Makassar khususnya, masyarakat
Sulawesi Selatan umumnya, yang telah sudi dengan hati dan
tangan terbuka menerima kehadiran kami ditengah-tengah
Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Kami akan berada
ditengah-tengah Bapak dan Ibu sekitar satu minggu. Kami
percaya, dengan segala simpati dan dukungan Bapak dan Ibu
kami dapat melaksanakan Rakernas ini dengan tenteram, tertib,
dan lancar. Setiap tahun Rakernas diadakan untuk secara
bersama-sama memecahkan masalah pengadilan serta
merumuskan kebijaksanaan serta program satu tahun
mendatang. Cukup banyak yang telah dilakukan untuk
memulihkan citra dan menguatkan pengadilan. Namun kami
sangat sadar masih sangat banyak yang harus dikerjakan.
Kami sangat memahami masih banyak keluhan terhadap
Pengadilan. Percayalah, selama ini dan mudah-mudahan di masa
mendatang kami senantiasa bekerja keras memperbaiki keadaan
yang belum memuaskan itu. Kami sadar dalam upaya ini, kami
berpacu dengan waktu yang selalu berlari lebih cepat dari hasil
yang diraih, bahkan berlari lebih cepat dari berbagai harapan itu
sendiri. Kepada Allah kami berserah diri, mudah-mudahan diberi
kekuatan, kesabaran, keteguhan, kemudahan dan kelapangan
menjalankan amanat ini. Ketika menutup Rakernas Batam tahun
lalu, saya mengingatkan Walikota Batam, kalau ada acara
semacam ini saya anjurkan agar persediaan barang-barang di
toko-toko ditambah, karena ditengah-tengah kesibukan Rakernas
yang padat, shopping tetap menjadi daya tarik tersendiri. Mudah-
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mudahan Bapak Walikota Makassar telah mengantisifasi hal
tersebut. Sekembali dari Makassar kita akan memasuki bulan
puasa. Biasanya koleksi sarung, peci, dan kitab yasin bertambah
atau harus ditambah. Meskipun masih lebih kurang 10 hari lagi,
pada kesempatan yang baik ini, atas nama peserta saya ucapkan
selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita dapat
menjalankan ibadah puasa dengan baik.
Khusus kepada seluruh warga Pengadilan. Sejak Rakernas
Batam yang lalu, beberapa rekan kita telah mendahului kita
kembali menghadap Allah Subhhanahu Wataala - antara lain Bapak Dalil Ahmad (KPT. Pontianak), Bapak Ahmad Dalael (KPT.
Mataram), Bapak Kolonel M. Taufiq (Kamahmilti Surabaya),
Bapak Sumaryono (WKPT. TUN Surabaya), Bapak T. Bustomi
(hakim ad. hoc HAM dan mantan Hakim Agung), dan belum
genap 20 hari yang lalu kita ditinggalkan Ketua Muda
Pengawasan, Bapak Gunanto Suryono. Saya mengajak warga
pengadilan dan hadirin sejenak berdo’a, semoga mereka
mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wataala.
Akhirnya, saya ucapkan “Selamat Rakernas". Semoga Allah
senantiasa memudahkan dan melapangkan usaha kita. Amin,

Makassar, 3 September 2007
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BAGIR MANAN
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DOA PEMBUKAAN
RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA 2007
DI MAKASSAR
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Allahumma Rabbanalakalhamdu, segala puji bagiMu ya Allah
atas segala nikmat dan karunia yang engkau telah anugerahkan
kepada kami yang tiada dapat kami hitung dengan angka, kami
berkumpul di tempat ini atas izinMu di kota angin mammiri untuk
melaksanakan kegiatan yang luhur lagi mulia yakni Rapat Kerja
Nasional Mahkamah Agung RI. dengan Jajaran Empat
Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia dengan Thema :
“MENINGKATKAN PEMBINAAN TEHNIS YUSTISIAL BADAN
PERADILAN YANG MANDIRI DAN BERWIBAWA”.
Ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah rahmat dan
karuniaMu kepada kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami,
berikanlah petunjuk dan bimbinganMu agar segala tugas yang
diamanatkan kepada kami dapat terlaksana dengan sebaikbaiknya.
Allahumma ya ahkamul hakimin, ya Allah kami semua tahu
dan sadar bahwa profesi hakim rentang dengan bujukan dan
godaan duniawi sehingga kami sadar pula dengan melalui pesan
sabda RasulMu, Engkau golongkan kami ke dalam, tiga
golongan, dua golongan diantara kami engkau masukkan dan
menempatkan kami kedalam azab nerakaMu, yaitu hakim yang
mengetahui kebenaran tetapi berlaku curang dalam memberikan
putusan serta memutuskan perkara dengan tanpa dilandasi
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dengan ilmu pengetahuan, kemudian satu golongan diantara
kami Engkau izinkan untuk menikmati keindahan taman surgaMu
yakni hakim yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran
dan keadilan, oleh karenanya ya Allah kami mohon kehadiratMu
agar nilai-nilai kebenaran dan keadilan itu dapat kami wujudkan
dalam pelaksanaan tugas kami guna terwujudnya peradilan yang
mandiri dan berwibawa.
Ya Allah Tuhan yang maha arif lagi bijaksana tunjukanlah
kami bahwa yang benar itu benar dan berilah kami kemampuan
untuk melaksanakannya sekalipun itu pahit, dan tunjukkanlah
pula kepada kami bahwa yang salah itu salah dan berikan pula
kepada kami kemampuan, untuk menghindarinya.
Allahumma ya ghafururrahim, Tuhan yang maha pengampun
lagi maha penyayang, bahwa dalam melaksanakan tugas kami
sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman selaku pimpinan
dan hakim ada khilaf dan salah yang pernah kami lakukan,
maka kami mohon kehadiratMu, ampunilah kami, ampunilah
kesalahan dan dosa kami.
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DRS. ANWAR R., M.H.
Ketua Pengadilan Agama Makassar
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PENGARAHAN
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
BIDANG YUDISIAL

RAPAT KERJA NASIONAL
MAHKAMAH AGUNG RI
DENGAN
JAJARAN PENGADILAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
SELURUH INDONESIA
TAHUN 2007
Makassar, 2 s.d 6 September 2007

t

PENGARAHAN
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG YUDISIAL
PADA
RAPAT KERJA NASIONAL TAHUN 2007
DI MAKASSAR

Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
Yth. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI
Yth. Sdr. Pit. Panitera dan Sdr. Sekretaris Mahkamah Agung RI
serta para Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung
RI
Rekan-rekan Hakim, para Ketua Pengadilan Tingkat
Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama peserta
Rapat Kerja Nasional yang saya hormati
Assalammulaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat
Allah SWT, karena hanya atas karuniaNya saja kita dapat
bertemu pada acara RAKERNAS tahun 2007 ini dalam keadaan
sehat walafiat.
Para hadirin Yth.
Rapat Kerja Nasional tahun ini, seperti juga RAKERNAS
tahun-tahun yang lalu, merupakan acara tetap sekali setahun
yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dimana Pimpinan
Mahkamah Agung beserta para Hakim Agung, para Pejabat
Kepaniteraan dan para Pejabat eselon I dan II bertemu dan
berdiskusi dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama tertentu dan semua
lingkungan peradilan.
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Berbagai masalah, baik bidang teknis yustisial maupun
bidang non teknis yustisial yang diacarakan dalam tiap
RAKERNAS untuk didiskusikan dan diberikan jalan keluarnya,
namun masih saja ada yang tidak melaksanakannya ataupun
menyimpang dalam pelaksanaannya tanpa dasar hukum.
Karena itu dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan
hal-hal yang Mahkamah Agung jumpai dalam setahun ini, yang
sebenarnya sudah pernah dibahas dalam RAKERNAS terdahulu,
namun yang menurut hemat saya masih perlu untuk diulang
tegaskan.
Para peserta RAKERNAS yang saya hormati
Beberapa bulan yang lalu Mahkamah Agung menerima surat
dan Pemerintah yang menyatakan keberatannya atas sita
jaminan yang telah diletakkan oleh salah satu Pengadilan Negeri
di Jakarta atas uang yang dikuasai oleh Negara (salah satu
Departemen).
Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan yang diberikan
oleh Pasal 32 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana
yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5
Tahun 2004, meminta keterangan tentang sita jaminan tersebut
dan Majelis Hakim yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan
Negeri.
Majelis Hakim menerangkan bahwa uang tersebut adalah
uang ganti rugi atas tanah-tanah milik Tergugat A yang terkena
proyek pembangunan jalan tol yang pada saat ini ada pada dan
dikuasai oleh Turut Tergugat yang adalah Negara.
Rekan-rekan Hakim sekalian
Pasal 227 HIR/267 RBg menentukan bahwa “Jika ada
sangka beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau
memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan
menjauhkan barang tersebut dan Penggugat, maka atas
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permohonan Penggugat Pengadilan dapat memerintahkan agar
diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin
hak Penggugat”.
Pasal ini antara lain menyebutkan bahwa yang dapat
diletakkan sita jaminan adalah barang milik Tergugat, namun
bila barang tersebut adalah milik Negara/Daerah maka sesuai
dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, dilarang
untuk diletakkan sita.
Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perben
daharaan Negara berbunyi :
“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :
a.

uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang
berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

b.

uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/
Daerah;

c.

barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada
instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga

d.

barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik
Negara/Daerah;

e.

barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah
yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerin
tahan."

Dalam hal sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan
Negeri tersebut, yang menjadi masalah adalah siapakah pemilik
“uang ganti rugi atas tanah-tanah milik Tergugat A yang terkena
proyek pembangunan jalan total sebesar Rp................ yang
pada saat ini ada pada dan dikuasai oleh Turut Tergugat
Departemen “ (sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat
dalam surat permohonan sita jaminan).
Sebenarnya Penggugat sendiri telah mendalilkan bahwa
uang tersebut ada pada dan dikuasai oleh Turut Tergugat yang
adalah Negara sehingga sesuai dengan Pasal 50 Undang-
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Undang No. 1 Tahun 2004, dilarang untuk dilakukan penyitaan.
Lagi pula yang dimiliki oleh Tergugat A hanyalah hak tagih atas
uang ganti rugi tersebut.
Para peserta RAKERNAS Yth.
Kata-kata “Pengadilan dapat atau boleh memerintahkan
untuk meletakkan sita jaminan” tidak berarti harus, melainkan
sebelum meletakkan sita jaminan Hakim harus memeriksa
apakah persyaratan dalam Pasal 227 HIR/261 RBg telah
dipenuhi. Untuk itu diminta agar para Hakim melaksanakan Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 05 Tahun 1975 tanggal
1 Desember 1975 yang pada pokoknya berbunyi :
1.

a.

agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan
atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir
beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat
yang diberikan undang-undang (Pasal 227 HIR/261
RBg);

b. agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara
conservatoir beslag dan revindicatoir beslag seperti
ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersang
kutan;
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c.

agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta
surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasanalasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang
dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum
dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permo
honan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih
dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan
oleh Pemohon;

d.

agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak
jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi
sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;

e.

agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda
bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap

jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu
tidak akan mencukupi;

2.

f.

agar selalu diingat pula agar ketentuan dalam Pasal
198 HIR/213 RBg dan Pasal 199 HIR/214 RBg mengenai
benda-benda tetap yang harus dicatat dalam register
yang telah disediakan untuk itu di Pengadilan Negeri
dan bahwa tembusan berita acara harus disampaikan
kepada Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) atau Pejabat
yang bertugas membuat akte jual beli tanah sehingga
tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang
ada di bawah penyitaan itu;

g.

agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada
pihak Pemohon, karena hal itu menimbulkan kesan
seolah-olah sudah pasti perkara akan dimenangkan oleh
Pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan
uitvoerbaar bij voorraad;

Diharapkan bahwa dikemudian hari dengan adanya surat
edaran ini tidak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan
dan di samping surat edaran ini hal-hal itu oleh Ketua
Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri ditekankan
kepada para Hadirin dan para Jurusita baik dalam pertemuan
biasa maupun dalam rapat-rapat kerja.

Hadirin yang saya muliakan
Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita penculikan anak
dan perdagangan bayi. Berita-berita ini tidak saja dimuat dalam
surat kabar, tetapi juga ditayangkan di televisi sehingga
pemberitaannya tersebar luas.
Ada anak-anak yang diculik dan orang tuanya untuk dijadikan
“anak jalanan”. Beberapa anak diantaranya dapat ditemukan
kembali oleh orang tuanya, tetapi ada pula anak yang menjadi
korban kekerasan sebingga meninggal dunia.
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Begitu pula dengan bayi-bayi, yang oleh orang dengan kedok
“Pengurus yayasan” ataupun penolong, telah diperjualbelikan.
Sungguh sangat menyayat hati sekaligus merupakan penghinaan
bagi kita bila bayi-bayi tak berdosa tersebut “dijual” kepada orang
asing dengan kedok “intercountry adoption” tanpa melalui
prosedur yang sah.
Pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan tegas
menyatakan bahwa pengangkatan anak banya dapat dilakukan
untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan pengangkatan
anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai
upaya terakhir.
Dalam kesempatan ini Mahkamah Agung ingin mengulang
tegaskan agar para Hakim benar-benar memahami dan
menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak manakala korban dan tindak pidana adalah
anak yakni seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UndangUndang No. 23 Tahun 2002).
Khusus mengenai penculikan dan perdagangan anak, Pasal 83
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 berbunyi :
“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik
anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah)”.
Pengertian anak, menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak, adalah orang yang dalam perkara
anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah
kawin. Yang dimaksud dengan anak nakal adalah :
a.

anak yang melakukan tindak pidana; atau

b.

anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang
bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan
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maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Batasan umur anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997
tersebut dimaksudkan untuk menentukan batas umur anak nakal
yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak yakni sekurangkurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan
belum pernah kawin.
Para peserta RAKERNAS Yth.
Sering kali orang menyatakan bahwa putusan adalah
mahkotanya Hakim. Dari putusan kita dapat mengetahui
penguasaan hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara,
kemampuan dan alur pikir Hakim.
Saya teringat 21 tahun yang lalu. Sebagai peserta “Post
graduate programme” di Leiden, kami (rombongan pertama dan
program kerja sama Mahkamah Agung RI dengan Universitas
Leiden, antara lain Hakim Agung Atja Sondjaja dan Ketua
Pengadilan Tinggi Makassar Dr. Arsyad Sanusi) menghadap
Menteri Kehakiman untuk berpamitan.
Dalam kesempatan itu beliau dengan tegas menyatakan
keberatan atas salah satu mata ajaran yang bernama “cursus
vonnissen maken” dengan alasan bahwa para Hakim yang ikut
dalam program tersebut sudah senior sehingga tidak perlu “diajari
lagi” cara membuat putusan. Namun almarhum Bapak Prof.
Asikin Kusumah Atmadja tetap berpendapat bahwa pelajaran
tersebut penting karena dan putusan yang dimohonkan kasasi
beliau melihat bahwa seringkali putusan Hakim tidak cukup
pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) sehingga putusan
tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Mengenai hal ini
Mahkamah Agung telah membuat Surat Edaran (SEMA No.03
Tahun 1974) yang pada pokoknya meminta para Hakim “agar
ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau
mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan
(motiveringsplicht) dipenuhi untuk mencegah kemungkinan
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dibatalkannya putusan Pengadilan yang tidak memuat alasan
atau pertimbangan”.
Tidak jarang Mahkamah Agung menjumpai putusan perdata
yang tidak menjelaskan apa yang harus dibuktikan dan siapa
yang harus membuktikannya (burden of proof). Pasal 163 HIR
tidak mewajibkan Penggugat untuk membuktikan semua dalil
gugatannya, melainkan hal-hal yang disengketakan saja yang
harus dibuktikan, dan yang harus membuktikan adalah pihak
yang mendalilkan, sesuai dengan yurisprudensi yang tetap, yang
memungkinkan untuk membuktikan. Misalnya tidaklah mungkin
Penggugat membuktikan bahwa Tergugat belum membayar
harga barang yang dibelinya, sehingga Tergugatlah yang
dibebankan untuk membuktikan bahwa ia telah membayar.
Hadirin yang saya hormati
Suatu putusan yang baik, selain dan cukup pertimbangannya,
juga tidak perlu berpanjang-panjang atau dipanjang-panjangkan.
Jika salah satu unsur dalam pasal yang didakwakan menye
butkan misalnya “pegawai negeri atau penyelenggara negara”
(Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001),
maka manakala Terdakwa telah memenuhi salah satu kriteria
pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Hakim tidak
perlu mempertimbangkan tentang penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Yang dimaksud dengan pegawai negeri menurut Pasal 1
ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
adalah :
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a.

pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Kepegawaian;

b.

pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUH Pidana;

c.

orang yang menerima gaji atau upah dan keuangan negara
atau daerah;

d.

orang yang menerima gaji atau upah dan suatu korporasi
yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah;
atau

e.

orang yang menerima gaji atau upah dan korporasi lain
yang mempergunakan modal atau fasilitas dan negara atau
masyarakat.

Undang-undang, baik KUHAP maupun HIR/RBg telah
mengatur apa yang harus dimuat dalam suatu putusan, namun
Mahkamah Agung masih saja menjumpai amar putusan perkara
perdata sebagai berikut :
“1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan
melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dsb.”
Seharusnya jika gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya,
maka Hakim tidak merinci lebih lanjut. Sedangkan jika gugatan
Penggugat dikabulkan seluruhnya barulah Hakim merincinya,
(lihat SEMA No. 12 Tahun 1964).
Rekan-rekan Hakim sekalian
Dari beberapa surat yang masuk ke Mahkamah Agung, ada
Hakim yang mempertanyakan mengenai gugat balik (gugatan
dalam rekonvensi).
Pasal 132a HIR berbunyi :
(1) Dalam tiap-tiap perkara, maka orang yang digugat berhak
akan memasukkan dakwa melawan, kecuali :
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1.

kalau yang menggugat mula-mula itu menuntut karena
sesuatu sifat, sedang dakwa melawan itu mengenai
dirinya sendiri dan sebaliknya;

2.

kalau pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan asal
si Penggugat, tak berhak memeriksa dakwa melawan
berhubung dengan pokok perselisihan itu;

3.

dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan
hakim.

(2) Jikalau dalam pemeriksaan mula-mula tidak dimasukkan
dakwa melawan, maka dalam apel tidak boleh lagi
memasukkan dakwa itu.
Dari rumusan pasal tersebut jelas dinyatakan bahwa dalam setiap
gugatan, Tergugat dapat mengajukan gugat balik (gugatan dalam
rekonvensi), kecuali dalam 3 hal yang disebutkan di atas.
Gugatan dalam rekonvensi ini harus diajukan oleh Tergugat
bersama-sama dengan jawabannya (Pasal 132 b HIR/156 RBg),
yang menurut yurisprudensi tetap gugatan dalam rekonvensi
diajukan selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai
pembuktian.
Kedua gugatan (dalam konvensi dan dalam rekonvensi) diperiksa
dan diputus dalam satu putusan. Hakim dapat memeriksa
gugatan yang satu (misalnya gugat balik) terlebih dahulu karena
memungkinkan untuk diperiksa lebih dahulu dan gugatan dalam
konvensi yang masih menunggu saksi-saksinya dan luar negeri.
Gugat balik adalah suatu gugatan yang dapat diajukan dalam
perkara tersendiri/terpisah, karenanya jika Tergugat baru
mengajukan gugat balik tersebut setelah pemeriksaan
pembuktian, maka gugat balik (gugatan dalam rekonvensi)
tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Tergugat
dapat mengajukan gugatan tersendiri.
Dengan demikian gugatan dalam rekonvensi tidak harus ada
hubungannya dengan gugatan dalam konvensi.
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Ada dua hal penting yang harus diingat yakni :
jika gugatan dalam konvensi tidak memenuhi syarat-syarat
(formalitas) dalam mengajukan gugatan sehingga gugatan
tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka
gugatan dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi
dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
(lihat putusan Mahkamah Agung No. 551 K/Sip/1974 tanggal
10 Juli 1975, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung
RI Cetakan kedua, 1993).
bila gugatan dalam konvensi dicabut (yang setelah ada
jawaban Tergugat tentunya dengan persetujuan Tergugat),
maka gugatan dalam rekonvensi tidak dapat dilanjutkan.
Peserta RAKERNAS yang berbahagia
Tanggal 28 Agustus 2007 yang lalu, Bapak Ketua Mahkamah
Agung telah menandatangani Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor 144/KMA/SKA/III/2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan.
Dengan ditandatanganinya Keputusan Ketua Mahkamah Agung
tersebut publik dapat mengakses informasi Pengadilan yang
bersifat terbuka antara lain putusan dan penetapan Pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap dan khusus putusan dan
penetapan Mahkamah Agung, masyarakat dapat mengakses
melalui website Mahkamah Agung.
Suatu perkembangan baru baik bagi warga masyarakat maupun
Pengadilan adalah dapat diaksesnya putusan Pengadilan yang
belum berkekuatan hukum tetap yakni putusan perkara-perkara
korupsi, terorisme, narkotika/psikotropika, pencucian uang, atau
perkara lain yang menarik perhatian publik yang ditentukan oleh
Ketua Pengadilan Pada tahap awal, publikasi putusan Mahkamah
Agung melalui website Mahkamah Agung yang diprioritaskan
dan secara bertahap semua informasi yang tercantum dalam
Pasal 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung harus dilaksanakan.
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Dengan dapat diaksesnya putusan-putusan Pengadilan,
khususnya putusan Mahkamah Agung, setiap orang dapat
membaca putusan-putusan tersebut secara lengkap sehingga,
masih tepatkah ungkapan “putusan Mahkamah Agung tidak ada
yang bermutu”.
Bagi para Hakimpun kemudahan mengakses putusan Mahkamah
Agung akan sangat membantu dalam menangani perkara.
Dalam kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tim Perumus
Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang didukung oleh Legal
Development Facilby (LDF), MCC ICCP dan UNDP yang telah
membantu Mahkamah Agung dalam mewujudkan Keterbukaan
Informasi di Pengadilan.
Bapak Ketua Mahkamah Agung yang terhormat
Menandai dimulainya pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor 144/KMA/SKA/l 11/2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan, kiranya Bapak berkenan untuk
mengakses beberapa putusan Mahkamah Agung melalui website
Mahkamah Agung secara langsung.
Terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 3 September 2007
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POKOK-POKOK PENGARAHAN
DEPUTI BIDANG AKUNTABILITAS APARATUR
KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA.
PADA RAPAT KERJA NASIONAL
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2007
Makassar, 3 September 2007

Sejak tahun 1998, sejalan dengan gerakan reformasi
nasional yang membawa perubahan fundamental dalam
sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah
satu tuntutan reformasi yang penting adalah terseleng
garanya tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN). Masyarakat menghendaki
adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan
fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab, sebagai pelayan masyarakat dan
bertindak berdasarkan undang-undang, masyarakat juga
menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang
sungguh-sungguh dalam menanggulangi KKN, sebagaimana
diamanatkan dalam agenda reformasi.
Untuk itu, pemerintah melakukan reformasi terhadap
berbagai peraturan perundang-undangan dan program
pembangunan, juga langkah restrukturisasi organisasi publik
melalui penataan kelembagaan untuk mengatasi persoalanpersoalan atau masalah dalam demokratisasi, desentralisasi,
pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi maupun
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masalah lainnya, menumbuhkan pemerintah yang bersih
sebagai pelayan masyarakat guna menciptakan praktik
akuntabilitas publik yang lebih baik.
2.

Diantara berbagai upaya reformasi yang telah maupun yang
sedang dilakukan pemerintah, antara lain adalah membuat
beberapa peraturan baru dan melakukan revisi atas
beberapa produk perundangan yang lama terutama di bidang
keuangan negara, hukum, dan otonomi daerah.
1) Dalam bidang keuangan negara, reformasi diterapkan
dengan melakukan amandemen ketiga terhadap Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD
1945) pada pasal-pasal terkait Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), penetapan UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, UU Nomor I Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
2)

Di bidang hukum, pemerintah menerbitkan beberapa
undang-undang baru, seperti UU Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari KKN, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembe
rantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah
menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 dan UU Nomor 32
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

3)

Di bidang otonomi daerah, pemerintah menerbitkan UU
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua jenis undangundang ini telah disempurnakan menjadi UU Nomor 32
Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004.

4) Reformasi birokrasi (civil seriant reform) yang pada
dasarnya meliputi usaha pembenahan profesionalisme
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pegawai negeri, sistem kepegawaian nasional,
rasionalisasi jumlah pegawai negeri termasuk rewards
& punishment, serta hubungan antara birokrasi dengan
partai politik. Peningkatan kinerja aparatur melalui
penerapan sistem penggajian yang berbasis merit dan
remunerasi, akuntabilitas, penegakan etika dan disiplin
secara konsisten, peningkatan perundungan hukum,
dikiat berbasis kompetensi, sistem penilaian berdasar
kinerja, kelembagaan sesuai visi misi, ketatalaksanaan/
manajemen yang efektif.
5) Reformasi manajemen sektor publik dengan mereformasi
sistem manajemen keuangan pemerintah (reform of
publik financial management system) dan menerapkan
praktik-praktik menajemen strategis (strategic manage
ment) dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Sistem AKIP).1
3.

Meskipun hingga saat ini, reformasi yang digulirkan
pemerintah telah menghasilkan banyak perubahan baik di
bidang hukum, keuangan negara, dan otonomi daearah.
Namun perubahan yang dihasilkan belum dapat
menyelesaikan seluruh pesoalan yang ada. Bahkan
sebaliknya, persoalan baru muncul sebagai konsekuensi
perubahan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut,
membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan
pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk
melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam
menghadapi tuntutan perubahan. Untuk itu, reformasi

Reformasi manajemen Keuangan antara lain meliputi penerapan sistem
anggaran berbasis kinerja sebagai bentuk konkrit dari pengintegrasian
sistem akuntabilitas kinerja dann sistem anggaran. Sedangkan Sistem
AKIP di sisi lain juga merupakan salah satu usaha yang bersifat preventif
untuk memerangi KKN. Selain itu, terdapat berbagai upaya lainnya baik
bersifat maupun represif yang telah ditempuh untuk memberantas KKN
di Indonesia.
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pemerintahan dilakukan untuk mewujudkan praktik-praktik
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good gover
nance)2
4.

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan
aparatur negara dengan tujuan untuk mewujudkan
administrasi negara yang mampu mendukung fungsi
penyelenggaraan pemerintahan negara dan mampu
menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk
kepentingan masyarakat banyak, dengan mempraktekkan,
“prinsip-prinsip good governance” .3 Sejalan dengan itu,
reformasi birokrasi nasional mengarah pada tercapainya
sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil guna
dan berdayaguna, transparan dan akuntabel atau dapat
dipertanggungjawabkan, dengan aparat yang profesional,
netral dan bersih yaitu “birokrat profesional karir” yang
handal, netral dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,
dalam rangka mendukung terwujudnya tata-pemerintahan
yang baik (good governance).

5.

Demikian, good governance dalam arti kepemerintahan atau
tata pemerintahan yang baik telah diakomodasi dalam
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aparatur
negara; Ketetapan-ketetapan MPR, Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Program Kabinet dan Kebijakan
Presiden, serta berbagai keputusan strategik atau strategi

Good Govemancve dapat diartikan sebagai mengatus pemerintahan yang
memungkinkan tersedianya layanan public yang efisien, sistem pengadilannya
yang baik, dan sistem administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan kepada
public (Mas’oed, 2003 dalam Masthuri, 2005).
Good Governance memiliki dalapan karakteristik umum, yaitu : Partisipasi,
Kepastian hukum, Transparansi, Responsivitas, Berorientasi consensus, Keadilan
dan Inklusivitas, Efektivitas dan effisiensi, Akuntabilitas. (United Nations Economis
and Sosial Commission for Asia and the Paciffic, UMESCAP). Meskipun demikian,
kedalapan karakteristik good governance tersebut dapat disarikan menjadi tiga,
yaitu: Akuntabilitas publik, Kepastian Hukum, dan Transparansi hukum (Mas’oed,
2003 dalam Mathuri, 2005)
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pendayagunaan aparatur negara. Selain menetapkan
peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi dan
reformasi manajemen sektor publik juga perlu dilakukan
penciptaan iklim usaha, dan pemerintahan yang kondusif
untuk mewujudkan good governance. Lebih lanjut good
governance mensyaratkan adanya praktik akuntabilitas publik
yang lebih baik.
6.

Di sisi lain, usaha-usaha tersebut tampaknya belum dapat
memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Berkaca
pada pengalaman negara-negara lain tidak ada usaha
reformasi yang dapat memberikan hasil dalam waktu yang
relatif singkat. Namun juga harus diakui bahwa setiap upaya
seharusnya memperlihatkan perkembangan yang menggem
birakan. Oleh sebab itu, terhadap setiap upaya tersebut
perlu dilakukan pengkajian atau evaluasi yang bersifat
komprehensif guna menemukan strategi, termasuk langkahlangkah implementasi yang tepat.

7.

Sesuai dengan kondisi Indonesia saat in i, diantara berbagai
upaya reformasi tersebut, maka reformasi manajemen sektor
publik merupakan bagian yang paling signifikan sebab
melalui reformasi ini akan tercipta peningkatan akuntabilitas
publik dan kinerja lembaga-lembaga sektor publik yang pada
akhirnya akan menuju pada terwujudnya kepemerintahan
yang baik. Selain itu, reformasi manajemen sektor publik
merupakan pemicu untuk reformasi sektor publik secara
keseluruhan, termasuk reformasi sistem kepemerintahan dan
sistem kepegawaian nasional4.

4

Secara singkat hasil pengkajian juga menunjukkan bahwa efektivitas
penerapan manajemen pem erintahan yang berorientasi hasil
membutuhkan adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan
nasional dengan dibantu oieh suatu oleh suatu lembaga atau badan
yang secara khusus dirancang dan memiliki otoritas untuk menjadi
pengemban misi guna mewujudkan hal tersebut.
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8.

Dalam konteks manajemen berbasis kinerja, dapat dipahami
bahwa biasanya manajemen pemerintah lebih berorientasi
pada pengendalian terhadap input, kurang memperhatikan
ukuran hasil (out comes). Akibatnya, berbagai program yang
ada hanya dikendalikan dan diadministrasikan serta direviu
hanya berdasarkan pemanfaatan sumber daya yang
digunakan, seperti keuangan, manusia dan capital. Perhatian
utama lebih difokuskan untuk memastikan bahwa 1) Sumber
daya hanya digunakan untuk program yang telah ditetapkan;
2) Jumlah yang dialokasikan tidak melebihi batas yang
dibutuhkan; dan 3) Program telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Saat ini, issue tentang kehematan dan efisiensi telah menjadi
bagian dan berbagai program dan pemerintah. Hal ini
menyebabkan ukuran terhadap hasil dan suatu program
mutlak diperlukan untuk dapat memenuhi issue tersebut.
Secara implisit hal ini mengharuskan bahwa sejumlah
sumber daya yang dialokasikan untuk suatu program harus
dapat memberikan manfaat nyata khususnya bagi penerima
program dan secara umum bagi kepentingan masyarakat
banyak. Pendekatan inilah yang diharapkan dalam
akuntabilitas. Akuntabilitas berorientasi hasil merupakan
model terbaik untuk menyajikan keterkaitan antara program
dan layanan yang berorientasi pada hasil yang diinginkan.

9.
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Beberapa pakar sepakat bahwa landasan untuk penerapan
manajemen berbasis kinerja atau berorientasi pada hasil
mencakup 1) Pernyataan sasaran atau tujuan yang jelas,
terukur dan realistis serta terkait dengan strategi prioritas
pemerintah; 2) Terdapat strategi yang efektif untuk
mewujudkan tujuan organisasi; 3) Suatu manajemen dan
proses yang baik yang menjamin bahwa terdapat alokasi
sumber daya yang memadai, suatu komitmen bahwa pro
gram akan diselesaikan dengan baik, serta pengelolaan
administrasi yang efisien; 4) suatu pengukuran dan pelaporan
kinerja yang menyajikan sejauh mana tujuan dapat dicapai;

dan 5) suatu kesadaran bahwa segala program dan kegiatan
pemerintah dapat saja berhasil ataupun gagal.
10. Dalam kerangka kerja manajemen kinerja ini, hal terpenting
adalah bagaimana untuk dapat mewujudkan hasil. Saat ini
pengelola program lebih terfokus pada bagaimana
mengendalikan sumber daya yang ada tanpa mengindahkan
hasil apa yang akan diberikan oleh program yang dikelola.
Akibatnya para pengelola program ini lebih merasa bahwa
kinerja mereka ditentukan oleh seberapa jauh mereka taat
terhadap berbagai aturan yang terkait dengan pengelolaan
sumber daya, daripada seberapa jauh mereka dapat
mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan oleh pro
gram tersebut. Dalam kaitannya dengan strategi dan atau
bagaimana mengaturnya pada sektor publik, akan lebih baik
kalau kita membahas mengenai Akuntabilitas Kinerja Pada
Sektor Publik5 yang merupakan pengejawantahan dari
strategi yang digunakan pada sektor publik.
11. Praktik penerapan manajemen berbasis kinerja di Indone
sia dimulai sejak ditetapkannya Inpres 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini mengatur
tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh
instansi pemerintah. Selanjutnya dengan diundangkannya
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka
telah dilakukan upaya untuk mensinkronkan antara pengang
garan dengan akuntabilitas kinerja dengan memperkenalkan

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai
dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang
tercantum dalam perencanaan stratejik organisasi; pelaksanaan tugas dan penetapan
pengukuran kinerja; pengumpulan data untuk menilai kinerja; menganalisis, mereviu dan
melaporkan data kinerja; serta mengguakan data kineija untuk memperbaiki kinerja organisasi
pada periode berikutnya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa akuntabilitas
kineija merupakan suatu proses yang hidup yang memerlukan peninjauan dan perbaikan
terus menerus sehingga tidak berhenti pada satu titik disebabkan kondisi organisasi baik
internal maupun eksetemal yang terus berkembang baik pada masa kini maupun masa
mendatang.
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sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian
negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan
rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus
kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan
pengukuran akuntabilitas kinerja Kementerian/ Lembaga/
Perangkat Daerah yang bersangkutan.
12. Untuk mengimplementasikan mekanisme akuntabilitas
kinerja pemerintahan tersebut, setiap instansi pemerintah
baik di pusat (Departemen, LPND, ataupun unit eselon I
dan II di departemen maupun LPND) maupun di daerah
(pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota serta
seluruh instansi/satuan kerja/satuan organisasi tingkat daerah
yang terkait) diharapkan dapat membangun, mengem
bangkan dan memelihara suatu sistem akuntabilitas kinerja.
Sistem ini tidak lain merupakan tatanan, instrumen, metode
pertanggungjawaban yang pada pokoknya meliputi tahapan
perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan yang
membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus
dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses
pemenuhan kewajiban instansi pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan misi
organisasi.
13. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem
AKIP) setidaknya memiliki empat fase penting yang
membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus
dan terpadu. Keempat fase tersebut mencakup : (1)
penyusunan rencana strategis, (2) pengukuran kinerja, (3)
pelaporan kinerja, dan (4) pemanfaatan informasi kinerja
bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimulai dengan
disusunnya visi dan misi instansi pemerintah dan hasil-hasil
yang diharapkan dalam suatu perencanaan strategis.
Perencanaan strategis yang disusun oleh setiap instansi
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pemerintah tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran
lebih lanjut dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) serta mandate yang melekat pada
organisasi tersebut. Di sini, perencanaan strategis merujuk
pada proses untuk menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran
strategis (strategic objectives) organisasi, dan menetapkan
strategi yang akan dipakai untuk mencapai tujuan dan
sasaran tersebut dengan memperhitungkan faktor-faktor in
ternal maupun eksternal dan nilai-nilai yang ada pada
lingkungan organisasi instansi. Perencanaan strategis ini
sepenuhnya merupakan suatu customer-driven strategic
planning karena di dalam proses penyusunannya senantiasa
memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat
sebagai stakeholder utama.
14. Setiap tahun perencanaan strategis ini dituangkan dalam
suatu perencanaan kinerja tahunan (annual performance
plan). Rencana kinerja ini merupakan rencana kerja tahunan
yang merupakan penjabaran lebih lanjut dan perencanaan
strategis, di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang
hendak dicapai dalam suatu tahun yang dituangkan dalam
sejumlah indikator kinerja utama (key performance indica
tors) yang relevan. Rencana kinerja ini merupakan tolok
ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan
penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu.
Kemudian atas dasar rencana kinerja yang ada instansi
pemerintah menyusun Anggaran Berbasis Kinerja (Perfor
mance-Based Budget) Anggaran Berbasis Kinerja ini tidak
lain merupakan anggaran pendapatan dan belanja pemerin
tahan daerah yang disusun berdasarkan rencana kinerja
yang telah disetujui. Jadi, anggaran berbasis kinerja ini
merepresentasikan gambaran aspek keuangan dan seluruh
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana
diuraikan dalam rencana kinerja dalam rangka pencapaian
misi dan visi organisasi. Selanjutnya, berdasarkan alokasi
anggaran tersebut para pihak mengikat suatu kesepakatan
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terhadap rencana kinerja yang telah disusun. Kesepakatan
yang demikian dikenal sebagai suatu Penetapan Kinerja
(Peformance Agreement/Contract).
15. Pada dua fase berikutnya, instansi pemerintah menetapkan
pengukuran kinerja, baik kinerja keuangan maupun kinerja
non keuangan, bagi implementasi perencanaan strategis
tersebut. Selama melaksanakan kegiatan seluruh data kinerja
(performance data) dikumpulkan dan diakumulasikan. Data
kinerja ini merupakan capaian kinerja (performance result)
yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja yang
diperoleh selama penyelenggaran pemerintahan untuk
suatu periode pelaksanaan tertentu. Untuk dapat
memperoleh dan memelihara data kinerja yang demikian,
Instansi pemerintah harus mengembangkan Sistem
Pengumpulan Data Kineja, yakni tatanan, instrumen, metode
pengumpulan data kinerja yang digunakan oleh instansi
pemerintah untuk memperoleh data mengenai realisasi
capaian kinerja untuk suatu periode pelaksanaan tertentu.
Pada setiap akhir periode, capaian kinerja dibandingkan
dengan rencana kinerja untuk kemudian dilaporkan kepada
publik dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah (LAKI P)
16. Hal paling signifikan dalam kaitan dengan penyusunan dan
penetapan APBN/APBD adalah penekanan fungsi anggaran
sebagai alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan
ekonomi (Budgeting as a function of accountability, man
agement of ongoing activities and tool of economic policy).
Sebagai alat akuntabilitas, pengeluaran anggaran hendaknya
dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil
(Result) berupa outcome atau setidaknya output dan
dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai alat
manajemen, sistem penganggaran selayaknya dapat
membantu mengelola aktivitas berkelanjutan untuk
memperbaiki efektifitas dan efisiensi program pemerintah.
Sedangkan sebagai alat kebijakan ekonomi, anggaran
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berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas
perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka
mencapai tujuan negara. Dengan penjelasan tersebut
tampak bahwa Sistem AKI P mendorong setiap organisasi
pemerintah untuk lebih akuntabel terhadap mandat yang
diembannya serta mengedepankan kinerja organisasi
berdasarkan capaian seperangkat indikator kinerja utama
organisasi.
17. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja (Evaluasi LAKIP)
dilakukan baik oleh internal organisasi dan eksternal
organisasi. Internal organisasi dilaksanakan oleh masingmasing aparat pengawasan internal yang ada di organisasi
tersebut. Evaluasi eksternal dilakukan oleh Kementerian
Negara PAN dengan dibantu oleh Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Manfaat utama yang
diharapkan dan pelaksanaan evaluasi ini adalah untuk
menilai sejauh mana penerapan sistem akuntabilitas kinega
diterapkan di setiap unit kerja maupun di instansi pemerintah
sehingga entitas tersebut dapat m enilai capaian
keberhasilannya dibandingkan dengan tugas, fungsi dan
peran yang disandangnya. Ruang lingkup evaluasi LAKIP
meliputi hal-hal yang terkait dengan pencapaian visi, misi,
tujuan dan sasaran-sasaran organisasi instansi. Oleh
karenanya, informasi yang dievaluasi mungkin saja termasuk
informasi yang tidak termuat dalam LAKIP, tapi masih ada
hubungannya dengan LAKIP. Informasi kinerja yang
dipertanggungjawabkan dalam LAKIP bukanlah satu-satunya
yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi itu,
akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang
dapat dihimpun guna mem-benchmark dan mengukur
ataupun mencari indikator keberhasilan ataupun keunggulan
organisasi instansi. Jadi bahan yang ada dalam LAKIP
sesungguhnya merupakan bahan pemicu kegiatan
pengumpulan data (data gathering) dan analisis data agar
evaluasi dapat dilakukan secara obyektif dan memadai.
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18. Pada dasarnya evaluasi LAKIP dapat dilakukan dengan
memfokuskan pada lingkup sebagai berikut: 1) Penelaahan
terhadap Perencanaan Strategis termasuk didalamnya
perencanaan kinerja. Penelaahan ini difokuskan dengan
melihat keselarasan antara perencanaan strategisdi tingkat
organisasi denan perencanaan yang lebih tinggi (RPJMN
dan. RKP) serta berbagai penugasan yang melekat pada
instansi tersebut; 2) Penelaahan terhadap sistem pengukuran
kinerja yang meliputi perumusan indikator kinerja utama
setiap organisasi dan indikator kineija untuk setiap kegiatan,
pengukuran capaian kinerja, system pengumpulan data
kinerja dan pembandingan (benchmarking) dengan capaian
kinerja yang sejenis; 3) Penelaahan terhadap penyajian dan
pengungkapan informasi kinerja dalam LAKIP yang lebih
difokuskan pada pengungkapan berbagai indikator kinerja
utama organisasi serta kesesuaiannnya dengan result yang
diharapkan berdasarkan tugas, fungsi dan peran yang
dijalankan organisasi; 4) Evaluasi terhadap Program dan
kegiatan serta kesesuaiannya dengan hasil atau result yang
diharapkan sesuai dengan perencanaan yang telah
ditetapkan;
Demikian, evaluasi dapat dilakukan dengan memfokuskan
pada lingkup:
1) Secara umum berdasarkan hasil evaluasi LAKIP yang
dilaksanakan sejak tahun 2001, seluruh instansi
pemerintah pusat telah memlilki Renstra, menyampaikan
Penetapan Kinerja dan LAKIP. Namun demikian apabila
diteliti lebih jauh terdapat beberapa hal dan evaluasi
tersebut yang perlu diperhatikan yaitu :
2) Pada umumnya, sistem perencanaan di Departemen/
LPND, Provinsi, Kabupaten, dan Kota masuk dalam
kategori cukup. Hal ini mengandung arti bahwa
perencanaan di berbagai instansi pemerintah belum
sepenuhnya menjabarkan RPJMN maupun tugas, fungsi
serta peran organisasi tersebut serta dokumen
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perencanaan yang ada tidak sepenuhnya digunakan
untuk penganggaran organisasi;
3) Ketidakselarasan antara program dan kegiatan yang
dilaksanakan dengan pencapaian sasaran organisasi
Program yang ditetapkan seharusnya merupakan bagian
dan strategi untuk mencapai sasaran. Namun karena
dalam mengajukan anggarannya instansi pemerintah
tidak sepenuhnya mengacu pada perencanaan
strategisnya, maka program dan kegiatan yang
dianggarkan tidak selalu selaras dengan sasaran
strategis organisasi;
4) Kriteria sistem pengukuran kinerja belum sepenuhnya
terpenuhi. Hal tersebut ditunjukkan dan rendahnya ratarata persentase capaian pemenuhan kriteria sistem
pengukuran kinerja yang masih dalam kategori kurang.
Kritena sistem pengukuran kinerja ini mencakup kualitas
indikator kinerja, ketidaktepatan dalam merumuskan
indikator kinierja utama instansi, tidak adanya dukungan
sistem pengumpulan data kinerja serta benchm arking
yang tidak memadai;
5) Sistem pelaporan yang dibangun masuk dalam kategori
cukup, dimana instansi pemerintah belum mampu
menyajikan informasi kinerja dalam laporannya.
19. Kementerian Negara PAN dalam hal ini Deputi Bidang
Akuntabilitas Aparatur telah berupaya untuk meletakkan
dasar bagi penguatan akuntabilitas dan kinerja di berbagai
instansi pemerintah. Penguatan akuntabilitas melalui
penerapan Sistem Akunitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ini diperlukan agar setiap instansi pemerintah dalam
melaksanakan tugasnya tidak terlepas dan pertanyaan
“mengapa instansi tersebut ada” atau “untuk apa instansi
tersebut ada”. Jika penguatan akuntabilitas ini telah terwujud,
maka hal ini diharapkan akan memicu peningkatan kinerja
dan masing-masing instansi tersebut. Selanjutnya jika sistern
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ini dapat diimplementasikan, maka hal ini akan mendorong
berbagai pihak untuk melaksanakan berbagai fungsi yang
terkait. Misalnya Presiden dapat secara obyektif menilai
capaian kinerja dari para bawahannya dan hal ini dapat
dilakukan secara berjenjang, Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) akan lebih mudah melakukan audit kinerja,
manajemen Internal organisasi dapat melakukan berbagai
upaya perbaikan yang diperlukan, masyarakat dapat
memantau pelaksanaan pemerintahan dan pada akhirnya
konsep tata pemerintahan yang baik dapat diterapkan.
20. Disadari bahwa membangun menajemen berbasis kinerja
bukanlah hal yang mudah. Perlu waktu dan upaya serius
dan konsisten. Kami, Kementerian Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara akan selalu siap sedia membantu dalam
membangun dan mengembangkan sistem manajemen
pemerintahan berbasis kinerja demi terwujudnya tata
kepemerintahan yang baik.

Deputi
Bidang Akuntabilitas Aparatur
ttd.
Herry Yana Sutisna

66

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Gedung D Lantai 14, Jl. Wahidin Raya No. 1 Jakarta

KEBIJAKAN PENGANGGARAN
Disampaikan pada acara :

RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI
Makassar, 2 s.d Septem ber 2007

P O KO K B A H ASAN :
I.
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II.
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III.
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IV.
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V.

OPTIM A LISASI P E R EN C A N A A N A N G G A R A N

LAND ASAN H U K U M :
□

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

□

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

□

UU No. 25 Tahun 2 0 0 4 ten tan g Sistem

P e re n c a n a a n

Pembangunan Nasional.
□

PP No 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lem baga

□

SE Menteri Keuangan tanggal 12 Juli 2 0 0 7 nomor S E -4 70 /

□

SEB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan

M K .02/2007
Pem bangunan

N a s io n a l/K e p a la

B ad a n

P e re n c a n a a n

Pembangunan Nasional tanggal 30 Juli 2007 nomor S E -529/
M K .02/2007 dan 0 28 45 /M .P P N 0 7/20 07
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REFORMASI
MANAJEMEN
KEUANGAN

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA :
(UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 8 dan Pasal 9)

M ENTERI K EU AN G AN
A.

Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka
ekonomi makro
B. Menyusun rancangan ABPN rancangan
Perubahan APBN
C. Mengesahkan dokumen pelaksanaan
anggaran
D. Melakukan perjanjian internasional di
bidang keuangan
E. Melaksanakan pemungutan pendapatan
segera yang telah ditetapkan dengan
UU.
F. Melakukan fungsi Bendahara negara.
G. Menyusun laporan keuangan yang
merupakan pertanggung jawaban
pelaksanaan APBN.
H. Melaksanakan tugas-tugas lain di
bidang fiskal berdasarkan ketentuan
undang-undang

P P N O M O R 2 0 /2 0 0 4 :
(P a s a l 3 a y a t 3)
PENDEKATAN PENYUSUNAN
PROGRAM DAN KEGIATAN:

MENTERI/PIMPINAN LEM B AGA
A.

Menyusun rancangan anggaran K/L
yang dipimpinnya
B. Menyusun dokumen pelaksanaan
anggaran
C. Melaksanaan anggaran K/L
D. M elakukan pem ungutan PNBP &
m enyetorkannya ke Kas Negara.
E. Mengelola piutang & utang negara yang
menjadi tanggung jawab K/L yang di
pimpinnya.
F. M engelola BMKN yang m enjadi
tanggungjawab K/L yang dipimpinnya.
G. Menyusun & menyampaikan laporan
keuangan K.L yang dipim pinnya.
H. Melaksanakan tugas-tugas lain yang
menjadi tanggung jawab berdasarkan
ketentuan undang-undang

P P N O M O R 2 1 /2 0 0 4 :
(P a s a l 4 )
PENDEKATAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA:

PENG ANG G ARAN TERPADU
(U N IF IE D B U D G E T ) ___________
P E N G A N G G A R A N B E R B A S IS K IN E R J A
(P E R F O R M A N C E B A S E D B U D G E T )
KER ANG KA PENG ELUARAN JANG KA
M ENENGAH
(M E D IU M T E R M E X P E N D IT U R E
F R A M E W O R K )_________________________

P E N D E K A T A N P E N Y U S U N A N R K A -K L
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REFORMASI SISTEM PENGANGGARAN :
(AM ANAT UU No. 17 Tahun 2003)

♦

Anggaran Terpadu (Unifiend Budget)
-

♦

♦

Tidak terdapat duplikasi anggaran

Anggaran mengarah pada Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
(Medium Term Expenditure Framework/MTEF)
-

Menjaga kesinambungan fiskal (Fiscal Sustainability)

-

Meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dengan
proses penganggaran

Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-based Budget)
-

Mengutamakan upaya pencapaian output (keluaran) dan
outcomes (hasil) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan

DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
JANUARI-APRIL

DPR

MEI-AGUSTUS

SEPTEMBER-DESEMBER

~

Pokok-pokok
Kebijakan
Fiskal &LAK1P

(9)

Pem bahasan
R K A -K L

PEM BA [ASAN
RAJ 3I

T
Kebijakan
Umum dan
Prioritas
A nggaran.

KAB IN E T/
PRESIDEN

K em enterian
Perencanaan

UU AP B N

(11)_
NOTA KEUANGAN
RAPBN DAN
LAMPIRAN

KEPRES
TEN TANG
RINCIAN AP B N

PENELAAHAN
KONSISTENSI
DENGAN KKP

SEB PRIORITAS
PROGRAM DAN
INDIKASI PAGU

LAMPIRAN RAPBN
(HIMPUNAN RKAKL)
SEPAGU
SEM EN TA R A

K em enterian

N

1=

(5) t

m
RANCANGAN
KEPPRES H G
RINCIAN APBN

PENELAAHAN
KONSISTENSI DGN
PRIORITAS ANGGARAN

K em enterian
Negara/
Lem baga

Daerah
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RENSTRA
K/L

R EN JA
K /L

RKA-KL

(13)
PENGESAHAN

KONSEP
DOKUMEN
PELAKSANAAN
ANGGARAN

M DOKUMEN
PELAKSANAAN
ANGGARAN

KEBIJAKAN
PENYUSUNAN
ABPBN - 2 0 0 8

SURAT EDARAN NO. 0093/M.PPN/03/2007 & SE-226/MK.02/2007 TGL. 30 MARET 2007
TENTANG : PAGU INDIKATIF DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2008
PRIORITAS PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA;

a.

PROGRAM DAN KEGIATAN POKOKYANG MENDUKUNG PENCAPAIAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL DAN/ATAU PRIORITAS KEMENTERIAN NEGARA/
LEMBAGA YANG TERCANTUM DALAM RKP TAHUN 2008;

b.

KEBUTUHAN ANGGARAN YANG BERSIFAT MENGIKAT;

c.

KEBUTUHAN DANA PENDAMPING UNTUK KEGIATAN-KEGIATAN YANG DIBIAYAI

d.

KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN LANJUTAN YANG BERSIFAT TAHUN

DENGAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI;
JAMAK (MULTI-YEARS);
e.
f.

PENYEDIAAN DANA UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN INPRES-INPRES;
DISTRIBUSI ALOKASI ANTAR DAERAH DENGAN MEMPERTIMBANGKAN
KEBUTUHAN DAERAH DAN SINERGI DENGAN PROGRAM-PROGRAM DAERAH.
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SURAT EDARAN NO. 009mPPNJ03/2007 & SE-226JMK.02/2007 TGL. 12 JULI 2007
TENTANG i PAGU INDIKATIF DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2008
BEB ERAPA KEGIATAN YANG HARUS DIBATASI :

a.

PENYELENGGARAAN RAPAT, RAPAT DINAS, SEMINAR, PERTEMUAN, LOKAKARYA;

b.

PEMASANGAN TELEPON BARU, KECUALI UNTUK SAKTERYANG BELUM MEMILIKI
SALURAN TELEPON;

c.

PEMBANGUNAN GEDUNG BARUYANG SIFATNYATIDAK LANGSUNG MENUNJANG

d.

TUPOKSI (ANTARA LAIN, MESS, WISMA, RUMAH DINAS, RUMA H JABATAN,
GEDUNG PERTEMUAN);
PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR, KECUALI KENDARAAN FUNGSIONAL
SEPERTI, AMBULAN UNTUK RUMAH SAKIT, KENDARAAN UNTUKTAHANAN, RODA
DUA UNTUK PENYULUH, DAN PERGANTIAN KENDARAAN RUSAK BERAT;

e.

PENGELUARAN LAIN-LAIN YANG SEJENIS ATAU SERUPA TERSEBUT DIATAS

SURAT EDARAN N0.470/MK.02/2007
TENTANG: PAGU SEMENTARA KEMENTERIAN I LEMBAGA TAHUN 2007
BEBERAPA HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RKA-KL 2008

a.

TIDAK DIPERKENANKAN MELAKUKAN PERGESERAN ANTAR SUMBER

b.

MENJAMIN TERSEDIANYA BELANJA PEGAWAI TERMASUK UANG MAKAN PNS,

PENDANAAN (RM, PLN, HLN DAN PNBP);
GAJI KE-13 DAN LAUK PAUK (TNI/POLRI) SERTA BIAYA OPERASIONAL DAN
PEMELIHARAAN PERKANTORAN;
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c.

MENJAMIN TERSEDIANYA DANA UNTUK RUPIAH PENDAMPING DAN MAUPUN
RUPIAH NON PENDAMPING (LOCAL COST);

d.

MEMPRIORITASKAN PENGALOKASIAN DANA SESUAI DENGAN RKP TAHUN 2008;

e.

MENCANTUMKAN TARGET DAN INDIKATOR KELUARAN UNTUK SETIAP
KEGIATAN YANG TERDAPAT DALAM RKA-KL.

STRUKTUR BELANJA BARANG
2006 DAN 2007
R p T riliu n
REALISASI 2006
JENIS BELANJA

BARANG
OPERASIONAL

% KENAIKAN

ALOKASI 2007

Tidak
Mengikat Mengikat Total

Tidak
Mengikat Mengikat

Total

Tidak
Mengikat Mengikat Total

15.6

10.3

25.9

19.6

18.4

38.0

25.3

79.8

46.9

DAYA DAN JASA

2.1

5.4

7.5

3.3

9.0

12.3

53.4

66.9

63.0

PEMELIHARAAN

3.5

0.4

3.9

5.1

1.0

5.1

45.8

145.9

57.3

PERJALANAN

2.7

5.0

4.3

10.8

s15>

58.0

81.4

24.0

22.0

32.3

39.3

3

34.6

78.3 ^ 5 5 ^ )

JUMLAH

S 8'i“

3

(3

SEB/Wfenteri Keuangan akKetua
Bappenas tgl. 30 Juli \2007
Nol SE-529/MK.02/2007/ dan
No.0254/M.PPN/07/2007y

Meningkatkan kualitas
belanja Publik melalui
pembatasan Belanja
Barang Tidak Mengikat
untuk setiap K/L

•

P E N G H E M A T A N D A N /A T A U
R EA LO KASI DARI BELANJA
BARANG TIDAK MENGIKAT KE
BELA N JA M O DAL D A N /A TA U
B A N T U A N S O S IA L , B A IK DI
DALAM K/L MAUPUN ANTAR K/L.

•

B ER AKIBAT PE RUBAHAN RP.
M U R N I D AN T O T A L PA G U
S E M E N T A R A PE R K /L 2 0 0 8

•

M E N YE B A B K A N PERU B A H A N
A L O K A S I DAN SA SA R A N
PROGRAM
& KEGIATAN
PRIORITAS BAGI K/K
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KAIDAH-KAIDAH DALAM MELAKUKAN
PENGHEMATAN/REALOKASI :
A. Karakteristik tugas pokok dan fungsi suatu Kementerian Negara/
Lembaga;
B. Tidak mengurangi pencapaian sasaran keluaran kegiatan
prioritas nasional seperti yang tercantum dalam RKP Tahun 2008;
C. Hasil efisiensi belanja barang tidak mengikat diarahkan untuk
menambah keluaran/sasaran kegiatan prioritas;
D. Tidak mengurangi tingkat pelayanan Kementerian Negara /
Lembaga/Satker kepada masyarakat..
E. Tidak mengubah pagu belanja mengikat, PNBP (termasuk PNBP
satuan kerja Badan Layanan Umum), dan PHLN;
F. Tidak diperkenankan untuk pembalian kendaraan operasional,
pembangunan gedung kantor (keduali yang bersifat pelayanan
dan dilakukan secara selektif), dan pembangunan rumah dinas.

PERKEMBANGAN
ALOKASI
ANGGARAN
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PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN K/L
TAHUN 2005 s/d 2008

■ APBN
■ MA

PERKAMBANGAN ALOKASI ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA (PER JENIS BELANJA)
TAHUN 2005 s/d 2008

■ Bansos
■ B. Modal
■ B. Brg
■ B. Peg

2005

2006

2007

2008

tahunanggaran
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PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2005 s/d 2008

3 .5 0 0 ~/ / / / /

3 .0 0 0 .

y '

2 .5 0 0 "

2 .0 0 0 -

.2
3

1 .5 0 0 -

y
/
/

■ Bansos
■ B. Modal
■ B.Brg

.2
=

■ B. Peg

1 .0 0 0 -

500.

/■

0 ,
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OPTIMALISASI
PERENCANAAN
ANGGARAN

OPTIMALISASI ALOKASI ANGGARAN :
1. PENYUSUNAN ANGGARAN:
.

PENETAPAN SATUAN BIAYA UMUM ATAU KHUSUS
SESUAI KONDISI DI LAPANGAN.

.

PENETAPAN PROGRAM ATAU KEGIATAN SEBAGAI
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

2. PERUBAHAN DALAM PELAKSANAAN :
.

EVALUASI AWAL PELAKSANAAN ANGGARAN

.

OPTIMALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

.

REALOKASI/REVISI ANGGARAN INTERN DAN ANTAR
UNIT ORGANISASI.
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KETENTUAN MENGENAI REVISI SESUAI UU NO. 18/2006 TTG APBN 2006
DAN PMK NO. 137/PMK 02/2006 TTG TATA CARA REVISI DIPA 2007 (1)

*

»
/

KEWE- ‘
NANGAN
REVISI
YANG
DAPAT
DILAKUKAN
OLEH PENIE\ * RINTAH t/

\

PERUBAHAN RINCIAN LEBIHH U N J U T DARI
ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
BERUPA:
D

PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA
(1)

A NTAR U N IT O R G A N ISA SI DALAM SATU

(2)

ANTAR KEGIATAN DALAM SATU PROGRAM

BAGIAN ANGGARAN;
S E P A N JA N G

PERGESERAN

TERSEBUT

MERUPAKAN HASIL OPTIMALISASI; DAN/ATAU
(3)

A N T A R J E N IS

B E LA NJA DALAM SATU

KEGIATAN
□

PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA YANG
BERSUMBER DARI PENINGKATAN PENERIMAAN

t

NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DAN/ATAU;
□

PERUBAHAN PAGU PINJAMAN DAN HIBAH LUAR
NEGERI (PHLN) SEBAGAI AKIBAT DARI LUNCURAN
PHLN.

KETENTUAN MENGENAI REVISI SESUAI UU NO. 18/2006TTG APBN 2006
DAN PMK NO. 137/PMK 02/2006 TTG TATA CARA REVISI DIPA 2007 (1)
/1

REVISI DIPA ANTAR
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

/
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❖

MASIH DALAM SATU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA UNTUK
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM RANGKA TUGAS
PEM BANTUAN, ATAU DALAM SATU PROVINSI UNTUK
K E G IA TA N YANG D IL A K S A N A K A N D A L A M R A N G K A
DEKONSENTRASI;

❖

DAPAT DILAKUKAN ANTAR PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL YANG DILAKSANAKAN
OLEH UNIT ORGANISASI DI TINGKAT PUSAT MAUPUN OLEH
INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH;

❖

KEGIATAN OPERASIONAL MERUPAKAN KEGIATAN YANG
DIDANAI DARI BELANJA PEGAWAI MENGIKAT DAN BELANJA
BARANG M ENG IKAT DALAM R ANG KA M ENUNJANG
PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KETENTUAN MENGENAI REVISI SESUAI UU NO. 18/2006 TTG APBN 2006
DAN PMK NO. 137/PMK 02/2006 TTG TATA CARA REVISI DIPA 2007 (3)

KENTENTUAN MENGENAI REALOKASI/REVISI
□ HASIL OPTIMALISASI MERUPAKAN HASIL LEBIH ATAU SISA DANA YANG
DIPEROLEH SETELAH PELAKSANAAN DARI SUATU KEGIATAN YANG TAR
GET SASARANNYA TELAH TERCAPAI;
□

HASIL O PTIM ALISASI TERSEBUT DAPAT DIGUNAKAN UNTUK
MENINGKATKAN SASARAN ATAU UNTUK KEGIATAN LAINNYA DALAM PRO
GRAM YANG SAMA;

□

PERUBAHAN YANG BERSUMBER DARI PENINGKATAN PNBP MERUPAKAN
KELEBIHAN PERKIRAAN REALISASI PENERIMAAN DARI TARGET YANG
DIRENCANAKAN DALAM APBN

□

PENINGKATAN PNBP DAPAT DIGUNAKAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGHASIL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.

KETENTUAN MENGENAI REVISI SESUAI UU NO. 18/2006 TTGAPBN2006
DAN PMK NO. 137/PMK 02/2006 TTG TATA CARA REVISI OIPA2007 (4)
KENTENTUAN MENGENAI REALOKASI/REVISI:

□ PERUBAHAN PAGU PLHN MERUPAKAN PENINGKATAN PAGU PHLN SEBAGAI
AKIBAT ADANYA LUNCURAN PINJAMNAN PROYEK DAN HIBAH LUAR NEGERI
YANG BERSIFAT MULTI YEARS;
□

LUNCURAN PHLN TIDAK MENCAKUP PHLN YANG BELUM DISETUJUI DALAM
APBN TAHUN BERJALAN DAN PINJAMAN YANG BERSUMBER DARI KREDIT
EKSPOR;

□

PHLN YANG BELUM DISETUJUI DALAM APBN TAHUN BERJALAN ADALAH
PINJAMAN LUAR NEGERI YANG NASKAH PERJANJIANNYA BELUM
DITANDATANGANI SAMPAI DENGAN APBN 2007 DITETAPKAN.
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KESIMPULAN
RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI
DENGAN JAJARAN PENGADILAN
DARI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
SELURUH INDONESIA
TAHUN 2007

Memperhatikan :

Membaca

:

1.

Sambutan
Pengarahan
Mahkamah Agung - RI.

Ketua

2.

Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah
Agung Bidang Yudisial.

3.

Pengarahan Ketua Muda Bidang
Pembinaan Mahkamah Agung.

Hasil/Kesimpulan Rapat-Rapat Komisi :
A. Komisi Tehnis Yudisial
A. 1. Lingkungan Peradilan Umum
a. Bidang Perdata
b. Bidang Pidana
• Bidang Pidana Umum
• Bidang Pidana khusus
A.2. Lingkungan Peradilan Agama
A.3. Lingkungan Peradilan Militer
A. 4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara
B. Komisi Pembinaan
Peradilan
B. 1. Bidang
Keuangan

A dm inistrasi

Perencanaan

dan

B.2. Bidang Perlengkapan, Umum
(Kantor dan Type Gedung) dan
Kepegawaian
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Mendengar

: Tanggapan para peserta dalam Sidang
Pleno;

Menimbang

: Bahwa hasil/kesimpulan rapat-rapat Komisi
yang telah disetujui dan disempurnakan
dalam Rapat Pleno Rakernas, perlu tetap
sebagai hasil Rapat kerja Nasional
Mahkamah Agung RI tahun 2007;
MENETAPKAN :

Mengesahkan hasil/kesimpulan pembahasan materi Rapat Kerja
Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari
Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia pada :
A. Komisi Tehnis Yudisial
A.1. Lingkungan Peradilan Umum
a. Bidang Perdata
b. Bidang Pidana
•

Bidang Pidana Umum

•

Bidang Pidana khusus

A.2. Lingkungan Peradilan Agama
A.3. Lingkungan Peradilan Militer
A. 4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
B. Komisi Pembinaan Administrasi Peradilan
B. 1. Bidang Perencanaan dan Keuangan
B.2. Bidang Perlengkapan, Umum (Kantor dan Type Gedung)
dan Kepegawaian sebagaimana terlampir, sebagai hasil
Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan
Jajaran Peradilan dari Empat Lingkungan Peradilan
Seluruh Indonesia Tahun 2007.
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Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 6 September 2007

Pimpinan Sidang Pleno
Rakernas Mahkamah Agung RI

Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, M.Hum

H. Muh. Darning Sunusi, SH, MH.
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RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK
BIDANG PERDATA

Pada hari ini Selasa tanggal 4 September 2007 pada Rapat
Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Para Ketua
Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama di Ibukota Propinsi dari 4 (empat) Peradilan seluruh
Indonesia di Makassar, dengan tema “ MENINGKATKAN
PEMBINAAN TEHNIS YUDISIAL BADAN PERADILAN YANG
MANDIRI DAN BERWIBAWA”
Memperhatikan : 1.

Pengarahan Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah
Agung Bidang Yudisial.

Membaca

: Paparan yang disajikan:
1. Abdul Kadir Mappong, SH.
(TUADA Perdata Khusus Mahkamah
Agung RI)
2.

Mendengar

Menimbang

Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH.
(TUADA Perdata Mahkamah Agung RI)

: 1. Tanggapan para peserta
2. Penjelasan:
a. Pemapar.
b. Nara Sumber.
:

bahwa dan hasil diskusi Kelompok A
bidang tehnis perdata mengenai hukum
eksekusi, sita dan konsinyasi, telah
menghasilkan kesimpulan sebagaimana
dibawah ini.
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MENYIMPULKAN :
I.

HUKUM EKSEKUSI.
1. Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga
Ada dua pendapat :
a.

Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak Vr '
tidak hanya dapat dilakukan atas dasar ’
akan tetapi dapat juga dilakukan
hak lainnya seperti: Hak Pak**'
(HGB), Hak Guna U s ^
Sewa dan lain-lai>~
b. Hanya dapa*
, S.®^
dengar
2.
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4.

Upaya hukumnya adalah Kasasi.

5.

Konsinyasi dapat dilakukan atas dasar perjanjian.

6.

Konsinyasi atas pembayaran ganti rugi tanah oleh
Pemerintah dapat juga dilakukan berdasarkan perikatan.

7.

Demi keseragaman perlu diterbitkan Surat Edaran
Mahkamah Agung yang mengatur tentang Penawaran
Pembayaran Tunai dan Konsinyasi.

Makassar, 4 September 2007
Team Perumus :
Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

Stephanus Soetrisno, SH. MH.
(Ketua PT. Surabaya).

H. Cicut Sutiarso, SH.,M.Hum
(Ketua PN Jakarta Pusat)

Anggota :
H. Suwardi, SH
(Ketua PT. Tanjung Karang)

1......

ttd.

Haryanto, SH
(Ketua PN Jakarta Barat)

2......

ttd.

H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. 3......
(Ketua PN. Jakarta Selatan)

ttd.
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ANGGOTA KOMISI PERDATA
NO.

NAMA

JABATAN

1.

Abdul Kadir Mappong, SH.

Nara Sumber/Pemapar

2.

Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Nara Sumber/Pemapar

3.

Soeparno, SH.

Moderator

4.

Prof. Dr. Vallerine J.L.K., SH., MA.

Hakim Agung

5.

Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Hakim Agung

6.
7.

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Hakim Agung

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pa, SH..DEA

Hakim Agung

8.

H. Dirwoto, SH.

Hakim Agung

9.

IB. Ngurah Adnyana, SH.

Hakim Agung

10.

Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Hakim Agung

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

Hakim Agung

H. Muhammad Taufik, SH.

Hakim Agung

Andar Purba, SH.

Hakim Agung

I Made Tara, SH.

Hakim Agung

H. Atja Sondjaja, SH.

Hakim Agung

Ny. Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH.

Hakim Agung

H. Hatta Ali, SH., MH.

Hakim Agung

18.

Dr. H.M. Soleh, SH., MH.

Hakim Agung

19.

Jono Suhono, SH.

Hakim Ad Hoc PHI

20.

Bernard, SH., MH.

Hakim Ad Hoc PHI

21.

Arief Soedjitno, SH.

Hakim Ad Hoc PHI

22.

Arsyad, SH., MH.

Hakim Ad Hoc PHI

23.

Moh. Darning Sunusi, SH., MR

Panmud Perdata MA-RI

24.

Parwoto Wignjosumarto, SR

Panmud Perdata Khusus MA-RI.

25.

Ny. Farida Hanoum, SH.

KPT. Banda Aceh

26.

Mohammad Arief, SH.

KPT. Medan

27.

Suparno, SH.

KPT. Padang
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NO.

NAMA

JABATAN

28.

Rusdy As’ad, SH.

KPT. Pekanbaru

29.

Herbasuki Sukendro, SH

KPT. Jambi

30.

H. Sofyanzein, SH., M.Hum

KPT. Palembang.

31.

H. Sudijono Siswohutomo, SH.

KPT. Bengkulu.

32.

Hyster Arsan Pardede, SH.

KPT. Bangka Belitung

33.

Suwardi, SH.

KPT. Tanjung Karang.

34.

H. Ben Suhanda Syah, SH.

KPT. DKl Jakarta

35.

Sanim Djarwadi, SH.

KPT. Banten

36.

H. Suryanto, SR

KPT. Semarang

37.

Maryatmo, SH.

KPT. Yogyakarta

38.

Stephanus Soetrisno, SH.

KPT. Surabaya

39.

I Ketut Payu Adnyana, SH.

PT. Banjarmasin

40.

Arman, SR

Pansek PT. Palangkaraya

41.

Yohanes Angan Saggi, SH.

Pansek PT. Pontianak

42.

Muljono, SH.

Pansek PT. Samarinda

43.

Basir, SH.

Pansek PT. Palu.

44.

Zulkarnaen, SH.

Pansek PT. Kendari

45.

Ny. Sofia Golanda, SH.

Pansek PT. Manado

46.

Ardani, SH.

Pansek PN. Gorontalo

47.

Ny. A.A. Sagung K. Ratnadi, SH.

Pansek PT. Denpasar

48.

Soehardi, SH.

Pansek PT. Mataram

49.

Lasmen Sinurat, SH.

Pansek PT. Kupang

50.

Selsily Dandje, SH.

Pansek PT. Ambon

51.

Sofjan Son, SH.

Pansek PT. Maluku Utara

52.

Drs. Philip, SH.

Pansek PT. Jayapura

53.

H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

KPN. Jakarta Selatan

54.

Maryanto, SH,

KPN. Jakarta Barat

55.

H. Cicut Sutiarso, SH., M.Hum.

KPN. Jakarta Pusat
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NO.

NAMA

JABATAN

56.

H. Arwan Byrin, SH., MH.

KPN. Medan.

57.

Syarifudin, SH.

KPN. Bandung

58.

Suripto, SH.

KPN. Surabaya

59.

I Putu Widnya, SH.

KPN. Denpasar.

60.

Nur Cahyono, SH., MH.

KPN. Kupang.

61.

H. Zarkasn, SH., MH.

KPN. Mataram.

62.

Russedar, SH.

KPN. Gorontalo

63.

Faturarahman, SH.

KPN. Palu

64.

Sudirman Hadi, SH.

KPN. Makassar.

65.

Sabar Tarigan Sibero, SH.

KPN. Kendari.

66.

Partamoan Sihombing, SH., MH.

KPN. Palangkaraya.

67.

H. Neris, SH.

KPN. Samaninda

68.

H. Suriyanto Daulay, SH.

KPN. Banjarmasin

69.

H. Saltiar Kisman, SH.

KPN. Yogyakarta.

70.

Amiryat, SH.

KPN. Semarang

71.

Samuin, SH.

Pansek PN. Banda Aceh

72.

H. Edy Nasution, SH., MH.

Pansek PN. Medan

73.

Nasrun, SH.

Pansek PN. Padang

74.

Hj. Men Ulfa, SH., MH.

Pansek PN. Pekanbaru

75.

Hj. Marwiyah, SH.

Pansek PN. Jambi

76.

H. Bambang Hermanto W, SH.,M.Hum

Pansek PN. Palembang

77.

Bakri Ali, SH.

Pansek PN. Bengkulu

78.

Syamsuar, SH.

Pansek Pangkalpinang

79.

Lindabirsye , SH.

Pansek PN. Tanjung Karanc

80.

H.M. Ali Fardoni, SH., MH.

Pansek PN. Serang

81.

H.M. Ramli

Pansek PN. Jakarta Pusat

82.

H. Moch. Ichwan, SH., M.Hum.

Pansek PN. Jakarta Utara
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RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK
BIDANG PIDANA

Pada hari ini Selasa tanggal 4 September 2007 pada Rapat
Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan para Ketua
Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama di Ibukota Propinsi dari 4 (empat) Peradilan seluruh
Indonesia di Makassar, dengan tema “ M e n in g k a tk a n
Pembinaan Tehnis Yudisial Badan Peradilan yang Mandiri
dan Berwibawa” .
Memperhatikan : 1,

Pengarahan Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah
Agung Bidang Yudisial.

Membaca

Pemaparan makalah yang disajikan oleh:
1.

Mendengar

Menimbang

DR. Parman Suparman, SH.MH
(Ketua Muda MA-RI Bidang Pidana.

1. Tanggapan para peserta.
2. Penjelasan
- a. Pemakalah
- b. Nara Sumber.
: Bahwa setelah m endengar paparan
pemapar dan Nara Sumber serta pendapat
yang berkembang didalam diskusi kelompok
Bidang Pidana perlu ditetapkan hasil diskusi
tersebut.
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MERUMUSKAN :
Hasil-hasil perumusan diskusi mengenai “ Penerapan pasal 14
Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang
No.20 tahun 2001 Dalam kaitannya dengan Administrative
Penal Law” .
A. PENDAPAT PEMAPAR (TUADA PIDANA)
1.

a.

b.

2.

“ A dm inistrative Penal Law” adalah peraturan
perundang-undangan yang berdimensi hukum
administrasi negara yang memiliki sanksi pidana
(kriminalisasi hukum administrasi negara);
“ Administrative Penal Law” adalah semua produk
legislasi berupa perundang-undangan (dalam
lingkup) administrasi negara yang memiliki sanksi
pidana.

“ Administrative Penal Law” dapat ditinjau dari 3 (tiga)
aspek hukum yang masing-masing memiliki “ materiale
sphere dan ruang lingkup” , yakni :
Aspek hukum administrasi (menyangkut masalah
prosedural administratif);
Aspek hukum perdata (menyangkut apakah ada
pihak yang dirugikan dan upaya ganti rugi melalui
litigasi dan non litigasi);
Aspek hukum pidana (m enyangkut adanya
perbuatan pidana/tindak pidana (m ateriale
handeling) yang diatur secara lim itatif dalam
perundang-undang).

3.

“ A dm in istrative Penal Law” sering menimbulkan
persepsi yang berbeda apabila ditinjau dari sudut
pandang pengimplementasiannya, yakni :
Perspektif Normatif;
Perspektif Teoritik;
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Perspektif Praktek Peradilan; dan
Perspektif Ranah Penegakan Hukum (Law Enforce
ment).
4.

Masalah pokok yang dihadapi terkait dengan “ Adm in
istrative Penal Law” adalah: “apakah pelanggaran
terhadap A d m in is tra tiv e Penal Law dapat
dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena
adanya perbuatan materiil (materiale daad) yang sama,
dalam prespektif pelanggaran beberapa perundangundangan sedangkan, masalah-masalah khusus yang
dijumpai, misalnya adalah “apakah tepat jika tindak
pidana dalam bidang perpajakan atau perbankan (Ad
ministrative Penal Law) dapat dikorelasikan dengan
tindak pidana korupsi?.

5.

Terhadap masalah-masalah hukum (pokok maupun
khusus sebagaimana tersebut diatas), solusi hukumnya
adalah :
a.

pada prinsipnya, suatu kebijakan merupakan
persoalan “kebebasan kebijakan” atau “beleidsvrijheid” atau “freies ermessen” dan aparatur negara
dalam melaksanakan tugas publiknya, sehingga
tidak dapat dinilai oleh Hakim pidana ataupun Hakim
perdata;

b. Administrative Penal Law tidak termasuk dalam
domain tindak pidana korupsi jika dihubungkan
dengan aplikasi kebijakan (baik Beleidsvrijheid dan
Wijsheid, Freies ermessen maupun Beleidsregels).
Kebijakan-kebijakan tersebut hanya tunduk dan
dinilai dan segi hukum administrasi dan hukum tata
negara, tidak dapat dinilai oleh Hakim baik dari segi
penerepan hukum publik (hukum pidana) maupun
dari segi hukum privat (hukum perdata), karena
kebijakan administrasi ini parameter hukumnya
hanya bisa dinilai dari aspek rechtmatigheid dan
bukan dolmatigheid.
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6.

c.

Tidak pula dapat diterapkan perundang-undangan
korupsi karena “ A d m in is tra tiv e Penal Law”
menyangkut produk kebijakan-kebijakan yang
diberikan kewenangannya oleh hukum administrasi
negara.

a.

Beleidsvrijheid dan Wijsheid dimiliki oleh setiap
Pejabat/ Penyelenggara Negara yang memiliki
kewenangan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang ada; pembatasan terhadap
Beleidsvrijheid berlaku apabila terdapat perbuatan
yang masuk kategori penyalahgunaan wewenang
(detoummement de pouvoir) dan perbuatan (abus
de droit). Penyelesaian terhadap penyimpangan ini
adalah melalui peradilan administrasi/ tata usaha
negara.

b.

Freies ermessen digunakan oleh Pejabat /
penyelenggara negara untuk bertindak dalam rangka
penyelesaian keadaan penting dan mendesak yang
timbul dan dihadapi dalam praktek penyelenggaraan
negara, serta harus dijalankan demi tercapainya
tujuan negara. Tolok ukur pembatasan penggunaan
Freies ermessen adalah parameter azas-azas umum
pemerintahan yang baik (AAUPB);

c.

Beleidsregels tidak boleh melampaui atau
menghapuskan hirarkhi perundang-undangan,
karenanya Beleidsregets berada diluar hirarkhi
perundang-undangan.

Ketiga bentuk kebijakan tersebut tidak dapat dinilai oleh
hakim dalam perkara korupsi, pidana dan perdata,
karena merupakan domain hukum administrasi negara.
7.
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Kewenangan diskresioner aparatur negara (berupa
ketiga bentuk kebijakan tersebut diatas) yang dilakukan
dalam kerangka batas-batas asas-asas umum
pemerintahan yang baik (algemene beginselen van

behoorlyk bestuur) sehingga sifatnya overheidsbeleid
merupakan domain dan hukum administrasi negara dan
tidak merupakan yurisdiksi dan makna “menyalah
gunakan kewenangan” maupun dimensi “melawan
Hukum” (baik melawan hukum formal dan melawan
hukum materiel dalam hukum pidana, khususnya
terhadap tindak pidana korupsi.
8.

Peraturan perundang-undangan yang berdimensi “ Ad
m inistrative Penal Law” harus diterapkan secara
tersendiri dengan berlaku azas Logische Specialiteit
yakni azas kekhususan yang logis, artinya keberadaan
undang-undang sebagai kebijakan legislasi. Hal ini
sesusai dengan stufen bouw theory dan Hans Kelsen
bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki
karakter dan dimensi tersendiri tidak boleh dicampur
adukan antara satu dengan yang lainnya. Sejalan pula
dengan prinsip Lex Specialis Systematic derogat lec
generali (azas kekhususan yang sistematis). Artinya
ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlaku
apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud
untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai
suatu ketentuan pidana yang bersipat khusus.

9.

Sering terjadi kekeliruan penerapan hukum berkenaan
dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang selalu
memandang bahwa bila terjadi kerugian negara atau
kerugian perekonomian negara maka berlaku ketentuan
perundang-undangan pemberantasan korupsi, padahal
menurut hukum tidak semua perbuatan/delik yang
menimbulkan kerugian negara adalah korupsi.

10. Tidak relepan untuk mengkaitkan antara tindak pidana
pajak, tindak perbankan, tindakan pidana lingkungan
hidup dan seterusnya sebagai tindak pidana korupsi.
Karena, berdasarkan azas lex specialis sistematic dero
gate lex generali, pelanggaran terhadap perundangundangan administrative yang bersanksi pidana (“Ad-
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ministrative Penal Law”) adalah domain dari tindak
pidana pada perundangan-undangsan administrative
terkait, bukan merupakan domain dari tindak pidana
korupsi.
11. Untuk mengantisipasi kekeliruan penerepan hukum oleh
jaksa sebagaimana dimaksud diatas, dibutuhkan
kesamaan persepsi diantara para hakim disemua
tingkatan peradilan mengenai keberlakuan azas lex
specialis sistematic derogate lex generali dalam konteks
Administrative Penal Law.
B. PENDAPAT YANG BERKEMBANG DALAM DISKUSI
KELOMPOK PIDANA.
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1.

Ketentuan pasal 14 undang-undang no.31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor)
tersebut tidak secara mutlak menjadikan undang-undang
TIPIKOR tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan
pidana yang terdapat dalam rumpun administrative
penal law “. Sepanjang perbuatan tersebut memenuhi
unsur-unsur dan perumusan delik TIPIKOR, maka
terhadap perbuatan pidana tersebut tetap dapat
diterapkan undang-undang TIPIKOR.

2.

Undang-undang TIPIKOR tetap dapat diterapkan apabila
dalam pelaksanaan overheidsbeleid, beleidvrijheids,
maupun wijsheids terjadi penyimpangan terhadap azas
doelgerichte.

3.

Walaupun dalam prakteknya terjadi dualisme dalam
penegakan hukum (perkara yang diproses oleh
kejaksaan dan yang diproses oleh kepolisian), maka
hakim pidana tetap dapat menilai overheidsbeleid,
beleidvrijheids maupun wijsheids terhadap dakwaan
yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

4.

Diharapkan para hakim yang memeriksa perkara
TIPIKOR agar lebih mencermati diterapkannya azas lex

specialis sistem atic derogat lex generali, guna
menghindari pandangan bahwa seolah-oleh badan
peradilan tidak responsif dan aspiratif terhadap usaha
pemberantasan tindak pidana korupsi.
Makassar, 4 September 2007.
Team Perumus :
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Sekretaris,
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KPT. Manado

29.

H. Subardi, SH.MH

KPT. Gorontalo

30.

I Gusti Ngurah Suparka, SH.

KPT. Denpasar

31.

Rifai Rasyad, SH.

KPT. Mataram

32.

Suprijatman, SH.MH

KPT. Kupang

33.

H. Almunar A. Saidi, SH.

KPT. Ambon

34.

H. Kamaluddin Kurip, SH.

KPT. Maluku Utara

35.

Ismed llahoede, SR.

KPT. Jayapura

36.

Drs. M. Yusuf Usman, SH.
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Pan/Sek PT. Yogyakarta
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RUMUSAN KESIMPULAN KOMISI
BIDANG
TINDAK PIDANA KHUSUS
Pada hari ini Selasa tanggal 4 September 2007 pada Rapat
Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan para Ketua
Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama di Ibukota Propinsi dari 4 (empat) Peradilan seluruh
Indonesia di Makassar, dengan tema “M eningkatkan
Pembinaan Tehnis Yudisial Badan Peradilan yang Mandiri
dan Berwibawa”.
Memperhatikan : 1.

Pengarahan Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah
Agung Bidang Yudisial.

Membaca

Mendengar

: Pemaparan makalah yang disajikan oleh:
1. Iskandar Kamil, SH
(Ketua Muda MA-RI Bidang Pidana
Khusus).
1. Tanggapan para peserta.
2.

Menimbang

Penjelasan
- a. Pemakalah
- b. Nara Sumber.

Bahwa setelah mendengar paparan
pemapar dan Nara Sumber serta pendapat
yang berkembang didalam diskusi kelompok
Bidang Pidana perlu ditetapkan hasil diskusi
tersebut.
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MENYIMPULKAN :
1. Jika seseorang Pejabat Pegawai Negeri didakwa dengan
pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang no.31 tahun 1999 Jo.
Undang-undang 20 tahun 2001 secara subsidairitas, maka
jika terbukti, terdakwa dikenakan pasal 2 undang-undang
tersebut karena “setiap Orang dalam pasal tersebut berarti
siapapun, baik Pegawai Negeri/ Pejabat ataupun Swasta.
2.

Jika terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara sebagai
pidana pokok dan pidana tambahan berupa pembayaran
uang pengganti subsidair pidana penjara pengganti, setelah
selesai terpidana menjalani pidana pokok secara berjanjut
terpidana melaksanakan pidana tambahan.

3.

Terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti
disubsidair dengan pidana penjara bila tidak dibayar oleh
terpidana maka berlaku ketentuan sebagaimana dirumuskan
dalam pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang No.31 tahun
1999 Jo Undang-undang No.20 tahun 2001.

4.

Ketentuan pasal 14 a KUHP hanya dapat diterapkan secara
eksepsional terhadap tindak pidana korupsi.

5.

Bilamana di dalam Undang-undang ada diatur ketentuan
batas minimal dan batas maksimal pemidanaan, maka
ketentuan tersebut tidak dapat disimpangi.

6.

Terhadap pasal-pasal tertentu didalam undang-undang tindak
pidana korupsi yang mencantumkan secara alternatif pidana
yaitu pidana penjara dan atau denda antara lain pasal 3,5,
7 dan 11 undang-undang no. 31 tahun 1999 jo undangundang no. 20 tahun 2001 dapat dikenakan :
-

7.
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Pidana penjara dan denda;
Pidana penjara saja atau;
Pidana denda saja.

Terhadap perubahan surat dakwaan berlaku pasal 144
KUHAP.

8.

Setiap pelanggaran ketentuan undang-undang yang
mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian
negara, dapat diajukan sebagai tindak pidana korupsi apabila
secara tegas dinyatakan di dalam undang-undang tersebut
sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan
dalam pasal 14 undang-undang no.31 tahun 1999 Jo
undang-undang no.20 tahun 2001.

9.

Ketentuan tentang barang bukti daiam tindak pidana
kehutanan (yaitu semua hasil hutan dari hasil kejahatan
dan pelanggaran dan atau termasuk alat angkut yang
dipergunakan untuk melakukan kejahatan) dalam pasal 78
ayat 15 undang-undang no.41 tahun 1999 secara imperatif
harus dirampas untuk negara.

10. Selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung hakim tidak
diperkenankan untuk memberi ijin pinjam pakai terhadap
barang bukti berupa alat angkut yang dipergunakan dalam
melakukan tindak pidana kehutanan undang-undang no.41
tahun 1999 karena secara imperatif harus dirampas untuk
negara.
11. Barang bukti dalam tindak pidana perikanan undang-undang
no. 31 tahun 2001 yang dirampas untuk negara, pelak
sanaannya mengacu pada pasal 273 ayat (3) KUHAP yaitu
dimasukan dalam kas negara dan hakim pidana tidak boleh
masuk dalam kawasan hukum perdata dengan melakukan
pembagian atas hasil penjualan barang bukti tersebut.
12. Batas usia anak yang diadili oleh pengadilan anak (undangundang no. 3 tahun 19997) adalah minimal berumur 8
(delapan) tahun tetapi belum berusia 18 tahun serta belum
pernah kawin (pasal 1 butir 1 dan pasal 4 ayat 1 undangundang no.3 tahun 1997). Adapun batas usia yang diatur
dalam ketentuan undang-undang lain hanya berlaku dalam
undang-undang itu sendiri.
13. Terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana diluar
KUHP diadili tetap mengacu atau berlaku pada undangundang no.3 tahun 1997 tentang peradilan anak.
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14. Hak untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) hanya
diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya (pasal 263
ayat 1 KUHAP dengan adanya ketentuan yang tegas dan
limitatif tersebut maka yang bukan sebagai terpidana atau
ahli warisnya, tidak dapat mengujukan peninjauan kembali
(PK).
Makassar, 4 September 2007.
TEAM PERUMUS PIDANA KHUSUS
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24.

Panto Alboin Sianipar, SH.

KPT. Palangkaraya

25.

Sjofyan Tanjung, SH.

KPT. Pontianak

26.

Sudibyo K. Hardjono, SH.

KPT. Samarinda

27.

H.R Bukaidi Zulkifli, SH

KPT. Kendari

28.

Agustinus Loto Rungngu, SH.

KPT. Manado

29.

H. Subardi, SH.MH

KPT. Gorontalo

30.

I Gusti Ngurah Suparka, SH.
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31.

Rifai Rasyad, SH.
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Suprijatman, SH.MH
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KPT. Maluku Utara

35.

Ismed llahoede, SR.

KPT. Jayapura

36.

Drs. M. Yusuf Usman, SH.
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Pan/Sek PT. Padang

39.

Pujiyono Akhmadi, SH.
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Pan/Sek PT. Bandung

47.

Sahabudin Samad, SH.
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49.
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59.
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60.
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61.
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62.
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63.
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73.

Sumarno, SH.MH

Pan/Sek PN. Palangkaraya
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NO.

NAMA

JABATAN

74.

Ny. H. Else Mangindaan, SH

Pan/Sek PN. Kendari

75.

Ny. Hj. Andi Nuruliya, SH

Pan/Sek PN. Makassar

76.

Syamsul Alam, SH

Pan/Sek PN. Palu

77.

Sintje T. Sampelan, SH

Pan/Sek PN. Manado

78.

Martin JT. Ruru, SH

Pan/Sek PN. Gorontalo

79.

Hartati, SH.MH

Pan/Sek PN. Mataram

80.

Gerson Tanuap, SH

Pan/Sek PN. Kupang

81.

I Made Parwata, SH

Pan/Sek PN. Denpasar

82.

Laher Malik, SH

Pan/Sek PN. Ambon

83.

B. Tukijo, SH

Pan/Sek PN. Jayapura

84.

H. Munawir Kosa, SH.MH

Pan/Sek PN. Ternate
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RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK
BIDANG
PERADILAN AGAMA

Pada han ini SELASA tanggal 04 September 2007 pada Rapat
Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Para Ketua
Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama di Ibukota Propinsi dari 4 (empat) Peradilan seluruh
Indonesia di Makassar, dengan tema “ MENINGKATKAN
PEMBINAAN TEHNIS YUDISIAL BADAN PERADILAN YANG
MANDIRI DAN BERWIBAWA”

Memperhatikan : 1.
2.

Membaca

Pengarahan Ketua Mahkamah A g u n g RI.
Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah
Agung Bidang Yudisial.

: Makalah yang disajikan :
1. Permasalahan di Lingkungan Peradilan
Agama
Untuk Dipecahkan Secara Nasional.
(Drs. H. Andi Syamsu Alam. SH.,MH)
Ketua Muda Uldilag
2.

Upaya-upaya Ditjen Badilag Mendukung
Misi Pelayanan Hukum di Lingkungan
Peradilan Agama.
(Drs. H. Wahyu Widiana MA)
Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI

3.

Permasalahan Sengketa Kepemilikan
dan Keperdataan Lainnya, Menyangkut
Wewenang Peradilan Peradilan Agama
di Bidang Pertanahan.
(Prof. DR. H. Muchsin. SH)
Hakim Agung
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Mendengar

: 1.
2.

Tanggapan para peserta
Penjelasan:
a. Pemakalah.
b. Nara Sumber.

Menimbang

: 1.
2.
3.

dst.
dst.
dst.

MERUMUSKAN :
A. Bidang Teknis.
1.

2.
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Untuk m enghindari m enum puknya akta cerai di
Pengadilan Agama karena belum diambil oleh pihak yang
berkepentingan (ex suami/ex isteri), perlu ditempuh
langkah-langkah sebagai berikut :
a.

Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor: 32/TUADA-AG/
lll-U L/1993, tanggal 11 September 1993 yang
mengatur ketentuan pasal 84 ayat (4) harus dicabut.

b.

Akta cerai yang menumpuk tersebut disampaikan
kepada pihak yang berkepentingan melalui jurusita
dan biaya yang diperlukan untuk penyampaian
tersebut dibebankan kepada DIPA.

c.

Pengadilan memberitahukan kepada para pihak
yang berperkara bahwa putusan bukan merupakan
alat bukti cerai, yang menjadi alat bukti cerai adalah
akta cerai.

Untuk menghindari berlarut-larutnya proses penyelesaian
perkara perceraian, agar perkara perceraian tidak selalu
dikumulasikan dengan harta bersama sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang

Peradilan Agama. Pada harta bersama tersebut dapat
diletakkan sita.
3.

Perkara perceraian yang pihak tergugat/termohonnya
tempat kediamannya tidak jelas atau tidak diketahui atau
tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap,
pemanggilannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, dan dapat menggunakan
media lain seperti internet.

4.

Pemanggilan pihak yang berdomisili di luar negeri,
disamping melalui Dirjen Protokol dan Konsuler
Departemen Luar Negeri, dianjurkan juga untuk dipanggil
melalui Internet.

5.

Dalam perkara sengketa perkawinan term asuk
hadhanah, tidak berlaku asas “Nebis in idem” sesuai
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 110 K/AG/I 992
tanggal 24 Juli 1993.

6.

Penghitungan harta bersama seorang suami yang
beristeri lebih dari seorang sesuai dengan ketentuan
Pasal 94 ayat (2) Kl-ll, dilakukan secara proporsional
dengan mempertimbangkan jangka waktu perkawinan
berlangsung.

7.

Royalti dan hasil karya seseorang menjadi haknya
berdasarkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).
Dalam hal hak itu diperoleh dalam perkawinan yang
sedang berlangsung, hak atas royalti menjadi
pendapatan yang diperoleh dalam perkawinan dan
karena itu menjadi harta bersama.

8. Pengelolaan/pengusahaan harta bawaan yang
menghasilkan tambahan atau kerugian dalam
perkawinan dikategorikan menjadi harta bersama.
9. Untuk menghindari tidak terlaksananya eksekusi
penyerahan anak, perlu dilakukan dengan:
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a.

b.
c.
d.

mendahulukan kepentingan anak sesuai dengan
ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun
2004 tentang Perhindungan Anak.
mengupayakan perdamaian melalui mediasi.
menerapkan lembaga dwangsom; atau
menerapkan ketentuan Pasal 225 HIR/Pasal 259
RBg.

10. Dengan memperhatikan ketentuan hukum Islam,
pembayaran bagian dari gaji suami untuk isteri yang
dicerai sebagaimana dimaksud dalam PP 10 Tahun 1983
Jo PP 45 Tahun 1990 dapat dikompensasikan dengan
lembaga mut’ah dalam perceraian Islam.
11. a.

Dalam hal tanah wakaf yang tidak memiliki akta
ikrar wakaf atau pengganti akta ikrar wakaf dapat
diajukan permohonan itsbat wakaf ke pengadilan
agama dengan berpedoman pada petunjuk teknis
Mahkamah Agung. Penetapan pengadilan agama
tersebut menjadi dasar permohonan sertifikat tanah.

b.

Persangkaan hakim dan syahariah istifadhah dalam
sengketa wakaf memiliki kekuatan pembuktian yang
kuat.

12. Terkait pelaksanaan tugas di bidang teknis, perlu
didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya
manusia dengan melakukan kajian hukum yang relevan
dengan pelaksanaan tugas peradilan agama.
B. Pelayanan Informasi.
Untuk menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI No. 144/KMA/SKA/III/2007 tanggal 28 Agustus 2007
tentang Keterbukaan Informasi perlu dilakukan langkah
langkah pelayanan sebagai berikut :
1.
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Pemberian pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan dilingkungan Pengadilan Agama ditingkatkan

dengan menggunakan pemanfaatan Teknologi Informasi
secara maksimal meliputi pelayanan antara lain :
a. Jadwal sidang.
b. Pengumuman perkara ghaib.
c. Informasi tentang perkara yang diputus yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
d. Informasi tentang biaya perkara.
2.

Pelayanan informasi melalui pemanfaatan teknologi
informasi perlu disediakan sarana prasarana yang
memadai berupa :
a. Penyediaan peralatan computer.
b. Penyediaan anggaran operasional melalui DIPA.
c. Penyediaan petugas operator setiap Satker yang
berbasis pendidikan sarjana/D.III Komputer.
d. Pelatihan bagi petugas operator TIM Tl.
e. Penunjukan Tim Tl oleh setiap Ketua PTA dan PA.
f. Pemanfaatan Tl melalui program perlombaan
penggunaan Tl oleh Direktorat Jenderal Badilag
MARI.
g. Menyediakan minimal 1 unit com puter bagi
masyarakat yang ingin mengakses informasi
pengadilan.

3.

Pada setiap Pengadilan Tinggi Agama perlu dibuat sub
domin Website dengan induk Mahkamah Agung yang
online dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama.

4.

Setiap kegiatan dan informasi yang dipandang perlu
pada PA dan PTA terutama masalah perkara supaya
disampaikan secara aktif untuk dimuat pada Website
yang ada di Mahkamah Agung.

5.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan penggunaan
Tl di lingkungan peradilan agama maka perlu diberi
motivasi dengan diselenggarakan lomba pemanfaatan
Tl.
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C. Pelayanan Administrasi.
Kegiatan administrasi diharapkan dapat berjalan lancar, tertib,
sederhana dan cepat serta tepat waktu dengan menggu
nakan peralatan teknologi, yang meliputi kegiatan:
a.

Proses penerimaan perkara dilakukan dengan Sistim
Aplikasi Administasi Perkara Peradilan (SIADPA) pada
seluruh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding
yang meliputi proses SIADPA Keuangan, Register dan
Pelaporan, dengan mengacu pada KMA/001/SK/1991
tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola-pola Pembinaan
dan Pengendalian Administrasi Perkara.

b.

Untuk meningkatkan ketertiban administrasi dibidang
pengelolaan sumber daya manusia supaya dikem
bangkan Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian
(SIMPEG ) pada setiap satuan kerja.

D. Pelayanan Umum.
Aparat Pengadilan perlu meningkatkan pelayanan terhadap
masyarakat pencari keadilan dan supaya membudayakan
sikap dan perilaku yang sopan, ramah dan bijaksana untuk
meminimaiisir perasaan tidak puas masyarakat.
Makassar, 04 September 2007
Team Perumus :
Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

Drs. H.M. Zainal Imamah, SH.MH.

Drs. H. Zainuddin Fajari, SH.MH

(K P T A Jaw a Tim u r)

(Direktur Pranata dan Tatalaksana)
Wakil Sekretaris,
ttd.
H. Bachrin Lubis, SH.

(Pansek P T A Jakarta)
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Anggota :

1.

Drs. H. Chatib Rasyid, SH.,MH.
(KPTA. Medan)

1.

2.

Drs. H. Sudirman Malaya, SH., MH.
(KPTA. Mataram)

2.

3.

Drs. H. Muzani Zahri, SH.
(KPTA. Pontianak)

3.

4.

Drs. H.M. Aminullah Hamid, SH,, MH
(KPTA. Jayapura)

4.

5.

Drs. H. A. Nawawi Ali, SH.
(KPTA DKI Jakarta)

5.

6.

Drs. H. Khalilurrahman, SH., MBA, MH 6.
(KPTA. Jawa Tengah)

7.

Drs. H. Sofyan M. Saleh, SH., M.Hum. 7.
(KPTA. Banda Aceh)

8.

Drs. H. Motardi E, SH., MH.
(KPTA. Bengkulu)

8.

9.

Drs. H. Samarcondy Nawawi, SH.
(KPTA. Gorontalo)

9.

10. Drs. H. Moh. Natsir R. Pomalingo, SH. 10.
(KPTA. Ternate)
11. Drs. M. Thahir Hasan, SH., MH.
(KPTA. Makassar)

11.

12. Drs. H. Ahmad Mukhsin Arsyof, SH., MH. 12.
(KPTA. Pekanbaru)
13. Drs. H. Abdul Manan Hasyim, SH., MH. 13.
(KPA. Banda Aceh)
14. Dr. H.M. Arsyad Mawardi., M.Hum.
(KPA. Jakarta Pusat)

14.

15. Drs. H. Aridin, SH.
(KPA. Samarinda)

15.

16. Drs. H. Wakhidin AR, SH., M.Hum.
(KPA. Semarang)

16.

17. Drs. H. Musfizal Musa, SH.
(KPA. Yogyakarta)

17.

18. Drs. H. Bachrin Lubis. I
(Pansek PTA Jakarta)

18.

19. Tukiran, SH.
(Pansek PTA Palembang)

19.

20. Rahmadi Suhamka, SH., MH.
(Pansek PTA Bandung)

20.

21. Ahmad Choudri, SH.
(Pansek PTA Medan)

21.

22. Ma’ sum Umar, SH., MH.
(Pansek PTA Kupang)

22.
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ANGGOTA KOMISI PERADILAN AGAMA
NAMA

NO.
1

Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH.

2

Drs. H. Ahmad Kamil, SH. M.Hum.

3

Prof. DR. H. Muchsin, SH

4

Prof. DR. H. Abdul Manan, SH.S.IP.M.Hum.

5

Drs. H. Habiburahman, SH.M.Hum.

6

DR. Rifyal Ka’bah, MA

7

Drs. H. Hamdan, SH.MH.

8

Prof. DR. H. Abdul Gani Abdullah, SH

9

Drs. Mukhtar Zamzami, SH.MH.

10

Drs. H. Wahyu Widiana, MA.

11

Drs. H. Farid Ismail, SH.MH.

12

Drs. H. Zuifran Sabri, MH.

13

Drs. H. Hidayatullah, MS.

14

Ketua Mahkamah Syar’iyah Prov. NAD.

15

KPTA Medan

16

KPTA Padang

17

KPTA Pekanbaru

18

KPTA Jambi

19

KPTA Palembang

20

KPTA Bengkulu

21

KPTA Bangka Belitung

22

KPTA Bandar Lampung

23

KPTA Jakarta

24

KPTA Banten

25

KPTA Bandung

26

KPTA Semarang
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I

NAMA

NO.

27

KPTA Yogyakarta

28

KPTA Surabaya

29

KPTA Pontianak

30

KPTA Palangkaraya

31

KPTA Banjarmasin

32

KPTA Samarinda

33

KPTA Makassar

34

KPTA Palu

35

KPTA Kendari

36

KPTA Manado

37

KPTA Gorontalo

38

KPTA Mataram

39

KPTA Kupang

40

KPTA Ambon

41

KPTA Maluku Utara

42

KPTA Jayapura

43

Ketua Mahkamah Syar’iyah NAD

44

KPA Medan

45

KPA Padang

46

KPA Pekanbaru

47

KPA Jambi

48

KPA Palembang

49

KPA Bengkulu

50

KPA Pangkal Pinang

51

KPA Tanjung Karang

52

KPA Jakarta Pusat

53

KPA Jakarta Barat
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NAMA

NO.
54

KPA Jakarta Timur

55

KPA Jakarta Selatan

56

KPA Jakarta Utara

57

KPA Serang

58

KPA Bandung

59

KPA Semarang

60

KPA Yogyakarta

61

KPA Surabaya

62

KPA Pontianak

63

KPA Palangkaraya

64

KPA Banjarmasin

65

KPA Samarinda

66

KPA Makassar

67

KPA Palu

68

KPA Kendan

69

KPA Manado

70

KPA Gorontalo

71

KPA Mataram

72

KPA Kupang

73

KPA Ambon

74

KPA Ternate

75

KPA Jayapura

76

Pansek Mahkamah Sari’iyah Prov.NAD

77

Pansek PTA Medan

78

Pansek PTA Padang

79

Pansek PTA Pekanbaru

80

Pansek PTA Jambi
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NAMA

NO.

81

Pansek PTA Palembang

82

Pansek PTA Bengkulu

83

Pansek PTA Bangka Belitung

84

Pansek PTA Bandar Lampung

85

Pansek PTA Jakarta

86

Pansek PTA Bandung

87

Pansek PTA Banten

88

Pansek PTA Semarang

89
90

Pansek PTA Yogyakarta
Pansek PTA Surabaya

91

Pansek PTA Pontianak

92

Pansek PTA Palangkaraya

93

Pansek PTA Banjarmasin

94

Pansek PTA Samarinda

95

Pansek PTA Makassar

96

Pansek PTA Palu

97

Pansek PTA Kendari

98

Pansek PTA Manado

99

Pansek PTA Gorontalo

100

Pansek PTA Mataram

101

Pansek PTA Kupang

102

Pansek PTA Ambon

103

Pansek PTA Malaku Utara

104

Pansek PTA Jayapura

105

Pansek Mahkamah Sari’iyah NAD

106

Pansek PA Medan

107

Pansek PA Padang
i
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NAMA

NO.
108

Pansek PA Pekanbaru

109

Pansek PA Jambi

110

Pansek PA Palembang

111

Pansek PA Bengkulu

112

Pansek PA Pangkal Pinang

113

Pansek PA Tanjungkarang

114

Pansek PA Jakarta

115

Pansek PA Bandung

116

Pansek PA Serang

117

Pansek PA Semarang

118

Pansek PA Yogyakarta

119

Pansek PA Surabaya

120

Pansek PA Pontianak

121

Pansek PA Palangkaraya

122

Pansek PA Banjarmasin

123

Pansek PA Samarinda

124

Pansek PA Makassar

125

Pansek PA Pai u

126

Pansek PA Kendari

127

Pansek PA Manado

128

Pansek PA Gorontalo

129

Pansek PA Mataram

130

Pansek PA Ambon

131

Pansek PA Ternate

132

Pansek PA Jayapura
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RUMUSAN KESIMPULAN KOMISI
BIDANG
TEHNIS PERADILAN MILITER

Pada hari ini Selasa tangga! 4 September 2007 pada Rapat
Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Para Ketua
Pengadilan Tingkat Banding, dan Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama, di ibukota Propinsi dari 4 (empat) lingkungan Peradilan
seluruh Indonesia di Makassar, dengan tema “Meningkatkan
Pembinaan Tehnis Yudisial Badan Peradilan yang Mandiri
dan Berwibawa” telah dibahas dan didiskusikan makalah dan
Tuada Uldilmil Mahkamah Agung RI.
Memperhatikan : 1.

Pengarahan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia.
2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah
Agung Bidang Yudisial.
3. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah
Agung Urusan Lingkungan Peradilan
Militer.

Membaca

Makalah yang disajikan : Ketua Muda
Urusan Lingkungan Peradilan Militer Bapak
German Hoediarto, SH dengan judul :
A. Penyelesaian perkara Desersi secara In
Absentia.
B. Pengembalian berkas perkara untuk
diselesaikan menurut saluran hukum
disiplin.

Mendengar

1. Tanggapan para peserta
2. Penjelasan :
a.
Pemakalah.
b.
Nara Sumber.
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Menimbang

128

: 1.

Bahwa dalam penyelesaian perkara
Desersi secara In Absentia timbul
beberapa permasalahan sebagai
berikut :
a. Berkas perkara tidak dilengkapi
dengan pemeriksaan Terdakwa oleh
Penyidik. Namun saat disidangkan
Terdakwa hadir, dalam hal ini apakah
Majelis Hakim dapat memeriksa dan
memutus perkara dengan hadirnya
Terdakwa serta menjatuhkan
hukuman badan dan pemecatan dan
dinas militer.
b. Dakwaan disusun secara kumulatif
yaitu tindak pidana desersi dan
tindak pidana lain. Dalam hal ini
bolehkah tindak pidana desersinya
diselesaikan secara in absensia
sedangkan untuk tindak pidana
lainnya diputus N.O.
c. Jika perkara disersi telah diputus
secara Inabsensia dan Terdakwa
datang sebelum Putusan tersebut
diumumkan, apakah boleh dibuat
pengumuman dengan tanggal
sebelum Terdakwa datang.
d. Kepada siapakah biaya perkara
dibebankan dalam putusan perkara
desersi yang diperiksa dan diputus
secara in absensia.
e. Bolehkah memeriksa saksi-saksi
pada kesempatan sidang pertama,
padahal terdakwa tidak hadir dan
belum dipanggil secara sah tiga kali
berturut-turut.

2.

Apabila Putusan Hakim menyatakan
Terdakwa bebas dan segala Dakwaan,
namun Majelis Hakim berpendapat
perbuatan terdakwa tidak layak terjadi
dalam ketertiban atau disiplin prajurit,
dalam hal Terdakwa atas perkaranya
telah ditahan secara yustisial oleh
Ankum selama 20 hari, apakah Hakim
masih harus mencantumkan dalam
amar putusannya bahwa perkara
Terdakwa dikembalikan kepada Papera
untuk diselesaikan menurut saluran
hukum disiplin prajurit.

MENETAPKAN :
1.

Dalam pemeriksaan perkara desersi secara In absentia
berlaku asas bahwa pemeriksaan itu dilakukan tanpa
hadirnya Terdakwa. Dengan demikian kehadiran terdakwa
di sidang menggugurkan kebolehan perkara tersebut dapat
disidangkan secara in absensia. Semestinya Majelis Hakim
memutus “tuntutan tidak dapat diterima”. (Pasal 141 ayat
(10) jo. 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997).

2.

Dalam penyelesaian perkara yang dakwaannya disusun
secara kumulatif antara tindak pidana desersi dan tindak
pidana lain, maka perkara tersebut tidak dapat diperiksa
dan diputus secara in absensia. Pemeriksaan secara in
absensia hanya diberlakukan pada berkas perkara yang
memuat tindak pidana desersi saja sebagaimana diatur
dalam Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-undang
nomor : 31 tahun 1997. Permasalahan mengenai kasus a
quo diputus NO untuk kedua pasal dakwaan dalam satu
putusan. Apabila Terdakwa kemudian dapat ditemukan/
ditangkap, maka perkara tersebut disidangkan dengan
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hadirnya terdakwa serta tidak tunduk pada asas nebis in
idem.
3.

Bahwa dalam mengumumkan putusan perkara In Absensia,
tanggal pengumuman dan tanggal pada Berita Acara
penempelan pengumuman, tidak boleh direkayasa atau
dimanipulasi, tapi harus sesuai dengan waktu yang
sebenarnya. Hak untuk mengajukan banding harus diberikan
sesuai ketentuan, tidak boleh dihalang-halangi, dalam hal
ini tenggang waktu untuk dapat mengajukan banding dihitung
sejak, putusan ditempelkan pada papan pengumuman
(periksa pasal 220 ayat (4) Undang-undang nomor 31 tahun
1997).

4.

Bahwa Terdakwa yang oleh Majelis Hakim dalam putusannya
dijatuhi pidana harus dibebani membayar biaya perkara
sesuai Pasal 180 Undang-undang nomor 31 tahun 1997.
Dengan demikian biaya perkara desersi yang diperiksa dan
diputus secara in absensia dibebankan kepada Terdakwa.

5.

Bahwa pemeriksaan Saksi-saksi pada pemeriksaan sidang
perkara desersi secara in absensia baru dapat diperiksa
setelah Terdakwa dipanggil secara sah berturut-turut
sebanyak 3 (tiga) kali sesuai pasal 143 UU No. 31 Tahun.
1997. Langkah-langkah yang ditempuh untuk sampai pada
pemeriksaan Saksi dalam perkara desersi yang diselesaikan
secara In absensia adalah :
1) Pada sidang pertama sampai sidang kedua Hakim belum
melakukan pemeriksaan terhadap saksi tapi meneliti
apakah Terdakwa telah dipanggil secara sah.
2) Pada sidang ketiga dan setelah Majelis Hakim
berpendapat bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara
sah namun tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah,
Hakim Ketua menyatakan: “perkara Terdakwa akan
diperiksa secara in absensia” , dan selanjutnya
memerintahkan Oditur membacakan dakwaan.
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3) Setelah pembacaan surat dakwaan tersebut barulah
Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi.
6.

Mendasari jiwa dan penjelasan Pasal 189 ayat (4) Undangundang nomor 31 tahun 1997 tersebut putusan Hakim yang
memuat amar “mengembalikan berkas perkara kepada
papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin
itu adalah jika ternyata Terdakwa belum dijatuhi hukuman
disiplin. Hal ini tidak berlaku jika ternyata Terdakwa telah
pernah dijatuhi hukuman disiplin. Dalam pada itu, dengan
mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (5) Undang-undang
No.31 tahun 1997 Hakim dalam putusannya wajib
mempertimbangkan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan.
Dengan demikian, jika ternyata Terdakwa telah menjalani
penahanan yustisial maka berdasarkan Pasal 189 ayat (4)
dihubungkan dengan Pasal 190 ayat (5) Undang-undang
nomor 31 tahun 1997 Hakim dalam putusan dan kasus a
quo harus mempertimbangkan bahwa : perbuatan
Terdakwa tidak layak terjadi dalam ketertiban atau
disiplin prajurit sehingga karenanya perbuatan terdakwa
harus diselesaikan melalui saluran hukum disiplin
prajurit dan kepadanya dapat dijatuhkan hukuman
disiplin, akan tetapi ternyata Terdakwa telah “dirampas
kemerdekaannya “atas dasar penahanan yudisial. Majelis
Hakim berpendapat karenanya tidak perlu lagi men
gembalikan perkara kepada Papera. Kemudian, dalam
amar putusan tidak perlu Hakim mencantumkan perintah
bahwa perkara Terdakwa dikembalikan kepada Papera,
karena hal ini telah memadai sekedar dicantumkan dalam
pertimbangan Majelis Hakim.
Makassar, 4 September 2007
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Team Perumus :
Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

Ltk Chk Yan A. Mulyana, SH Ltk L. (Kh) M. Adnan Madjid, SH.M.Hum
(Kadilmil 111-12 Surabaya)
(Kadilmii I-05 Pontianak)
Anggota :
1. Ltk Chk Herry Karya Budi, SH.
(Katera Dilmiltama)

1 ................................

2. Ltk Laut (KHW) Sinoeng Hardjanti. SH.M.Hum 2 .................................
(Kadilmil 11-11 Jogyakarta)
3.
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May Chk Sutrisno, SH.
(Kadilmil 111-13 Madiun)

3 .................................

Lampiran
ANGGOTA KOMISI PERADILAN MILITER
NO.

NAMA

JABATAN

1.

GERMAN HOEDIARTO, SH

Nara Sumber/Pemapar

2.

Kol. CHK. BURHAN DAHLAN, SH

Moderator

3.

H. SOEDARNO, SH

Hakim Agung

4.

TIMUR P. MANURUNG, SH..MM.

Hakim Agung

5.

IMRON ANWARI, SH.SPN.MH.

Hakim Agung

6.

SONSON BASAR, SH.

Dirjen Badilmiltun

7.

MayJen TNI M PANJAITAN, SH.MH

Kadilmiltama

8.

H. SARMAN MULYANA, SH

Dir Pratalak Kara Pidmil

9.

S. ELGIN, SH, M.Kn

Dir Bin Ganis

10.

Kol. CHK. SANTOSO, SH.

Kadilmilti I Medan

11.

Kol. CHK. RIZA THALIB, SH.

Kimmiiti ill Surabaya

12.

May. CHK. SARWO EDI , SH. MH

Kadilmil 1-01 Banda Aceh

13.

Ltk. CHK SAMOSIR, SH.

Kadilmil I-02 Medan

14.

Letkol CHK. HIDAYAT MANAO, SH.

Kadilmil I-03 Padang

15.

Letkol CHK HAZARMEIN, SH

Kadilmil I-04 Palembang

16.

Letkol L(KH). M.ADNAN MADJID.SH.M.Hum

Kadilmil I-05 Pontianak

17.

May CHK TRIAS KOMARA, SH.

Kadilmil I-06 Banjarmasin

18.

Letkol CHK. SITI RAFEAH, SH.

Kadilmil I-07 Balikpapan

19.

Letkol CHK. ANTHON R.SARAGIH, SH.

Kadilmil II-08 Jakarta

20.

Letkol CHK. SUNARSO, SH.

Kadilmil 11-10 Semarang

21.

Ltk L(Kh/w) SINOENG H.SH.MHum

Kadilmil 11-11 Yogyakarta

22.

Letkol CHK.YAN AKHMAD MULYANA,SH.

Kadilmil 111-12 Surabaya

23.

May CHK. SUTRISNO.SH.

Kadilmil 111-13 Madiun

24.

Letkol CHK. A.A.A. PUTU OKA D.l, SH.

Kadilmil 111-14 Denpasar

25.

May CHK H MAHMUD, SH.

Kadilmil 111-15 Kupang
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NAMA

26.

Letkol CHK. DJODI SURANTO, SH.

Kadilmil 111-16 Makassar

27.

May CHK. HARYADI EKO P, SH.

Kadilmil 111-18 Ambon

28.

Letkol L(KH) P. SIMORANGKIR, SH.

Kadilmil 111-19 Jayapura

29.

May CHK ADIL KARO KARO, SH

Kadilmil 111-17 Menado

30.

Ltk CHK HERRY KARYA BUDI, SH.

Katera Dilmiltama

31.

Ltk CHK YAYA RISWAYA, SH.

Katera Dimilti II Jakarta

32.

Kapt.L. A. BUDIMAN SURBAKTI, SH. Tera Dilmilti I Medan

33.

Letkol CHK. DEDDY SURYANTOSH.

Katera Dilmilti II Surabaya

34.

Lettu CHK ABDUL HALIM, SH.

Katera Dilmil Banda Aceh

35.

Lettu CHK JOKO TRIANTORO, SH.

Katera Dilmil Medan

36.

Kapten CHK DEDDY DARMAWAN, SH.

Katera Dilmil Padang

37.

Lettu CHK IDOLOHI, SH.

Katera Dilmil Palembang

38.

Lettu Chk. M. SALEH

Katera Dilmil Pontianak

39.

Lettu CHK D.T PEGINUSA, SH.

Katera Dilmil Banjarmasin

40.

Lettu CHK NELSON SIAHAAN, SH.

Kataud Dilmil Balikpapan

41.

Kapt. CHK. (K) DEWI PUJIASTUTI, SH.

Kataud Dilmil Jakarta

42.

Lettu CHK AHMAD EFFENDI, SH.

Katera Dilmil Bandung

43.

Lettu CHK ARIF SUMARSONO, SH.

Kataud Dilmil Semarang

44.

Kapt. CHK (K) NUNUNG HASANAH, SH.

Katera Dilmil Yogyakarta

45.

Kapt. Chk. IGM SURYAWAN, SH.

Katera Dilmil Surabaya

48.

Kapten CHK MUSTOFA, SH.

Katera Dilmil Madiun

47.

Lettu CHK UJANG TARYANA, SH.

Katera Dilmil Denpasar

48.

Kapt. Chk. AGUS HUSIN, SH.

Katera Dilmil Kupang

49.

Lettu CHK INDRA GUNAWAN, SH.

Katera Dilmil Manado

50.

Kapt. CHK NURDIN RAHMAN, SH.

Katera Dilmil Ambon

51.

Lettu CHK INDRA NUR, SH.

Katera Dilmil Jayapura
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JABATAN

LAMPIRAN KESIMPULAN DISKUSI
BIDANG PERDLAN MILITER
1.

PERMASALAHAN NO. 1A :
a.

Pendapat Kadilmilti I
Agar berkas perkara tidak perlu dikembelikan lagi kepada
Penyidik tapi langsung diperiksa dan diadili di
persidangan dengan alasan mencerminkan asas
Peradilan yang cepat dan biaya ringan.

b. Pendapat Kadilmil Padang
Berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik melalui
Oditur dengan membuat penetapan karena berkas
perkara dinilai cacat sehingga tidak layak untuk
disidangkan.
c.

Pendapat Kadilmil Jayapura.
Sependapat dengan Kadilmil Padang dengan disertai
saran agar Terdakwa dapat dilakukan penahanan.

d. Pendapat Kimmilti Kol. Chk Riza Thalib, SH.
Sependapat dengan Kadilmilti I yaitu berkas tidak perlu
dikembalikan lagi kepada Penyidik.
e.

Pendapat Kadilmil Makassar
Sependapat dengan Kadilmil I yaitu berkas tidak perlu
dikembalikan lagi kepada Penyidik dengan alasan BAP
Tersangka hanya merupakan acuan saja.

f.

Pendapat Kadilmil Ambon.
Sependapat dengan Kadilmilti I yaitu perkara tersebut
bisa langsung disidangkan.

g. Pendapat Kaditmil Jakarta
Sependapat dengan Kadilmil Padang yaitu berkas
dikembalikan kepada Penyidik dengan alasan tidak ada
dasar untuk menyidangkan perkara secara Inabsensia
karena BAP Tersangka tidak ada.
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h. Pendapat Kadilmiltama.
Semua pendapat adalah benar ditinjau dan alasan
masing-masing, namun secara format apabila dengan
hadirnya Terdakwa dipersidangan maka Dakwaan Oditur
menjadi tidak sesuai lagi karena faktanya dipersidangan
Terdakwa telah hadir dipersidangan dengan demikian
secara formal Dakwaan Oditur tidak dapat diterima dan
harus dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi
berkas perkaranya.
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i.

Pendapat Hakim Agung Timor P. Manurung, SH. MM.
Pemeriksaan dipersidangan harus berlandaskan syarat
formil dan materiil perkara, hukum acara (formil) adalah
bersifat limitatif dan imperatif, sehingga dengan demikian
maka dakwaan Oditur tidak dapat diterima karena syarat
formil tidak terpenuhi.

j.

Pendapat Hakim Agung Sudarno, SH.
Perlu diteliti lebih dahulu tentang definisi dan Inabsensia
yaitu pemeriksaan perkara dipersidangan tanpa hadirnya
Terdakwa.
Berkas perkara tidak perlu dikembalikan lagi dengan
pertimbangan pemeriksaan Terdakwa dipersidangan
merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan
sehingga tidak diperlukan lagi pemeriksaan oleh
Penyidik, selain itu untuk menjamin terlaksananya asas
Peradilan yang cepat dan biaya ringan.

k.

Pendapat Hakim Agung H. M. Imron Anwari, SR SPn. MH.
Berkas perkara harus dikembalikan kepada Penyidik
untuk disempurnakan dengan demikian Majelis Hakim
membuat penetapan untuk pengembalian berkas.

l.

Pendapat Dirjen Badilmiltun.
Sependapat dengan Hakim Agung Timor P. Manurung,
SH.MM yaitu syarat formal persidangan adalah bersifat
limitatif dan imperatif sehingga terhadap perkara
Inabsensia maka syarat formilnya harus lengkap terlebih

dahulu, bila Terdakwa hadir dipersidangan maka perkara
itu bukan lagi, perkara Inabsensia tetapi adalah perkara
biasa dengan demikian berkas perkara harus
dikembalikan kepada Penyidik melalui Oditur untuk
dilengkapi syarat formalnya.
m. Pendapat Direktur Pranata Badilmiltun.
Sependapat dengan Hakim Agung Timor. P. Manurung,
SH.MM dan Dirjen Badilmiltun dengan mengacu
ketentuan Pasal 141 ayat 10 jo Pasal 143 UU No. 31
Tahun 1997, dengan demikian berkas berkas perkara
dikembalikan kepada Penyidik dengan jalan Majelis
Hakim menetapkan tuntutan tidak dapat diterima.
n. Pendapat Tuada Uldiimil.
Hukum Acara tidak boleh ditafsirkan, sehingga untuk
menyidangkan perkara Inabsensia maka formal yang
dipakai adalah ketentuan tentang persidangan
Inabsensia.
o. Jawaban Nara Sumber.
Dalam pemeriksaan perkara desersi secara In absentia
berlaku asas bahwa pemeriksaan itu dilakukan tanpa
hadirnya Terdakwa. Dengan demikian kehadiran
terdakwa di sidang menggugurkan kebolehan perkara
tersebut dapat disidangkan secara in absensia.
Semestinya Majelis Hakim memutus “tuntutan tidak
dapat diterima”. (Pasal 141 ayat (10) Jo. 143 Undangundang Nomor 31 tahun 1997).
2.

PERMASALAHAN NO.1 B, 1 C, 1D DAN 1E.
a.

Pendapat Kadilmilti I
Penyelesaian perkara yang dakwaannya komulatif
tidak dapat diputus in absensia dan N.O.
Pengumuman terhadap putusan in absensia tidak
boleh dibuat sebelum perkara tersebut BHT.
Biaya perkara tetap dibebankan kepada Terdakwa.

137

Sesuai pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 maka
pemeriksaan terhadap saksi dapat dilakukan terlebih
dahulu.
b. Pendapat Kadiimil Palembang.
Dalam persidangan yang dakwaannya komulatif,
dapat diputus secara in absensia untuk tindak pidana
desersi dan diputus N.O. untuk tindak pidana
lainnya.
Panitera tidak boleh merekayasa waktu pengu
muman putusan in absensia berikan hak-hak dan
Terdakwa.
Biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sesuai
dengan Undang-undang, namun besaran biaya
perkara belum ada keseragaman.
c.

Pendapat Kadiimil Medan.
Terhadap dakwaan komulatif tidak dapat diputus
secara in absensia dan N.O. sekaligus tetapi Majelis
Hakim hanya boleh memutus secara N.O. terhadap
kedua tindak pidana tersebut.
Terhadap biaya perkara dan pengumuman putusan
in absensia sama dengan pendapat Kadilmilti I.
Pemeriksaan saksi tidak boleh dilakukan terlebih
dahulu sebelum Terdakwa hadir di persidangan.

d. Pendapat Kadiimil Jakarta.
Terhadap dakwaan komulatif sama dengan pendapat
Kadiimil Palembang.
Biaya perkara dapat dibebankan kepada Ankum/
Papera Terdakwa.
Pemeriksaan saksi dapat dilakukan walau Terdakwa
tidak hadir di persidangan.
e.
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Pendapat Katera Surabaya.
Terhadap dakwaan komulatif maka persidangan dapat
memutus secara in absensia untuk tindak pidana desersi
dan N.O. untuk tindak pidana lainnya.

f.

Jawaban Nara Sumber.
Dalam penyelesaian perkara yang dakwaannya disusun
secara kumulatif antara tindak pidana desersi dan tindak
pidana lain, maka perkara tersebut tidak dapat diperiksa
dan diputus secara in absensia. Pemeriksaan secara
inabsensia hanya diberlakukan pada berkas perkara
yang memuat tindak pidana desersi saja sebagaimana
diatur dalam Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undangundang nomor: 31 tahun 1997. Permasalahan mengenai
kasus a quo diputus NO untuk kedua pasal dakwaan
dalam satu putusan. Apabila Terdakwa kemudian dapat
ditemukan/ditangkap, maka perkara tersebut disidangkan
dengan hadirnya terdakwa serta tidak tunduk pada asas
nebis in idem.
Bahwa dalam mengumumkan putusan perkara In
Absensia, tanggal pengumuman dan tanggal pada
Berita Acara penempelan pengumuman, tidak boleh
direkayasa atau dimanipulasi, tapi harus sesuai
dengan waktu yang sebenarnya. Hak untuk
mengajukan banding harus diberikan sesuai
ketentuan, tidak boleh dihalang-halangi, dalam hal
ini tenggang waktu untuk dapat mengajukan band
ing dihitung sejak putusan ditempelkan pada papan
pengumuman (periksa pasal 220 ayat (4) Undangundang nomor 31 tahun 1997).
Bahwa Terdakwa yang oleh Majelis Hakim dalam
putusannya dijatuhi pidana harus dibebani
membayar biaya perkara sesuai Pasal 180 Undangundang nomor 31 tahun 1997. Dengan demikian
biaya perkara desersi yang diperiksa dan diputus
secara in absensia dibebankan kepada Terdakwa.
Bahwa pemeriksaan Saksi-saksi pada pemeriksaan
sidang perkara desersi secara in absensia baru
dapat diperiksa setelah Terdakwa dipanggil secara
sah berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai pasal
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143 UU No. 31 Tahun 1997. Langkah-langkah yang
ditempuh untuk sampai pada pemeriksaan Saksi
dalam perkara desersi yang diselesaikan secara In
absensia adalah :
1) Pada sidang pertama sampai sidang kedua
Hakim belum melakukan pemeriksaan terhadap
saksi tapi meneliti apakah Terdakwa telah
dipanggil secara sah.
2) Pada sidang ketiga dan setelah Majelis Hakim
berpendapat bahwa Terdakwa sudah dipanggil
secara sah namun tidak hadir di sidang tanpa
alasan yang sah, Hakim Ketua menyatakan:
“perkara Terdakwa akan diperiksa secara in
absensia’ dan selanjutnya memerintahkan Oditur
membacakan dakwaan.
3) Setelah pembacaan surat dakwaan tersebut
barulah Hakim mengadakan pemeriksaan
terhadap para saksi.
3.
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Permasalahan NO.2
a.

Pendapat Kadilmil Palembang.
Penahanan dilakukan dalam rangka kepentingan
penyidikan dengan demikian putusan boleh bebas dan
dapat dikembalikan kepada Papera untuk deselesaikan
secara Hukum Disiplin.

b.

Pendapat Kadilmil Banjarmasin.
Majelis Hakim dapat memutus bebas namun tidak perlu
dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan secara
Hukum Disiplin.

c.

Pendapat Kadilmil Kupang.
Sama dengan pendapat Kadilmil Palembang dengan
alasan karena Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman
disiplin terhadap perkara tersebut.

d. Pendapat Kadilmil Padang.
Majelis Hakim boleh memutus bebas dan dapat
dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan secara
Hukum Disiplin karena pada prinsipnya penahanan
adalah wilayah kepentingan penyidikan.
e.

Pendapat Kadilmil Medan.
Majelis Hakim dapat memutus bebas tetapi tidak perlu
diserahkan lagi kepada Papera untuk diselesaikan
secara Hukum Disiplin.

f.

Pendapat Kimmilti Kol. Chk Riza Thallb, SH.
Tidak sependapat dengan Kadilmil Medan sehingga
perkara yang putus bebas masih dapat diserahkan
kepada Papera untuk diselesaikan secara Hukum
Disiplin dengan atasan hukuman disiplin sepenuhnya
merupakan kewenangan Papera.

g. Pendapat Kadilmil Denpasar.
Sependapat dengan Kadilmil Medan dengan alasan
penahanan wajib dipertimbangkan dalam putusan
sehingga tidak perlu lagi dikembalikan kepada Papera.
h. Pendapat Kadilmiltama.
Pada prinsipnya penahanan disiplin yang pernah
dijatuhkan kepada Terdakwa wajib dipertimbangkan
dalam putusan sesuai ketentuan pasal 189 ayat 4 jo
pasal 190 ayat5 UU No.31 Tahun 1997.
i. Jawaban Nara Sumber.
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (4) Undangundang nomor 31 tahun 1997 dalam hal Tedakwa diputus
bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukum dan
apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut
penilaian hakim tidak layak terjadi di dalam ketertiban
atau disiplin prajurit, Hakim memutus bahwa perkara
terdakwa dikembalikan kepada Papera untuk
diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit”.
Mendasari jiwa dan penjelasan pasal tersebut putusan
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Hakim untuk menyelesaikan menurut saturan Hukum
Disiplin itu adalah jika ternyata Terdakwa belum dijatuhi
hukuman disiplin. Dalam hal ternyata Terdakwa telah
pernah dijatuhi hukuman disiplin maka seyogyanya
putusan hakim tidak mengembalikan perkara kepada
Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukum
disiplin prajurit. Hanya saja dengan mendasari ketentuan
Pasal 190 ayat (5) Undang-undang No.31 tahun 1997
Hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan
hukuman disiplin yang telah dijatuhkan. Sehubungan
ini, ternyata Terdakwa telah menjalani penahanan
yustisial selama 20 hari.
Dengan demikian, berdasarkan Pasal 189 ayat (4)
dihubungkan dengan Pasal 190 ayat (5) Undang-undang
nomor 31 tahun 1997 maka Hakim dalam putusan dan
kasus a quo harus mempertimbangkan bahwa :
perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi dalam
ketertiban atau disiplin prajurit sehingga karenanya
perbuatan terdakwa harus diselesaikan melalui
saluran hukum disiplin prajurit dan kepadanya dapat
dijatuhkan hukuman disiplin, akan tetapi ternyata
Terdakwa telah “dirampas kemerdekaannya “selama
20 hari atas dasar penahanan yudisial. Majelis Hakim
berpendapat karenanya tidak perlu lagi mengem
balikan perkara kepada Papera untuk diselesaikan
menurut saluran hukum disiplin. Kemudian, dalam
amar putusan tidak perlu Hakim mencantumkan perintah
bahwa perkara Terdakwa dikembalikan kepada Papera
untuk diselesaikan menurut hukum disiplin pradjurit,
karena hal ini telah memadai sekedar dicantumkan
dalam pertimbangan Majelis Hakim tadi.

RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK
BIDANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini Selasa tanggal 4 September 2007 pada Rapat
Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Para Ketua
Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama di Ibukota Propinsi dari 4 (empat) Peradilan seluruh
Indonesia di Makassar, dengan tema “MENINGKATKAN
PEMBINAAN TEHNIS YUDISIAL BADAN PERADILAN YANG
MANDIRI DAN BERWIBAWA”
Memperhatikan : 1.

Pengarahan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2.

Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah
Agung Bidang Yudisial.

3.

Pemaparan Ketua Muda Mahkamah
Agung Biadang Peradilan Tata Usaha
Negara.

Mendengar

: 1. Tanggapan para peserta.
2. Penjelasan Nara Sumber:
a. Bapak Prof. DR. Paulus Effendi
Lotulung, SH.
(Tuada TUN MA-RI)
b. Ibu Titi Nurmala Siagian, SH.
(Hakim Agung MA-RI)
c. Bapak P rof. DR. H. A hm ad
Sukardja, SH
(Hakim Agung MA-RI)
d. Bapak Widayatno Sastro Hardjono,
SH. MSc.
(Hakim Agung MA-RI)
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e. Bapak H. IMAM SOEBECHISH. MH
(Hakim Agung MA-RI)
f.

Menimbang
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Ibu Marina Sidabutar, SH.
(Hakim Agung MA-RI)

1.

Bahwa materi bahasan dan kelompok
A.IV.1 dan A.IV.2 Bidang Peradilan Tata
Usaha Negara meliputi pembahasan
Hukum Acara dan Subtansi/HUkum
Materiil.

2.

Bahwa materi bahasan hukum acara
meliputi :
a. Panjar Biaya Perkara Gugatan
Intervensi;
b. Pembatasan Kasasi ex. Ps 45 A
UNDANG-UNDANG No. 5/2004;
c. Upaya Paksa dikaitkan dengan
berlakunya eksekusi;
d. Desenting Opinion;
e. Surat Kuasa;
f. Register Perkara;
g. Pemberitahuan putusan.

3.

Bahwa materi bahasan Subtansi/Hukum
materiil meliputi :
a. ObyekGugatan.
b. Subyek gugatan.
c. Alasan Gugatan.
d. Azas-azas Umum Pemerintahan
Yang Baik/AAUPB.
e. Kompetensi Peradilan Tata Usaha
Negara, dan temuan permasalahan
aktual lain dari beberapa Pengadilan
Tatat Usaha Negara.

4.

Bahwa terhadap beberapa permasa
lahan hukum acara dan Subtansi/
Hukum Materiil yang diajukan, setelah
didiskusikan dengan memperhatikan
pendapat-pendapat yang berkembang;

ME NY IMP ULK AN :
I.

HUKUM ACARA
a.

Panjar Biaya Perkara Gugatan Intervensi.
Pada asasnya panjar biaya perkara dikenakan kepada
Pihak Penggugat. Sehingga jika ada intervensi, tidak
dikenakan panjar biaya perkara karena pada asasnya
intervensi adalah masuknya pihak diluar yang berperkara
untuk masuk dalam proses yang sedang berjalan.
Kecuali jika dalam putusan akhir intervensi dikalahkan
sehingga dia dibebani biaya perkara.

b.

Pembatasan Kasasi ex. Ps 45 A UNDANG-UNDANG
No. 5 Tahun 2004 Pasal 45 A ayat (1) dan (2) huruf c
UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 2004 tentang peru
bahan atas undang-undang no. 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung menyatakan:
“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili
perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi,
kecuali perkara yang oleh undang-undang ini dibatasi
pengajuannya”, yaitu “Perkara tata usaha negara yang
objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah
yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah
yang bersangkutan".
Untuk menentukan apakah objek gugatan berupa
keputusan pejabat daerah memenuhi syarat untuk
diajukan kasasi atau tidak, keriterianya adalah :
1. Jika keputusan pejabat daerah tersebut sebagai
pelaksanaan desentralisasi wewenang yang
diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah
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otonom, yang atas dasar itu oleh pemerintah daerah
yang bersangkutan materi wewenangnya diatur lebih
lanjut dalam peraturan daerah, pada prinsipnya tidak
dapat diajukan kasasi.
2. Apabila keputusan pejabat daerah tersebut sebagai
pelaksanaan dekonsentrasi wewenang yang
dimilikinya, sehingga sebenarnya adalah dalam
rangka melaksanakan wewenang pemerintah pusat,
maka pada prinsipnya dapat diajukan kasasi.
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3.

Diantara pelaksanaan asas desentralisasi dan
dekonsentrasi, pejabat daerah juga dalam hal-hal
tertentu
diberi
kewenangan
perbantuan
(Medebewind).

4.

Keputusan-keputusan pejabat daerah yang
jangkauan berlakunya masuk dalam wilayah daerah
abu-abu (grey area) yaitu :
•

Apabila pejabat daerah menerbitkan keputusankeputusan dalam rangka desentraliasi wewe
nang dan keputusan-keputusan tersebut
jangkauan wilayah berlakunya (locus materiae)
bersifat lintas sektoral atau lintas teritorial
kewenangan, misalnya wewenang antar daerah
otonom yang satu dengan wilayah daerah
otonom yang lain, atau antar daerah otonom
dengan pemerintah pusat, atau antar pemerintah
pusat dengan daerah otonom yang lain, maka
keputusan pejabat daerah tersebut menjadi
berdaya laku yang jangkauanya tidak terbatas
pada wilayah daerah otonom pejabat yang
bersangkutan.

•

Keputusan-keputusan pejabat daerah yang
materi muatannya berasal dan tugas perbantuan
(medebewind).

5.

Dalam hal terdapat keputusan keputusan
sebagaimana ad.4. tersebut diatas, sebaiknya
berkas perkaranya dikirimkan ke Mahkamah Agung
untuk ditentukan apakah perkaranya memenuhi
syarat untuk diajukan kasasi atau sebaliknya.

6.

Apabila sudah diketahui secara pasti bahwa
keputusan pejabat daerah tersebut jangkauan
berlakunya hanya diwilayah daerah yang bersang
kutan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atas
permohonan pihak yang berperkara wajib
menerbitkan surat keterangan disertai argumentasi
"log is-yurid is” menyatakan bahwa terhadap
perkaranya tidak memenuhi syarat untuk diajukan
kasasi. Dan selanjutnya berkas perkaranya tidak
dikirimkan ke Mahkamah Agung.

7.

Dalam hal Ketua Pengadilan TUN secara pasti
sudah mengetahui bahwa keputusan pejabat daerah
tersebut jangkauan berlakunya hanya diwilayah
daerah bersangkutan akan tetapi tetap saja
meneruskan berkas perkaranya ke Mahkamah
Agung maka dalam rangka pengawasan, Mahkamah
Agung secara atributif berkewajiban melakukan
tindakan korektif dengan cara menerbitkan surat
keterangan tidak dapat diajukan kasasi dan
mengembalikan berkas perkara tersebut kepada
Pengadilan TUN yang bersangkutan.

8.

Tindakan Ketua Pengadilan TUN tersebut tidak
dituangkan dalam bentuk penetapan, melainkan
dalam bentuk “Surat Keterangan”, karena tindakan
tersebut sifatnya hanyalah merupakan tindakan
administrasi perkara (manajemen peradilan) dan
bukan tindakan yudisial. Jadi berada di ranah
administrasi yang sifatnya declaratoir.
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c.

Upaya Paksa dikaitkan dengan daya berlakunya
eksekusi.
Lembaga upaya paksa diatur dalam Pasal 116 ayat (4)
dan (5) Undang undang No. 9 tahun 2004, yaitu terdiri
dari :
1. Pembayaran sejumlah uang paksa;
2. Sanksi administrasi;
3. Pengumuman pejabat pada media massa cetak
setempat.
Ad. 1 dan 2 belum dapat diterapkan menunggu tata
cara pelaksanaan penerapannya yang akan diatur dalam
peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang
terkait dalam hal tersebut.
Ad. 3 sudah dapat dilaksanakan dengan mengacu pada
juklak Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2005.
Untuk tindak lanjut memudahkan penerapannya
sebaiknya pada saat pemberitahuan putusan
dicantumkan kalimat : “apabila Tergugat tidak bersedia
melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, maka atas permohonan Penggugat,
pejabat yang dibebani melaksanakan putusan tersebut
akan diumumkan pada media massa cetak setempat”.
Pada prinsipnya semua amar putusan harus dapat
dieksekusi, kecuali ada hal-hal tertentu yang disebabkan
oleh sifat atau keadaannya mengakibatkan eksekusi
tidak dapat dilaksanakan, atau disebabkan oleh
kelemahan-kelemahan putusan itu sendiri.

d.

Dissenting Opinion.
Yang dimaksud dengan Dissenting opinion oleh Pasal
19 ayat (5) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 adalah
pencatuman Dissenting opinion (pendapat hakim yang
berbeda) dalam putusan hakim.
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Ada beberapa alternatif tata cara penerapannya:
1. Terlampir dalam putusan namun menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dengan putusan.
2. Menjadi bagian dalam putusan.
Menurut pendapat peserta diskusi pencatuman
Dissenting opinion dalam lampiran putusan tidak
logis karena hakim yang Dissenting opinion ikut
menandatangani putusan. Sehingga peserta
diskusi berpendapat sebaiknya Dissenting opin
ion menjadi bagian dalam putusan.
3.

Hakim Ketua Majelis dapat mengajukan Dissenting
opinion.

4.

Pendapat yang berbeda (dissenting opinion)
dicantumkan setelah pendapat yang sama dan dua
anggota majelis hakim yang memutus perkaranya.

5.

Pendapat yang berbeda (dissenting opinion) harus
disertai argumentasi hukum yang cukup, tujuannya
untuk mendorong hakim berani mengemukakan
kemandirian pendapatnya dalam memutus perkara.

6.

Hakim/Hakim Ketua Majelis yang mengajukan dis
senting opinion sebaiknya namanya dicatumkan.

e.

Surat Kuasa.
Dalam hal pemberian kuasa dilakukan oleh pihak
Tergugat kepada pejabat bawahannya, maka sesuai
“Kesepakatan Medan” dapat dituangkan dalam bentuk
surat tugas.

f.

Register Perkara
Kolom register perkara tidak cukup untuk memuat
penetapan-penetapan, sehingga disarankan agar kolom
yang memuat penetapan-penetapan pada register
perkara diperbesar/diperlonggar kolomnya. Kolom
pencantuman biaya perkara gugatan intervensi pada
buku register perkara, sebaiknya dihapus.
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g.

II.

SUBTANSI/HUKUM MATERIIL TUN
a.
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Pemberitahuan putusan
Pada asasnya pemberitahuan putusan menganut teori
pengiriman. Dapat diterapkan teori penerimaan apabila
ada bukti penerimaan dan kantor pos yang bersang
kutan, atau tanda bukti penerimaan dan penenima
pemberitahuan.

Subjek Gugatan.
1.

Disepakati bahwa Lembaga hukum public, seperti
halnya Pemda bisa menjadi pihak Penggugat dalam
sengketa TUN karena pada hakekatnya Lembaga
hukum public mempunyai 2 posisi yang berbeda
(dual function), yakni sebagai Badan Hukum Publik,
yakni pada saat ia melaksanakan tindakan hukum/
pelayanan masyarakat. Sedang ketika ia memper
tahankan hak-hak keperdataannya (misalkan :
menyangkut asset Pemda), maka sesungguhnya
Badan Hukum Public tersebut berposisi sebagai
Badan Hukum Perdata, sehingga menurut ketentuan
pasal 53 ayat (1) UNDANG-UNDANG No.5 Tahun
1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004. Badan
Hukum Public tersebut dapat bertindak sebagai
Penggugat dalam sengketa TUN, dan sebagai wakil
dan Badan Hukum Publik tersebut di Persidangan
adalah Pimpinan (sebagai personifikasi) Badan
Hukum Publik tersebut.

2.

Dalam hal suatu keputusan diterbitkan didahului
dengan terbitnya beberapa keputusan yang
merupakan bagian dan prosedur penerbitan, maka
yang digugat cukup Pejabat yang terakhir yang
menerbitkan keputusan bersifat final. Sehingga
pejabat TUN yang lain yang ikut berperan dalam
proses penerbitan keputusan tidak perlu digugat,

karena keputusan yang diterbitkannya belum bersifat
final.
b. OBYEK GUGATAN.
Terhadap Keputusan-keputusan TUN yang
dikeluarkan oleh Pejabat TUN dalam proses Lelang
Pengadaan Barang dan Jasa, ada 2 pendapat
yaitu :
Pertama : bukan kewenangan PTUN, karena
keputusan-keputusan yang diterbitkan dalam
proses Lelang Pengadaan Barang dan Jasa
pada akhirnya bermuara pada kontrak pekerjaan
yang bersifat keperdataan, sehingga tindakan
Pejabat TUN tersebut melebur (oplossing) ke
dalam tindakan hukum perdata.
Kedua : Kewenangan PTUN, karena keputusankeputusan yang terbit dalam proses Lelang
Pengadaan Barang dan Jasa merupakan
keputusan yang berdiri sendiri yang memenuhi
unsur/kriteria Keputusan TUN sebagaimana
dimaksud pasal 1 angka 3. UNDANG-UNDANG
No.5 Tahun 1986.
c. ALASAN GUGATAN.
Dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, yang
menyangkut obyek sengketa berupa Sertifikat
Tanah, Hakim menyarankan sedemikian rupa agar
alasan gugatan dikaitkan dengan kewenangan
Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak menjadi
kewenangan Badan Peradilan lain.
d.

KEWENANGAN MENGADILI.
Dalam hal gugatan menyangkut sertifikat tanah,
maka disepakati apabila Sertifikat tersebut digugat
dengan alasan cacat hukum dan aspek kewe
nangan, prosedur dan atau subtansi, maka gugatan
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tersebut adalah merupakan kewenangan/kompetensi
Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi apabila
yang dipermasalahkan adalah kepemilikan atas
tanahnya maka itu adalah kewenangan Peradilan
Umum.
e. Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AAUPB).
Penerapan AAUPB sebagai alasan menggugat
maupun sebagai alat uji terhadap keputusan TUN,
tidak hanya terikat kepada AAUPB yang tercantum
didalam UNDANG-UNDANG No. 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
bebas dan KKN, akan tetapi dapat diterapkan
AAUPB lain dengan landasan yuridis Pasal 16 ayat
(1) dan pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 4
Tahun 2004 tentang Undang-undang Pokok
Kekuasaan Kehakiman.
Makassar, 4 September 2007
Team Perumus :
Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

Sugiya, SH
(KP.TUN Surabaya)

Hendro Puspito, SH, M.Hum
(KP.TUN Pekanbaru)
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Anggota :

1.

H. Kadar Slamet, SH, M.Hum.
(KP TUN Jakarta)

1

2.

Dani Elpah, SH, MH.
(KPTUN Mataram)

2

3.

Ketut Rasmen Suta, SH
(KP. TUN Pontianak)

3

4.

H. Bambang Heriyanto, SH, MH 4
(KPTUN Kendari)

Lampran I

KELOMPOK A.IV.1
Ketua

: R. Sudarto Radyo Suwarno, SH, MH
KPT TUN Surabaya

Sekretaris

: Bahtiar Uli, SH
Pansek PT TUN Jakarta

Narasumber : Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH.M.Hum
TUADA ULDILTUN
ANGGOTA :
NO.

NAMA

JABATAN

1.

Widayatno Sastra Hardjono, SH. M.Sc

Hakim Agung

2.

H. Imam Soebechi, SH. MH

Hakim Agung

3.

Sudarto Radyosuwarno, SH

KPT TUN Surabaya

4.

I Ketut Suradnya, SH, MH.

KPT TUN Makassar

5.

H. A. Ritoga, SH, MH, MA.

Ketua Pengadilan Pajak

6.

Ashadi, SH

Panmud TUN MA

7.

H. Yodi M. Wahyunadi, SH, MH.

KP.TUN Medan

8.

Jayatan Sihombing, SH

KP.TUN Palembang

9.

Yosran, SH, M.Hum.

KP.TUN Padang

10.

Simbar Kristianto, SH

KP.TUN Manado

11.

Syaifullah, SH

KP.TUN Bandar Lampung

12.

H. A. Syayuti, SH

KP.TUN Banda Aceh

13.

Hendro Puspito, SH, M.Hum.

KP.TUN Pekanbaru

14.

Riyanto, SH

KP.TUN Jambi
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NO.

NAMA

JABATAN

15.

Maschuri, SH

KP. TUN Bengkulu

16.

Kadar Slamet, SH, M.Hum

KP. TUN Jakarta

17.

Boy Mirwadi, SH

KP. TUN Bandung

18.

Ketut Rasmen Suta, SH

KP. TUN Pontianak

19.

H. Syamsir Alam, SH

KP. TUN Banjarmasin

20.

H. Bahtiar Uli, SH

Pansek PT TUN Jakarta

21.

Drs. H. Prijono, SH, MH.

Pansek PT TUN Medan

22.

Sukadi, SH

Pansek PTUN Samarinda

23.

Armandiansyah, SH

Pansek PTUN Palangkaraye

24.

Ilham Amir, SH

Pansek PTUN Makassar

25.

Darmawangsa, SH

Pansek PTUN Ambon

26.

Edi Jacob, SH

Pansek PTUN Jayapura

27.

Hendrik Lumablang, Sm.Hk.

Pansek PTUN Palu

28.

Apdin Taruna Munir, SH

Pansek PTUN Kendari

29.

Nursyam Bagus Sudharsono, SH

Pansek PTUN Surabaya

30.

Marten Alexander Yacob, SH

Pansek PTUN Kupang

31.

I Nyoman Slamet, SH

Pansek PTUN Denpasar

32.

Abdul Manan Amir, SH, MH.

Pansek PTUN Yogyakarta

33.

Riano Ginting, SH

Pansek PTUN Mataram

34.

Sima Sitepu, SH

Pansek PTUN Semarang
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Lampiran 2

K E L O M P O K A .IV .2
Ketua

: Satri Rusad, SH
KPT TUN Jakarta

Sekretaris

: Bahri, SH
Pansek PT TUN Surabaya

Narasumber

: Ny. Titi Nurmala Siagian, SH, MH
Hakim Agung

NO.

NAMA

JABATAN

1.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH

Hakim Agung

2.

Ny. Marina Sidabutar, SH, MH

Hakim Agung

3.

Soedarso, SH

KPT TUN Medan

4.

Oyo Sunaryo, SH

Direktur Tenaga Tehnis
Dirjen Miltun

5.

Slamet Suprajoto, SH, MHum

KP.TUN Samarinda

6.

Simon Pangondian Sianaga, SH

KP.TUN Palangkaraya

7.

Iswan Herwin, SH, MH

KP.TUN Makassar

8.

Herry Wibawa, SH

KP.TUN Ambon

9.

Agus Wahyu Rahardi, SH, MH

WKP.TUN Jayapura

10.

Kamer Togatorop, SH, M.Ap

KP.TUN Paiu

11.

H. Bambang Heriyanto, SH, MH

KP.TUN Kendari

12.

Sugiya, SH

KP.TUN Surabaya

13.

Zaim Syam, SH

KP. TUN Kupang

14.

Undang Saefuddin, SH

KP.TUN Denpasar

15.

Ratna Harmani, SH, CN, MH

KP.TUN Yogyakarta
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NO.

NAMA

JABATAN

16.

Dani Elpah, SH

KP.TUN Mataram

17.

Didik Andy Prastowo, SH

KP.TUN Semarang

18.

Maskuri, SH, Msi

WKP TUN Bengkulu

19.

Bahri, SH

Pansek PT TUN Surabaya

20.

Binsar Simamora, SH

Pansek PTUN Palembang

21.

Syahrizal Rasid, SH, M.Hum

Pansek PTUN Padang

22.

Dolok Parulian Silaen, SH

Pansek PTUN Manado

23.

Drs. Muhammad, SH

Pansek PTUN Bandar Lampung

24.

Drs. Nasrudin Irsadi, SH

Pansek PTUN Banda Aceh

25.

M. Irawan, SH

Pansek PTUN Pekanbaru

26.

Bowo Winoto, SH

Pansek PTUN Jambi

27.

Syamsir Yusfan, SH, M.Hum

Pansek PTUN Bengkulu

28.

Wahidin, SH, MH

Pansek PTUN Jakarta

29.

Subejo, SH

Pansek PTUN Bandung

30.

Morjani, SH

Pansek PTUN Pontianak

31.

Murjanti, SH

Pansek PTUN Banjarmasin
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LAPORAN KETUA PANITIA PELAKSANA (OC)
RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2007
MAKASSAR. 2 s.d 6 SEPTEMBER 2007

Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI.
Yth. Ibu Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
Yth. Bapak-bapak Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
Yth. Bapak/lbu Para Peserta Rakernas yang kami hormati.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita sekalian.
Pada tempatnyalah bagi umat beragama untuk pertamatama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas Rahmat dan Ridhonya telah mengantar kita ke penghujung
kegiatan Rakernas 2007 ini.
Para peserta Rakernas yang kami hormati.
Kami yakin bahwa semua yang terlibat dan berpartisipasi di
dalam Rakernas ini berangkat dan niat yang bulat untuk
memantapkan fungsi Pembinaan sebagai upaya meningkatkan
kineija peradilan baik dibidang tehnis maupun dibidang non
tehnis, sesuai dengan apa yang menjadi tema Rakernas tahun
2007 ini.
Niat baik tersebut jangan hanya sekedar niat dan wacana
belaka, tetapi harus betul-betul kita laksanakan dengan sungguhsungguh dan hati yang ikhlas agar dapat terlaksana sesuai
dengan yang kita harapkan bersama.
Dengan Rakernas ini diharapkan pula agar kita sekalian
menyadari sepenuhnya bahwa dunia peradilan berada pada
posisi penting dan harus mengambil peran serta dalam gejolak
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zaman yang sedang berubah ini. Momentum ini harus kita
manfaatkan. Semaksimal mungkin untuk meningkatkan citra dan
wibawa peradilan dalam melaksanakan tugas, persatuan dan
kesatuan semakin kita tingkatkan.
Hadirin sekalian yang kami hormati.
Untuk itu marilah kita lakukan konsolidasi, kita satukan
persepsi dan kita selaraskan langkah untuk merajut masa depan
yang lebih baik dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan
peradilan di seluruh Indonesia.
Semoga Rakernas tahun 2007 ini dapat dijadikan monumen
kebulatan tekad warga peradilan untuk merebut kembali wibawa,
citra dan kehormatan lembaga yang sekarang ini dirasakan
tengah berada dilereng yang menurun.
Bapak Ketua Yang kami hormati.
Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan laporan
penyelenggaraan Rakernas tahun 2007 ini sebagai berikut :
1.

bahwa Rakernas ini yang diselenggarakan mulai tanggal 2
September 2007 yang lalu, telah berlangsung dengan lancar
dan baik sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah
ditetapkan, tanpa suatu hambatan yang berarti,

2.

bahwa Rakernas tahun 2007 ini sedianya diikuti oieh 470
orang peserta, namun 4 (empat) orang peserta berhalangan
hadir karena sakit dan halangan lainnya, yaitu :
Bapak Dr. Ronai Titahelu, SH.MH. (Hakim Ad Hoc)
Bapak Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo (Hakim Ad Hoc)
Ny. Esther Mongan, SH. (Pansek PN Jakarta Timur)
Bapak H. Soemarman, SH. (Pansek PN Semarang)

3.
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bahwa, seluruh peserta Rakernas telah mengikuti seluruh
rangkaian kegiatan dan acara dengan penuh perhatian dan
kesungguhan, dan dengan daya kritis dan semangat yang
tinggi.

4.

bahwa, selama berlangsungnya Rakernas ini peserta yang
mengalami gangguan kesehatan sejumlah 104 orang dengan
jenis penyakit radang saluran napas atas, nyeri sendi/otot,
diare, hipertensi.

5.

bahwa, semua rumusan dan rekomendasi dan komisi-komisi
telah dihimpun dan dibukukan untuk segera dibagikan
seluruh peserta Rakernas ini.
Para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia.

Selanjutnya, pada kesempatan ini perkenankanlah kami
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Provinsi
Sulawesi Selatan beserta jajarannya dan seluruh peserta serta
segenap panitia pusat dan daerah yang telah bekerja tanpa
mengenal lelah dan tanpa mengingat waktu. Begitu pula ucapan
tenima kasih kami sampaikan kepada para Manajemen Hotel
Clarion dan Hotel Singgasana serta semua pihak yang telah
bekerja sama dan membantu penyelenggaraan Rakernas ini
sehingga dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Disamping itu kami atas nama panitia memohon maaf yang
sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan Rakernas ini
ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam penyediaan
fasilitas maupun dalam pelayanan.
Kepada para peserta, kami ucapkan selamat jalan semoga
selamat diperjalanan sampai ketempat tujuan, berkumpul kembali
dengan keluarga tercinta dan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu
menyertai kita.
Akhirnya, kami mohon perkenan Bapak Ketua Mahkamah
Agung RI untuk memberikan sambutan dan menutup secara
resmi Rakernas 2007 ini.
Terima Kasih. Bilahi Taufiq Wal-Hidayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Makassar, 6 September 2007
Ketua Panitia Pelaksana
(Organizing Commitee)
Rapat Kerja Nasional MA-RI
Tahun 2007
tt.
M. HATTA ALI, SH„ MH.

K E TU A M AHKAM AH A G U N G
R E P U B L IK IN D O N E S IA

SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
PADA PENUTUPAN RAPAT KERJA NASIONAL
MAHKAMAH AGUNG RI
DENGAN PENGADILAN TINGKAT BANDING
DAN
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA IBU KOTA PROPINSI
DI MAKASSAR, 6 SEPTEMBER 2007

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Kita segera tiba pada akhir Rakernas Makassar 2007. Saya
sangat gembira dan menghargai partisipasi yang sangat
aktif dan semua peserta.
Kalau digolong-golongkan, hasil Rakernas ini dapat dibagibagi dalam beberapa kategori.
Pertama : materi yang menjadi petunjuk yang harus kita
laksanakan. Saya memerintahkan agar
petunjuk-petunjuk tersebut dilaksanakan, agar
tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan.
Sumber utama petunjuk meliputi sambutan
Ketua Mahkamah Agung, Pengarahan Wakil
Ketua Mahkamah Agung, Pengarahan semua
Ketua Muda Mahkamah Agung, berbagai buku
pedoman adm inistrasi penyelenggaraan
peradilan yang baru.
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Kedua

: materi yang kita sepakati. Kita harus taat
terhadap semua yang sudah disepakati. Tidak
boleh lagi ada majelis menjalankan pendiriannya
sendiri menyimpangi kesepakatan, kecuali
dalam kasus tertentu, melaksanakan kesepa
katan akan menghambat jalannya peradilan atau
bertentangan dengan ketertiban umum atau
akan mencederai secara substantif prinsipprinsip keadilan. Apabila dijumpai keadaan
khusus tersebut, wajib dipertimbangkan dalam
putusan.

Ketiga

: materi yang belum disepakati. Materi-materi
tersebut akan dibahas di Mahkamah Agung
untuk menetapkan pilihan dan perbedaanperbedaan pandangan atau pendapat yang ada.
Apabila telah ada petunjuk Mahkamah Agung,
tidak boleh lagi ada perbedaan pendapat.
Setelah ada petunjuk, perbedaan harus
disimpan dalam laci hati dan pikiran yang
paling dalam, kecuali untuk keperluan keilmuan.

Mengenai materi non teknis peradilan, saya akan memberi
beberapa catatan untuk diperhatikan oleh semua peradilan :
1.

Prinsip efisiensi sebagai esensi setiap sistem pengelolaan
(managemen). Selain susunan organisasi yang baik, efisiensi
akan tercapai apabila ada program yang disusun dengan
baik, sumber daya manusia dengan mutu yang memadai,
fasilitas kerja yang mamadai, lingkungan yang baik, dan
disiplin. Untuk itu setiap pengadilan wajib melakukan
pembinaan program, pembinaan sumber daya manusia,
pembinaan fasilitas, pembinaan lingkungan kerja, dan
pembinaan disiplin.

2.

Prinsip pengendalian yang efektif. Suatu pengendalian akan
efektif kalau ada pengawasan yang efektif, tata kerja yang
jelas, tanggung jawab yang jelas, program yang jelas,
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pelaksanaan ketata usahaan yang baik (misalnya, register
yang tertib). Sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan
Mahkamah Agung, setiap pimpinan pengadilan wajib
menjalankan pengawasan baik pengawasan preventif
maupun represif dalam bentuk penindakan sesuai dengan
tingkat dan jenis kesalahan.
3.

Prinsip keterbukaan. Dalam rangka keterbukaan setiap
pengadilan harus mengembangkan IT. Kita telah
berketetapan hati melaksanakan keterbukaan, dan IT
merupakan penunjang utama keterbukaan.

4.

Prinsip biaya perkara.
Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai
biaya perkara :
1) . Minggu yang lalu, saya telah menandatangani Surat
Edaran yang memberi petunjuk menghapus atau
meniadakan pungutan biaya administrasi dengan
alasan anggaran administrasi telah dicukupi melalui
DIPA.
2) . Pembukuan Biaya Perkara.
Seluruh Biaya Perkara yang telah dicantumkan dalam
putusan hakim harus dikeluarkan dan pembukuan biaya
perkara. Dalam pembukuan biaya perkara hanya dimuat
panjer (voorschot) perkara yang berjalan (belum diputus).
Seperti saya utarakan pada pembukaan agar pengadilan
menjajaki kemungkinan menggunakan jasa perbankan
untuk membayar biaya perkara.
3) . Biaya perkara harus terbuka untuk diketahui secara pasti
oleh setiap pencari keadilan.

II.

Insyah Allah, tanggal 13 September yang akan datang, kita
akan memenuhi bulan puasa. Bagi semua peserta dan
hadirin yang beragama Islam saya ucapkan selamat
menjalankan ibadah puasa. Semoga kita dapat
melaksanakan ibadah tersebut dengan baik. Untuk seluruh
hadirin, dalam rangka memasuki bulan suci tersebut, untuk
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saling memaafkan kalau-kalau ada kesalahan atau kekeliruan
yang telah kita lakukan satu sama lain. Saya pribadi,
memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan yang
telah saya lakukan terhadap saudara-saudara semua.
III. Rakernas ini terselenggara, berkat kerja keras Panitia yang
tergabung dalam SC, OC, terutama Panitia Daerah yang
dipimpin KPT Makassar, saudara Dr. Arsyad Sanusi beserta
jajaran seluruh lingkungan badan peradilan se Sulawesi
Selatan. Saya, atas nama Mahkamah Agung, menyampaikan
terima kasih atas segala kerja keras saudara-saudara.
Sekali lagi kepada Bapak Gubernur, Sekretaris Daerah,
dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan
saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan
bantuan sehingga Rakernas dapat berakhir dengan baik.
Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada
Bapak Kapolda Sulawesi Selatan serta segenap jajaran Polri
yang telah mengambil bagian yang intensif, menjaga
ketertiban sehingga Rakernas dapat berjalan dengan tertib,
tenteram, dan aman. Demikian pula ucapan terima kasih
kepada Bapak Panglima Kodam Wirabuana beserta segenap
jajaran TNI yang telah ikut mendorong suasana tenteram
selama Rakernas ini. Akhirnya kepada masyarakat Makassar
yang telah menerima kehadiran peserta dengan senang hati,
saya ucapkan pula terima kasih.
Semoga kebaikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu mendapat
ganjaran pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu
Wataalah.
IV. Mulai hari ini, sejumlah peserta akan kembali ketempat tugas
masing-masing. Saya ucapkan selamat jalan. Mudahmudahan saudara-saudara dapat menikmati penjalanan
pulang dan tiba di rumah dengan selamat.
V. Ada sejumlah peserta Rakernas ini yang akan segera
memasuki masa pensiun sebelum Rakernas yang akan
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datang, Rakernas ini, merupakan partisipasi terakhir mereka
pada Raker kita. Saya atas nama segenap warga
pengadilan, menyampaikan penghormatan dan terima kasih
atas segala darma bakti saudara-saudara selama menjadi
hakim. Penghormatan yang sama sampaikan untuk keluarga
saudara-saudara yang dengan penuh kesetiaan, kesabaran,
bahkan keprihatinan mengikuti perjalanan saudara-saudara.
Saya sangat bersyukur, saudara-saudara telah sampai pada
akhir perjalanan tugas dengan terhormat. Saya berharap,
saudara-saudara akan memelihara terus kebahagiaan yang
selama ini menyertai saudara-saudara. Tentu akan lebih
membahagiakan apabila saudara-saudara menemukan
berbagai kegembiraan dan kebahagiaan baru yang
menambah kegembiraan dan kebahagiaan yang selama ini
telah ada. Pensiun sama sekali tidak mengandung makna
saudara ikut pensiun sebagai warga pengadilan. Saudara
tetap warga paguyuban pengadilan, karena itu, partisipasi
saudara-saudara menyantuni, mendorong, membina, dan
menjaga warga pengadilan yang masih bertugas tetap kami
harapkan, namun saudara-saudara tidak perlu lagi terlalu
gundah yang akan menganggu ketenteram an dan
ketenangan menghadapi berbagai persoalan pengadilan.
Kalaupun ada keinginan saudara-saudara ingin menunjukkan
rasa tetap memiliki pengadilan, saya anjurkan agar
melakukan pengecekan ke pengadilan. Jangan sampai niat
baik saudara-saudara terperosok pada sesuatu yang tidak
tepat atau keliru.
VI. Akhirnya, saya akan menyampaikan keputusan Ketua
Mahkamah Agung mengenai tempat menyelenggarakan
Rakernas 2008. Setelah mendengar berbagai pendapat dan
saran, saya memutuskan, Rakernas 2008 akan diseleng
garakan di Jakarta.
VII. Terima kasih. Selamat jalan sampai bertemu dalam Rakernas
Jakarta 2008. Mudah-mudahan saudara-saudara tidak
melupakan harapan Sapak Gubernur dan Ketua Mahkamah
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Agung, untuk memadati koper-koper dengan berbagal oleholeh khas Sulawesi Selatan, misalnya ikan baronang atau
ikan asin dari Barru.
VIII. Terima kasih
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 6 September 2007
Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia
ttd.
Bagir Manan
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DO’A PENUTUPAN
RAKERNAS MAHKAMAH AGUNG RI
DI MAKASSAR

ASSALAMU ‘ALAIKUM WR. WB.
HADIRIN YANG BERBAHAGIA, MARILAH KITA MENGHA
DAPKAN HATI KE ALLAH SWT. DALAM DO’A MENURUT
AGAMA DAN KEYAKINAN KITA MASING-MASING.
BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM, BAGI ALLAH SEGALA
PUJI YANG INDAH, ATAS NIKMAT YANG TELAH TERCURAH,
DAN ATAS KASIH-NYA YANG SENANTIASA BERLIMPAH.
YA ALLAH YA TUHAN KAMI.
KAMI YANG BERKUMPUL DI PAGI HARI YANG CERAH INI,
DALAM RANGKA PENUTUPAN KEGIATAN RAKERNAS
MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2007 DI MAKASSAR,
ADALAH PENUH HARAP AKAN KASIH, KARUNIA, HIDAYAH,
‘INAYAH, PETUNJUK DAN PERTOLONGAN-MU. DARI ITU YA
ALLAH TUNJUKKAN KAMI KE JALAN YANG BENAR, JALAN
ORANG-ORANG YANG ENGKAU RIDHOI. BIMBING KAMI
DENGAN PETUNJUK-MU, DAN NAUNGI KAMI DENGAN
PERTOLONGAN-MU.
YA ALLAH YA TUHAN KAMI.
JADIKAN LIDAH KAMI SENANTIASA MENYEBUT NAMA-MU,
HATI KAMI PENUH SYUKUR ATAS NIKMAT-MU, JIWA RAGA
KAMI MAMPU TULUS MENJUNJUNG PERINTAH-MU, SERTA
PATUH MENJAUHI LARANGAN-MU. HINDARKAN KAMI DARI
FITNAH, GUNDAHI RESAH, DAN KELUH KESAH.
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YA ALLAH, BERI KAMI KETEGUHAN HATI DALAM MENGER
JAKAN KETAATAN DAN PERIBADAHAN, KETEGUHAN HATI
DALAM MENINGGALKAN PERBUATAN CELA DAN DOSA,
KETEGUHAN HATI DALAM MENEGAKKAN KEJUJURAN,
KEBENARAN, KEADILAN, DAN KEPASTIAN HUKUM. BERI
KAMI KETABAHAN DAN KESABARAN DALAM MENGHADAPI
COBAAN, GODAAN, DAN TANTANGAN. BERI KAMI
KETABAHAN DAN KESABARAN DALAM SETIAP KONDISI
SERTA KEADAAN.
YA ALLAH YA TUHAN KAMI.
RIDHOI SEGALA YANG TELAH KAMI KERJAKAN DAN
LAKUKAN, AMPUNKAN SEGALA KESALAHAN YANG
DISENGAJA MAUPUN KELALAIAN, TAMBAL SULAMKAN
SEGALA KEKURANGAN DENGAN KESEMPURNAAN,
JADIKANLAH AMAL KAMI SEBAGAI BUKTI BAKTI
KEPADA-MU.
BERI KAMI KEKUATAN UNTUK MENINDAK LANJUTI
KESEPAKATAN HASIL RAKERNAS HARI INI, DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN VISI, MISI MAHKAMAH AGUNG DAN EMPAT
LINGKUNGAN PERADILAN, HINGGA ESOK HARI TERWUJUD
PERADILAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN DIHORMATI.
YA ALLAH YANG MAHA ROHMAAN.
TELAH SERING KAMI BERBUAT ANIAYA TERHADAP DIRI
SENDIRI DAN TERHADAP ORANG LAIN, JIKA ENGKAU TIDAK
MEMBERI AMPUNAN DAN TIDAK PULA MENGASIHI KAMI,
NISCAYA KAMI BENAR-BENAR MENJADI GOLONGAN YANG
MERUGI.
YA ALLAH TUHAN YANG MAHA KASIH.
KAMI MOHON IMAN YANG SEMPURNA, KEYAKINAN YANG
BENAR REJEKI YANG HALAL DAN BAIK, KAMI MOHON
PERTAUBATAN SEBELUM DATANG KEMATIAN.
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YA ALLAH AMPUNKAN KAMI, ORANG TUA DAN KELUARGA
KAMI, PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI, SERTA SELURUH
BANGSA KAMI.
YA ALLAH YATUHAN KAMI.
KAMI MOHON KARUNIA SURGA DAN SEGALA YANG
MENDEKATKAN KAMI KE ARAH SURGA, BAIK UCAPAN,
PERBUATAN, MAUPUN KEHENDAK SERTA NIAT. KAMI
MOHON PERLINDUNGAN DARI NERAKA, DAN DARI SEGALA
PERBUATAN YANG BERAKIBAT KAMI DEKAT KE NERAKA,
BAIK UCAPAN, PERBUATAN, MAUPUN KEHENDAK SERTA
NIAT. YA ALLAH JADIKANLAH AKHIR DARI SEGALA
KETENTUAN YANG ENGKAU PASTIKAN BAGI KAMI ADALAH
KEBENARAN DAN PETUNJUK DARI-MU.
YA ALLAH YA TUHAN YANG MAHA ROHMAN.
KAMI AKAN KEMBALI KE TEMPAT TUGAS DAN KELUARGA
MASING-MASING, MAKA JADIKAN PERPISAHAN INI DALAM
PENJAGAANMU, PERPISAHAN YANG PENUH KESAN
KEBAIKAN, KEBAJIKAN, DAN PERSAUDARAAN.
BERI KAMI KESELAMATAN DALAM PERJALANAN, SERTA
HINDARKAN DARI KESULITAN.
YA ALLAH YA TUHAN KAMI, KAMI BERDOA DENGAN DOA
YANG ENGKAU AJARKAN.
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YA ALLAH YA TUHAN KAMI PERKENANKAN DOA KAMI INI.
AMIIN
WASSALAMU ‘ALAIKUM WR. WB.

MAKASSAR, 6 SEPTEMBER 2007

ttd.
MAYOR CHK SARWO EDY, SH.
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KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 070/KMA/SK/V/2008
TENTANG
TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN
PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

KETUA MAHKAMAH AG UNG
R E P U B L IK IN D O N E S IA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 070/KMA/SK/V/2008
TENTANG
TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Menimbang

bahwa sebagai tindak lanjut dan Pasal 5
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008
tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim
dan Pegawai Negeri di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya, maka dipandang
perlu untuk menetapkan tunjangan khusus
kinerja pegawai negeri di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor
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43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
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2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3316),
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4359);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4358);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Repubilk Indonesia
Nomor 4400);
7.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3098),
sebagaimana telah sepuluh kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 23);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2001 tentang Peraturan Gaji Anggota
TNI (Lembaran Negara Republik Indo
nesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4093)
sebagaimana telah empat kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 25);

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indone
sia Nomor 29 Tahun 2001 tentang
Peraturan Gaji Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4094)
sebagaimana telah empat kali diubah,
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terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 26);
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun
2004 tentang Tunjangan Panitera pada
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Militer;
11. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun
2005 tentang Sekretariat Mahkamah
Agung RI;
12. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun
2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah
Agung RI;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2006 tentang Tunjangan Umum bagi
Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2007 tentang Tunjangan Panitera;
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2007 tentang Tunjangan Juru Sita dan
Juru Sita Pengganti;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun
2007 tentang Tunjangan Jabatan
Struktural;
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun
2007 tentang Tunjangan Jabatan
Struktural di lingkungan Organisasi
Tentara Nasional Indonesia;
18. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun
2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja
Hakim dan Pegawai Negeri Di
Lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI;
20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris
Mahkamah Agung RI.
Memperhatikan : 1.

Surat Menteri Keuangan Republik In
donesia Nomor S-218/MK.02/2008
tanggal 8 Mei 2008, perihal Persetujuan
Konsep Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI tentang Tunjangan Khusus
Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada dibawahnya.

2.

Surat Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara RI Nomor R/21/M.PAN/
5/2008 tanggal 12 Mei 2008, perihal
Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai
Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya.

3.

Surat Kepala Badan Kepegawaian
Negara RI No. K.26-30/N.58-7/22 tanggal
14 Mei 2008, perihal Persetujuan Konsep
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
tentang Tunjangan Khusus Kinerja
Pegawai Negeri di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada dibawahnya.
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MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
MAHKAMAH
AGUNG
DAN
BADAN
PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

Pasal 1
Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung
ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri
adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota
Tentara Nasional Indonesia dan Anggota
Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepe
gawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
Pasal 2
Kepada seluruh Pegawai Negeri pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya, yang pada saat
berlakunya Keputusan Ketua Mahkamah
Agung ini selain penghasilan yang berhak
diterima menurut peraturan perundangundangan, diberikan tunjangan khusus
kinerja setiap bulan.
Pasal 3
(1) Besarnya Tunjangan Khusus Kinerja
Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan
Ketua Mahkamah Agung ini.
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(2) Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai
Negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebelum adanya penilaian lebih
lanjut dari Tim Kerja Reformasi Birokrasi
atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya
dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh
persen) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden
Nomor 19 Tahun 2008.
(3) Besarnya Tunjangan Khusus Kinerja
Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) akan diberlakukan setelah
adanya penetapan penilaian tentang
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya oleh Tim
Kerja Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun
2008.
Pasal 4
Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2), diberikan terhitung mulai tanggal 1 Sep
tember 2007.
Pasal 5
Pajak Penghasilan atas Tunjangan Khusus
Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara pada
Tahun Anggaran yang bersangkutan.
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Pasal 6

Tunjangan Khusus Kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Ketua
Mahkamah Agung ini tidak diberikan
kepada :
a.

Pegawai Negeri yang nyata-nyata tidak
mempunyai tugas/pekerjaan/ jabatan
tertentu pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di
bawahnya, karena diberhentikan untuk
sementara (skorsing), atau diberhenti
kan dalam proses banding ke Badan
Pertimbangan Kepegawaian;
b. Pegawai Negeri yang diberhentikan dan
jabatan/pekerjaannya;

c.

Pegawai Negeri yang diperbantukan
pada badan/ instansi lain;
d. Pegawai Negeri yang sedang menjalani
cuti besar atau cuti diluar tanggungan
negara atau bebas tugas untuk men
jalani masa persiapan pensiun;
e. Pegawai Negeri yang dijatuhi hukuman
disiplin kecuali, hukuman disiplin tingkat
ringan jenis tegoran lisan.
Pasal 7
Hal-hal lain yang belum diatur dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini akan
diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Mahkamah
Agung.
Pasal 8
Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan

Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Direktur Jenderal Anggaran Depar
temen Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Departemen Keuangan.

Ditetapkandi : Jakarta
Pada tanggal : 14 Mei 2008
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
ttd.
BAGIR MANAN
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Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 070/KMA/SK/V/2008
Tanggal : 14 Mei 2008
BESARAN TU NJANG AN K H U S U S K INER JA PEGAWAI NEG ERI
DI LIN G K UNG AN M AHKAM AH A G U N G DAN PE RADILA N YANG BER A D A DIBAW AHNYA

TUNJANGAN
No.

Jabatan

MA

1.

Panitera/Sekretaris/Eselon I

12.000.000

-

-

-

PT, PTA dan DILMILTAMA
PTTUN

DILMILT1

PNKLSIA PN/PAKLSIA PN/PAKLSIB PN dan PA
dan PTUN A dan PTUN B
KHSS
KLSII
-

DILMILA

DILMILB

-

-

2.

Panmud Perkara/Eselon II

9.250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Panitera Muda Tim

8.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Pansek pada Pengadilan dan
Kepala Panitera pada Militer

-

6.725.000 5.400.000

5.000.000

4.225.000

3.740.000

3.520.000

3.310.000

3.740.000

3.520.000

5.

Eselon III pd MA dan Wapan/
Wasek pada Pengadilan

6.240.000

6.240.000 5.200.000

4.000.000

4.020.000

3.020.000

2.960.000

2.760.000

3.020.000

2.960.000

6.

Panmud pada Pengadilan

-

4.030.000 4.000.000

3.030.000

3.030.000

2.810.000

2.600.000

2.140.000

2.810.000

2.600.000

7.

Panitera Pengganti pd MA/
Pengadilan dan Panmil

7.500.000

3.875.000 4.750.000

3.000.000

2.875.000

2.630.000

2.480.000

1.950.000

2.630.000

2.480.000

8.

Kasubbag/Kaur pd Pengadilan
Kasubbag/Kataud pd Militer

-

3.960.000 3.900.000

3.600.000

3.030.000

2.810.000

2.600.000

2.140.000

3.020.000

2.960.000

9.

Eselon IV dan Koordinator pd
Panmud MA/Kaur pd Militer

4.460.000

3.400.000 3.400.000

3.210.000

3.030.000

2.810.000

2.600.000

2.140.000

2.760.000

2.510.000

10.

Juru Sita

-

-

-

-

2.715.000

2.540.000

2.390.000

1.850.000

-

-

11.

Jusu Sita Pengganti

-

-

-

-

2.505.000

2.400.000

2.265.000

1.785.000

-

-

TUNJANGAN
No.

Jabatan

12.

Tenaga Fungsional Tk. Ahli:
a. Utama
b. Madya
c. Muda
d. Pertama

9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000

8.850.000
7.850.000
6.850.000
5.850.000

Tenaga Fungsional Terampil:
a. Penyelia
b. Pelaksana Lanjutan
c. Pelaksana

14.

Pengadministrasi Umum Gol. IV

15.

Pengadministrasi Umum Gol. Ill

2.750.000

2.500.000

2.500.000

16.

Pengadministrasi Umum Gol. II

2.500.000

2.250.000 2.250.000

13.

17.

Pengadministrasi Umum Gol. I
- Pengadministrasi UmumGol. l/a

DILMILTI

PNKLSIA PN/PAKLSIA PN/PAKLSIB PN dan PA
dan PTUN A dan PTUN B
KHSS
KLSII

8.850.000
7.850.000
6.850.000
5.850.000

8.700.000
7.700.000
6.700.000
5.700.000

8.700.000
7.700.000
6.700.000
5.700.000

8.550.000
7.550.000
6.550.000
5.550.000

8.400.000
7.400.000
6.400.000
5.400.000

8.250.000
7.250.000
6.250.000
5.250.000

8.550.000
7.550.000
6.550.000
5.550.000

8.400.000
7.400.000
6.400.000
5.400.000

5.000.000
4.000.000
3.000.000

4.850.000 4.850.000
3.850.000 3.850.000
2.850.000 2.850.000

4.700.000
3.700.000
2.700.000

4.700.000
3.700.000
2.700.000

4.550.000
3.550.000
2.550.000

4.400.000
3.400.000
2.400.000

4.250.000
3.250.000
2.250.000

4.550.000
3.550.000
2.550.000

4.400.000
3.400.000
2.400.000

3.000.000

2.850.000 2.850.000

2.700.000

2.700.000

2.550.000

2.400.000

2.250.000

2.550.000

2.400.000

2.250.000

2.250.000

2.125.000

2.000.000

1.750.000

2.125.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.875.000

1.750.000

1.625.000

1.875.000

1.750.000

1.875.000

-

MA

2.250.000
-

PT.PTAdan DILMILTAMA
PTTUN

2.000.000 2.000.000
-

-

-

-

1.554.000

1.446.000

-

1.338.000

DILMILA

DILMILB

-

-

1.230.000

1.446.000

1.338.000

-

- Pengadministrasi UmumGol. l/b

-

-

-

-

1.662.000

1.554.000

1.446.000

1.338.000

1.554.000

1.446.000

- Pengadministrasi UmumGol. l/c

-

-

-

-

1.770.000

1.662.000

1.554.000

1.446.000

1.662.000

1.554.000

-

1.878.000

1.770.000

1.662.000

1.554.000

1.770.000

1.662.000

- Pengadministrasi UmumGol. lid

Jakarta, 14 Mei 2008
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd.
BAGIRMANAN

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 071/KMA/SK/V/2008
TENTANG
KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS
KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI
PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 071 /KMA/SK/V/2008
TENTANG
KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS
KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI
PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus
Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya dan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 070/KMA/SKA//
2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja
Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya, dipandang perlu menetapkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia tentang Ketentuan
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Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelak
sanaan Pemberian Tunjangan Khusus
Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya;
Mengingat
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1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041),
sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nornor 169, Tambahan Lembaran
Negara Repubilk Indonesia Nomor
3890);

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3316)
sebagaimana telah diubah dan dtambah
dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4359);

3.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997
tentang Disiplin Prajurit TNI (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3703);

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indone
sia Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indone
sia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Peru
bahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pember
hentian Pegawai Negeri Sipil;

6.

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan
Pegawai Negeri di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya;

7.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 070/KM/SK/V/2008 tentang
Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai
Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya.

8.

Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/
22A/III/2005 tentang Peraturan Disiplin
Prajurit Tentara Nasional.
MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH
AGUNG
REPUBLIK
INDONESIA
TENTANG KETENTUAN PENEGAKAN
DISIPLIN KERJA DALAM PELAKSANAAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS
KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI
PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN
PERADILAN
YANG
BERADA
DI
BAWAHNYA
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Pasal 1
Ketentuan Umum
Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung
ini yang dimaksud dengan :
(1) Hakim Mahkamah Agung adalah Ketua,
Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung
pada Mahkamah Agung.
(2) Hakim Badan Peradilan yang berada di
bawahnya adalah Hakim pada Badan
Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha
Negara, dan Hakim yang dipekerjakan
untuk tugas peradilan (yustisial).
(3) Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri
Sipil, Anggota Tentara Nasional Indo
nesia dan Anggota Kepolisian Republik
Indonesia pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di
bawahnya.
Pasal 2
Kepada seluruh Hakim dan Pegawai Negeri
pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya, pada
saat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini
berlaku, selain penghasilan yang berhak
diterima menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, diberikan pula
tunjangan khusus kinerja setiap bulan.
Pasal 3
Tunjangan khusus kinerja sebagaimana
dimaksudkan pada Pasal 2 Keputusan

Ketua Mahkamah Agung ini tidak diberikan
kepada :
(1) Hakim dan Pegawai Negeri yang secara
nyata tidak diberikan tugas/pekerjaan/
jabatan tertentu pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya, karena sedang dikenai
tindakan;
(2) Hakim dan Pegawai Negeri yang
diberhentikan
untuk sem entara
(skorsing) atau di non-aktifkan;
(3) Hakim dan Pegawai Negeri yang
diberhentikan dan pekerjaan/jabatan
nya;
(4) Hakim dan Pegawai Negeri yang gaji
aktifnya dihentikan karena diperbantu
kan pada badan/instansi lain;
(5) Hakim dan Pegawai Negeri yang diberi
cuti diluar tanggungan negara atau
dalam bebas tugas untuk menjalani
masa persiapan pensiun;
Pasal 4
(1) Hakim dan Pegawai Negeri dianggap
tidak mentaati ketentuan kepegawaian
yang berlaku dan tidak berpartisipasi
penuh, jika telah mendapat peringatan
tertulis berdasarkan keputusan ini.
(2) Kepada Hakim dan Pegawai Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, dikenakan pengurangan
pembayaran tunjangan khusus kinerja
yang besarnya dinyatakan dalam %
(perseratus).
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Pasal 5
Ketentuan Hari, Jam Kerja,
Daftar Hadir dan Daftar Pulang
Ketentuan Hari, Jam Kerja, Daftar Hadir dan
Daftar Pulang diatur sebagai berikut :
(1) Hari kerja mulai hari Senin sampai
dengan hari Jum’at.
(2) Jam kerja dan jam istirahat bagi Hakim
dan Pegawai Negeri pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya diatur sebagai
berikut :
a.

Jam kerja sebagai berikut :
1) . Hari Senin s/d Kamis dan pukul
08.00 s/d pukul 16.30 waktu
setempat
2) . Hari Jum’at dan pukul 08.00 sld
pukul 17.00 waktu setempat.

b.

Jam istirahat sebagai berikut :
1)

2)
c.

Hari Senin s/d Kamis dan
pukul 12.00 s/d pukul 13.00
waktu setempat
Hari Jum’at dan pukul 11.30 s/
d pukul 13.00 waktu setempat.

Jam kerja sebagaimana ditentukan
di atas disesuaikan dengan kebu
tuhan pelaksanaan persidangan,
dan pekerjaan yang harus dilakukan
di luar kantor dan di luar ketentuan
jam kerja antara lain pemeriksaan
setempat, eksekusi putusan Hakim,
dan penyampaian relaas panggilan,

(3) Pelaksanaan Daftar Hadir dan Daftar
Pulang diatur sebagai berikut :
a. Daftar hadir dan daftar pulang dapat
dilaksanakan melalui mesin (finger
scan, mesin kartu) dan atau manual.
b. Daftar hadir dan daftar pulang
secara manual diatur sebagai
berikut :
1)

Daftar hadir dan dilaksanakan
setiap nama, jam datang
menandatangani daftar pulang
kerja hari dengan menulis
maupun pulang, dan pada
daftar hadir sebagaimana
contoh terlampir (lampiran 1).

2)

Setelah memasuki jam kerja
dibawah nomor terakhir daftar
hadir Hakim dan Pegawai
Negeni dibubuhi garis bawah
dengan tinta merah dan
ditandatangani oleh penanggungjawab daftar hadir, untuk
Hakim dan Pegawai Negeri
yang datang terlambat dapat
melanjutkan pengisian daftar
hadir setelah garis bawah tinta
merah tersebut.

3)

Daftar pulang pada hari Senin
sampai dengan Kamis akan
dikeluarkan pada jam 16.15
waktu setempat dan pada hari
Jum’at di keluarkan pada jam
16.45 waktu setempat, apabila
ada kepentingan dinas keluar
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sebelum jam pulang, pengisian
daftar pulang dapat dilakukan
dengan surat ijin tertulis dan
atasan langsung, sebagaimana
contoh terlampir (lampiran 2).
c.

Di setiap lingkungan setingkat
Eselon II di Pusat, Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan
Tingkat Pertama, ditunjuk seorang
petugas daftar hadir dan daftar
pulang baik secara manual maupun
mesin sesuai ketentuan jam kerja.

d.

Petugas tersebut pada butir c setiap
akhir bulan merekap daftar hadir
dan daftar pulang untuk usulan
tunjangan khusus kinerja yang akan
dibayarkan pada pertengahan bulan
berikutnya.

e.

Pejabat yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan daftar hadir
dan daftar pulang jam kerja adalah:
1)

Untuk lingkungan Kepani
teraan, Direktorat Jenderal dan
Badan adalah pejabat Eselon
II atau yang disetarakan.

2)

Untuk lingkungan Pengadilan
Tingkat Banding dan Penga
dilan Tingkat Pertama adalah
Ketua atau Wakil Ketua
Pengadilan Tingkat Banding
dan Ketua atau Wakil Ketua
Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 6
Peringatan Tertulis
Pejabat Yang Berwenang Memberikan
Pejabat yang berwenang memberikan
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (1) Keputusan ini adalah:
a.

Peringatan tertulis pertama oleh pejabat
atasan langsung serendah-rendahnya
Pejabat Eselon IV bagi para pegawai di
lingkungan masing-masing.

b.

Peringatan tertulis kedua, oleh atasan
langsung pejabat yang berwenang
memberikan peringatan tertulis pertama.

c.

Peningatan tertulis ketiga, oleh atasan
langsung pejabat yang berwenang
memberikan peringatan tertulis kedua.
Pasal 7

Jenis-Jenis Hukuman Disiplin Jenis-jenis
Hukuman Disiplin terdiri dari :
a.
b.
c.

Peringatan Lisan
Peringatan Tertulis
Pelanggaran
Pasal 8
Peringatan Lisan

(1) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan ini diberikan jika
Hakim dan Pegawai Negeri pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya tanpa ijin atau
alasan melakukan hal-hal sebagai
berikut :

193

a.

Terlambat masuk bekerja dan atau
meninggalkan tempat pekerjaan
pada waktu jam kerja atau pulang
sebelum waktunya, atau
b. Tidak masuk bekerja, atau
c.

Tidak menyelesaikan pekerjaan
dengan baik menurut waktu yang
ditentukan.

(2) Atasan langsung dapat memberikan
peringatan lisan pertama, peringatan
lisan kedua, dan peringatan lisan ketiga
kepada Hakim dan Pegawai Negeri
kemudian dicatat dalam Buku
Peringatan Lisan sebagaimana contoh
terlampir (lampiran 3).
(3) Apabila atasan langsung telah memberi
kan peringatan sebagaimana disebut
pada ayat (2) di atas, maka atasan
langsung dapat memberikan peringatan
tertulis.
Pasal 9
Peringatan Tertulis
Peringatan Tertulis terdiri dari :
a.
b.
c.

Peringatan Tertulis Pertama
Peringatan Tertulis Kedua
Peringatan Tertulis Ketiga
Pasal 10
Peringatan Tertulis Pertama

(1) Setiap Hakim dan Pegawai Negeri yang
telah mendapatkan peringatan lisan

pertama, peringatan lisan kedua, dan
peringatan lisan ketiga, untuk selan
jutnya diberi peringatan tertulis pertama
oleh Pejabat yang berwenang dalam
lingkungannya dengan tembusan
kepada atasan langsung pejabat yang
bersangkutan untuk diteruskan kepada
petugas daftar hadir.
(2) Sebelum memberikan peringatan tertulis
pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1), pejabat dimaksud
dapat memanggil pegawai yang
bersangkutan untuk diberi arahan
seperlunya.
(3) Atasan langsung dan pejabat yang
berwenang memberikan peringatan
tertulis pertama, wajib meminta pertang
gungjawaban dalam hal pejabat yang
berwenang itu tidak atau belum mem
berikan peringatan tertulis pertama
terhadap seseorang pegawai yang telah
lebih tiga kali melakukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
Pasal 11
Peringatan Tertulis Kedua
(1) Hakim dan Pegawai Negeri yang telah
mendapat peringatan tertulis pertama,
yang dalam jangka 4 (empat) bulan
sejak berlakunya peringatan tertulis
pertama ternyata melakukan lagi salah
satu perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan
peringatan tertulis kedua oleh pejabat
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yang berwenang, atas usul pejabat yang
berwenang memberikan peringatan
tertulis pertama dengan tembusan
kepada atasan langsung pejabat yang
berwenang memberikan peringatan
tertulis kedua untuk diteruskan kepada
petugas daftar hadir.
(2) Pejabat yang berwenang memberikan
peringatan tertulis kedua dapat
memanggil pegawai yang bersangkutan
untuk didengar keterangannya guna
melengkapi bahan pertimbangan
sebelum memberikan peringatan tertulis
kedua.
(3) Atasan langsung dan pejabat yang
berwenang memberikan peringatan
tertulis kedua, wajib meminta pertang
gungjawaban dalam hal pejabat yang
berwenang itu tidak atau belum
memberikan peringatan tertulis kedua.
Pasal 12
Peringatan Tertulis Ketiga
(1) Hakim dan Pegawai Negeri yang telah
mendapat peringatan tertulis kedua,
yang dalam jangka waktu 4 (empat)
bulan sejak berlakunya peringatan
tertulis kedua ternyata melakukan lagi
salah satu perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
diberikan peringatan tertulis ketiga oleh
pejabat yang berwenang, atas usul
pejabat yang berwenang memberikan
peringatan tertulis kedua dengan

tembusan kepada atasan langsung
pejabat yang berwenang memberikan
peringatan tertulis ketiga untuk
diteruskan kepada petugas daftar hadir.
(2) Pejabat yang berwenang memberikan
peringatan tertulis ketiga bila dipandang
perlu dapat memanggil pegawai yang
bersangkutan untuk didengar kete
rangannya dan meneliti peringatanperingatan tertulis sebelumnya guna
melengkapi bahan pertimbangan
sebelum memberikan peringatan tertulis
ketiga.
(3) Atasan langsung dan pejabat yang
berwenang memberikan peringatan
tertulis ketiga, wajib meminta pertang
gungjawaban dalam hal pejabat yang
berwenang itu tidak atau belum
memberikan peringatan tertulis ketiga.
Pasal 13
(1) Dalam hal hukuman peringatan tertulis
ketiga dalam 1 (satu) tahun dijatuhkan
sebanyak 3 (tiga) kali, maka akan
mendapat hukuman Pelanggaran
terhadap Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 1980 atau Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin
Prajurit TNI dan Keputusan Panglima
TNI Nomor KEP/22/VI11/2005 tentang
Peraturan Disiplin Prajurit Tentara
Nasional Indonesia tanggal 10 Agustus
2005.
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(2) Terhadap Hakim dan Pegawai Negeri
yang mendapat hukuman peringatan
tertulis baik kesatu, kedua dan ketiga
dapat dijadikan dasar dalam penilaian
DP 3.
Pasal 14
(1) Formulir peringatan tertulis dibedakan
warnanya masing-masing :
a. Peringatan
b. Peringatan
c. Peringatan
Contoh formulir

Pertama : Kuning
Kedua : Biru Muda
Ketiga : Merah
terlampir (lampiran 4)

(2) Peringatan tertulis terdiri dari 2 (dua)
rangkap, lembar pertama disampaikan
kepada Hakim atau Pegawai Negeri
yang bersangkutan menurut tata cara
pengiriman surat yang lazim berlaku
yang diterima sendiri oleh yang bersang
kutan dengan tanda bukti penerimaan
dan lembar kedua disampaikan kepada
petugas daftar hadir dan daftar pulang.
Pasal 15
Kepada pejabat yang berwenang yang
karena kelalaiannya meminta pertanggung
jawaban atau tidak memberikan peringatan
tertulis sesuai ketentuan yang dimaksud
pasal 8, 10, 11 dan 12 adalah kelalaian
melakukan pengawasan terhadap bawahan
dan termasuk hal yang dimaksud pasal 8
ayat (1) sub c bagi masing-masing pejabat
yang bersangkutan, diberikan peringatan
tertulis sebagai berikut :

a.

Peringatan tertulis pertama, untuk setiap 1 kali kelalaian
memberikan peringatan tertulis kepada pegawai.
b. Peringatan tertulis kedua, untuk setiap 2 kali kelalaian
memberikan peringatan tertulis terhadap pegawai yang
sama.
c. Peringatan tertulis ketiga, untuk setiap 3 kali kelalaian
memberikan peringatan tertulis terhadap pegawai yang
sama.
Pasal 16
Pelanggaran
Pelanggaran terdiri dari :
a.

Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
b. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun
1997 tentang Disiplin Prajurit TNI dan Keputusan Panglima
■ TNl Nomor KEP/22/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin
Prajurit Tentara Nasional Indonesia tanggal 10 Agustus 2005.
Pasal 17
Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah
setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil
yang melanggar ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri
Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja
yang telah diatur secara rinci dalam pasal-pasal pada Peraturan
Pemerintah tersebut.
Pasal 18
Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997
tentang Disiplin Prajurit TNI dan Keputusan Panglima TNI Nomor
KEP/22N111/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara
Nasional Indonesia adalah segala perbuatan atau tindakan yang
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dilakukan oleh Prajurit TNI baik sengaja maupun tidak sengaja
melanggar hukum dan atau peraturan disiplin prajurit TNI dan
atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendisendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan
Sumpah Prajurit atau melanggar aturan kedinasan, merugikan
organisasi TNI dan kehormatan prajurit yang telah diatur secara
rinci dalam pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 26 Tahun
1997 tentang Disiplin Prajurit TNI dan Keputusan Panglima TNI
tersebut.
Pasal 19
Besarnya Pengurangan Tunjangan Khusus
Besarnya pengurangan Tunjangan Khusus terhadap peringatan
lisan diatur sebagai berikut :
(1) Kepada pegawai yang terlambat masuk bekerja atau pulang
sebelum waktunya dibayarkan tunjangan dengan perhitungan
dikurangi 1% (satu per seratus) untuk tiap kali terlambat
masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya dengan tidak
memperhatikan dalam hubungan atau alasan apapun,
kecuali karena dinas yang menyebabkan ia terlambat masuk
atau meninggalkan tempat kerja sebelum waktunya.
(2) Kepada pegawai yang tidak masuk bekerja dibayarkan
tunjangan dengan perhitungan dikurangi 5% (lima per
seratus) untuk tiap satu hari tidak masuk bekerja dengan
tidak memperhatikan dalam hubungan atau alasan apapun,
kecuali karena ditugaskan secara kedinasan atau
menjalankan cuti tahunan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Pasal 20
Besarnya pengurangan Tunjangan Khusus terhadap peringatan
tertulis diatur sebagai berikut :
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(1) Hakim dan Pegawai Negeri yang mendapat peringatan
tertulis pertama dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima per
seratus) dan jumlah tunjangan selama satu bulan.
(2) Hakim dan Pegawai Negeri yang mendapat peringatan
tertulis kedua dikurangi sebesar 50% (lima puluh per seratus)
dan jumlah tunjangan selama satu bulan.
(3) Hakim dan Pegawai Negeri yang mendapat peringatan
tertulis ketiga dan atau dalam batas waktu antara hal yang
menyebabkan diberikannya peringatan tertulis kedua dengan
hal yang menyebabkan dikeluarkannya peringatan tertulis
pertama kurang dan 31 (tiga puluh satu) hari, maka Hakim
dan Pegawai Negeri tersebut dikurangi sebesar 75% (tujuh
puluh lima per seratus) dari jumlah tunjangan selama satu
bulan.
Pasal 21
Besarnya pengurangan Tunjangan Khusus terhadap pelanggaran
diatur sebagai berikut :
(1) Hakim dan Pegawai Negeri yang dijatuhi hukuman disiplin
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980,
dikurangi dan jumlah tunjangan khusus kinerja sebagai
berikut :
(a). Hukuman Disiplin Ringan.
1) Selama 2 (dua) bulan sebesar 75% (tujuh puluh
lima per seratus) tiap bulan, jika dijatuhi hukuman
peringatan lisan yang telah diberitahukan secara
tertulis kepada pejabat yang menangani
kepegawaian.
2) Selama 3 (tiga) bulan sebesar 75% (tujuh puluh
lima per seratus) tiap bulan, jika dijatuhi hukuman
peringatan tertulis.
3) Selama 6 (enam) bulan sebesar 75% (tujuh puluh
lima per serakus) tiap bulan, jika dijatuhi hukuman
berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
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(b) . Hukuman Disiplin Sedang.
1) Sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang
dijatuhkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus)
tiap bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penundaan
kenaikan gaji berkala sampai dengan kenaikan gaji
berkala berikutnya.
2) Sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang
dijatuhkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus)
tiap bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penurunan
gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala
sampai dengan kenaikan gail berkala berikutnya.
3) Sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang
dijatuhkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus)
tiap bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penundaan
kenaikan pangkat sampai dengan kenaikan pangkat
berikutnya.
(c) . Hukuman Disiplin Berat.
1) Sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang
dijatuhkan sebesar 100% (seratus per seratus) tiap
bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penurunan
pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah.
2) Selama 12 (dua belas) bulan sebesar 100% (seratus
per seratus) tiap bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin
berupa pembebasan dan jabatan terhitung mulai
akhir bulan dijatuhkan hukuman disiplin.
(2) Hakim dalam lingkungan Peradilan Militer yang
dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Undang
Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin
Prajurit Tentara Nasional Indonesia dikurangi dan
jumlah tunjangan khusus kinerja sebagai berikut :
(a). Terhadap anggota yang dijatuhi hukuman disiplin
tegoran, dikurangi 75% (tujuh puluh lima per
seratus) tiap bulan, selama 3 (tiga) bulan.
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(b) . Terhadap anggota yang dijatuhi hukuman disiplin
pertahanan ringan, dikurangi 90% (sembilan
puluh per seratus) tiap bulan, selama 6 (enam)
bulan.
(c) . Terhadap anggota yang dijatuhi hukuman disiplin
penahanan berat, dikurangi 100% (seratus per
seratus) tiap bulan, selama 12 (dua belas) bulan
Pasal 22
Ketentuan Lain>Lain
Terhadap peringatan tertulis, hukuman disiplin dan tindakan yang
telah dijatuhkan sebelum berlakunya keputusan ini dan sedang
dijalani oleh Hakim atau Pegawai Negeri yang bersangkutan
tetap berlaku, dan pelaksanaan pemberian tunjangan khusus
kinerja disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam keputusan ini.
Pasal 23
Ketentuan tentang prosedur atau tata cara pengajuan tunjangan
khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya diatur
lebih lanjut dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung.
Pasal 24
Ketentuan Penutup
Seluruh Pejabat Eselori I dan Ketua Pengadilan Tingkat Band
ing bertanggung jawab seperluhnya atas pelaksanaan
Keputusan ini dan melaporkan secara berkala kepada Ketua
Mahkamah Agung melalui Sekretaris Mahkamah Agung.
Pasal 25
Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih
lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.
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Salinan Surat Keputusan midisampaikan kepada:
1.
2.

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non
Yudisial
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
4. Menteri Keuangan RI
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
RI
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara
7. Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung RI
8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah
Agung RI
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen
Keuangan RI
10. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah
Agung RI
11. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan
Tingkat Pertama.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Mei 2008
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
ttd.

BAGIR MANAN
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Lam piran 1

SK. Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 071/KMA/SK/V/2008
Tanggal : 14 Mei 2008

DAFTAR HADIR/DAFTAR PULANG*
H A R I/TA N G G A L : .....................................................

NO.

JAM

1

2

TA N D A

N AM A, NIP OAN
G O LO NG AN
3

UN IT K ER JA
4

TANG AN
5

KETERANGAN
6

Petugas Daftar Hadir/Daftar Pulang

C

■)

‘ Coret yang tidak perlu
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Lampiran 2
SK. Ketua M ahkam ah Agung RI
Nom or

: 0 7 1/K M A /S K /V /2008

Tanggal

: 14 M ei 2 0 0 8

SURAT IZIN KELUAR KANTOR
Pejabat

Memberikan izin keluar kantor kepada :
Nama
................
NIP/Gol
: ................
Unit Kerja
................
Untuk Keperluan : ................

................................................

200..

Pejabat yang memberikan izin

(

)

‘ Keterangan.
Nama pejabat atasan langsung dari Hakim atau Pegawai Negeri yang memohon
izin keluar kantor

206

Lampiran 3
SK. Ketua Mahkam ah Agung RI
Nomor

: 0 7 1/K M A /S K /V /2008

Tanggal

: 14 Mei 200 8

BUKU PERINGAT LISAN
NO.

TANGGAL

1

2

NAMA, NIP DAN
GOLONGAN
3

UNIT KERJA
4

JENIS PERINGATAN

TANDA TANGAN

TANDA TANGAN

DAN ALASAN

ATASAN LANGSUNG

YANG BERSANGKUTAN

5

6

7

KETERANGAN
8
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Lampiran 4
SK. Ketua M ahkam ah Agung RI
Nom or

: 071/K M A /S K /V /2008

Tanggal

: 14 M ei 2 008

SURAT IZIN KELUAR KANTOR
Pejabat

Memberikan izin keluar kantor kepada :
Nama
................
NIP/Gol
................
Unit Kerja
................
Untuk Keperluan : ................
....................................................................................
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,

Pejabat yang memberikan
Peringatan tertulis

(■
Hakim/Pegawai Negeri yang
Mendapat peringatan tertulis

(
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)

)

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 144/KMA/SK/VIII/2007
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 144/KMA/SK/VIII/2007
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Menimbang

a.

b.

Mengingat

1.
2.

bahwa proses peradilan yang transparan
merupakan salah satu syarat mewujud
kan keterbukaan dan akuntablitas
penyelenggaraan peradilan;
bahwa untuk menjamin agar hal tersebut
huruf a dapat terlaksana sebagaimana
mestinya, perlu diatur dengan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia tentang keterbukaan
informasi di pengadilan.
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.

“Informasi” adalah segala sesuatu yang dapat dikomuni
kasikan atau yang dapat menerangkan sesuatu dalam bentuk
atau format apapun;

2.

“Pemohon” adalah orang yang mengajukan permohonan
informasi kepada pejabat Pengadilan;

3.

“Orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau
badan hukum;

4.

“Pengadilan” adalah Pengadilan seluruh lingkungan dan
tingkatan peradilan, kecuali secara tegas dinyatakan lain;

5.

“Hakim” adalah hakim seluruh lingkungan dan tingkatan
peradilan;

6.

“Pegawai” adalah pegawai negeri yang ditempatkan di
Pengadilan dan mendapatkan gaji atau honor dan negara.

BAB II
HAK MASYARAKAT DAN KEWAJIBAN PENGADILAN

Bagian Pertama
Hak Masyarakat atas Informasi Pengadilan
Pasal 2
Setiap orang berhak memperoleh informasi dan Pengadilan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Bagian Kedua
Standar Pelayanan dan Pendokumentasian
Pasal 3
(1) Pengadilan menyediakan informasi yang bersifat terbuka
dan dapat diakses oleh publik.
(2) Pengadilan tidak dapat mewajibkan menyebutkan tujuan atau
alasan mengajukan permohonan informasi yang secara
tegas dinyatakan sebagai informasi yang bersifat terbuka
dan dapat diakses oleh publik.
Pasal 4
(1) Setiap Pengadilan memiliki penanggungjawab dan petugas
informasi dan dokumentasi.
(2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ada pada Ketua Pengadilan
(3) Pada Mahkamah Agung, penanggungjawab adalah :
a. Panitera, dalam hal informasi yang berhubungan dengan
perkara;
b. Sekretaris, dalam hal informasi yang berhubungan
dengan non perkara.
(4) Petugas informasi dan dokumentasi adalah pegawai yang
ditunjuk penanggungjawab untuk memberikan pelayanan
informasi kepada publik.
(5) Fungsi petugas informasi dan dokum entasi dapat
dilaksanakan oleh pegawai Pengadilan yang telah ada
selama beban kerjanya memungkinkan, kecuali pada
Mahkamah Agung akan ditunjuk petugas khusus.
Pasal 5
(1) Penanggungjawab bertugas menyelenggarakan sistem
informasi dan dokumentasi yang memadai di lingkungan
Pengadilan masing-masing.
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(2) Petugas informasi dan dokumentasi bertugas :
a. menyimpan, memelihara serta mengelola informasi
secara utuh dan baik; dan
b. memberikan pelayanan informasi kepada Pemohon
secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

BAB ill
INFORMASI YANG HARUS DIUMUMKAN PENGADILAN
Bagian Pertama
Jenis Informasi Yang Harus Diumumkan
Pasal 6
(1) Informasi yang harus diumumkan oleh setiap Pengadilan
setidaknya meliputi informasi :
a. gambaran umum Pengadilan yang, antara lain, meliputi:
fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi
Pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan
jabatan pejabat Pengadilan non Hakim;
b. gambaran umum proses beracara di Pengadilan;
c. hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;
d. biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian
perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan
kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
e. putusan dan penetapan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap;
f. putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama
dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum
berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara
tertentu.
g. agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;
h. agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;
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i.
j.

mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang
dilakukan Hakim dan Pegawai;
hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh
informasi di Pengadilan.

(2) Perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf f adalah :
a. korupsi;
b. terorisme;
c. narkotika/psikotropika;
d. pencucian uang; atau
e. perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah
Ketua Pengadilan.
(3) Informasi yang harus diumumkan oleh Mahkamah Agung
selain dan yang disebutkan dalam ayat (1) adalah :
a. Peraturan Mahkamah Agung;
b. Surat Edaran Mahkamah Agung;
c. Yurisprudensi Mahkamah Agung;
d. laporan tahunan Mahkamah Agung;
e. rencana strategis Mahkamah Agung;
f. pembukaan pendaftaran untuk pengisian posisi Hakim
atau Pegawai.
Bagian Kedua
Tata Cara Pengumuman Informasi
Pasal 7
(1) Pengumuman informasi sebagajmana dimaksud dalarn Pasal
6 ayat (1) huruf a, b, c, d, g, h, i dan j dilakukan dengan
menempatkan pada papan pengumuman di setiap
Pengadilan serta dapat pula menggunakan sarana
penyebaran informasi lain sesuai dengan perkembangan
teknologi dan kemampuan anggaran Pengadilan;
(2) Dalam hal pengadilan memiliki situs, pengumuman informasi
sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf e dan f
dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam situs
Pengadilan yang bersangkutan;
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(3) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (3) dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam
situs Mahkamah Agung.
Pasa! 8
Pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat
identitas saksi korban sebelum memasukkan salinan putusan
atau penetapan Pengadilan ke dalam situs sebagaimana
dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang berkenaan dengan
perkara-perkara :
a. tindak pidana kesusilaan;
b. tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam
rumah tangga;
c. tindak pidana yang menurut Undang-undang tentang
Perlindungan Saksi dan Korban identitas saksi dan
korbannya harus dilindungi;
d. tindak pidana lain yang menurut hukum persidangan
dilakukan secara tertutup.
Pasal 9
Pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat identitas
para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait sebelum
memasukkan salinan putusan atau penetapan Pengadilan ke
dalam situs sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan (3)
yang berkenaan dengan perkara-perkara :
a. perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa
perkawinan;
b. pengangkatan anak;
c. wasiat;
d. perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara
yang menurut hukum, persidangan dilakukan secara tertutup.
Pasal 10
Untuk perkara tindak pidana anak, pengadilan harus mengabur
kan informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau
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terpidana sebelum memasukkan salman putusan atau penetapan
Pengadilan ke dalam situs sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat
(2) dan (3).
Pasal 11
Pengaburan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9
dan 10 dilakukan dengan cara sebagaimana dimuat dalam
bagian Lampiran Keputusan ini.
Pasal 12
Ketua Pengadilan dapat menetapkan bahwa putusan atau
penetapan Pengadilan dalam perkara-perkara sebagaimana
dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 tidak dapat dipublikasikan jika
diyakini upaya pengaburan identitas tidak akan mencegah
diketahuinya identitas pihak yang berperkara, saksi, korban, pihak
terkait, terdakwa atau terpidana.
Pasal 13
Apabila terjadi perubahan atau penambahan informasi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pengadilan yang
bersangkutan segera mengumumkan perubahan atau
penambahan informasi tersebut.

BAB IV
INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES PUBLIK
Bagian Pertama
Umum
Pasal 14
Informasi sebagaimana diatur dalam bab ini adalah informasi
terbuka dan dapat diakses secara langsung oleh publik melalui
petugas informasi dan dokumentasi tanpa perlu meminta
persetujuan dan pejabat penanggungjawab, kecuali jika secara
tegas dinyatakan sebaliknya.
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Bagian Kedua
Informasi tentang Perkara
Pasal 15
Informasi perkara yang terbuka adalah :
a.

putusan dan penetapan Pengadilan baik yang telah
berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan
hukum tetap dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2);

b.

tahapan suatu perkara dalam proses pengelolaan perkara;

c.

data statistik perkara.
Pasal 16

Selain perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2), foto kopi salinan putusan dan penetapan Pengadilan
yang belum berkekuatan hukum tetap dapat diberikan untuk
keperluan resmi lembaga negara, keperluan penelitian atau
keperluan lain yang dipandang layak atas ijin Ketua Pengadilan.
Pasal 17
(1) Sebelum memberikan fotokopi putusan dan penetapan
pengadilan kepada Pemohon, petugas informasi dan
dokumentasi harus mengaburkan informasi yang memuat
identitas para pihak berperkara, saksi, korban, pihak terkait,
terdakwa atau terpidana dalam perkara-perkara sebagai
mana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10.
(2) Pengaburan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan dengan cara menghitamkan bagian informasi
tersebut sehingga tidak dapat dibaca.
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Bagian Ketiga
Informasi tentang Pengawasan
Pasal 18
(1) Informasi pengawasan yang terbuka adalah informasi
mengenai :
a. langkah yang tengah dilakukan Pengadilan tentang
proses pemeriksaan dugaan pelanggaran yang
dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui
publik;
b. data statistik meliputi :
1) jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran
yang dilapor masyarakat atau ditem ui oleh
Pengadilan sendiri;
2) jumlah laporan atau temuan yang telah ditindak
lanjuti;
3) jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi sanksi
beserta jenis pelanggaran dan jenis sanksi yang
dijatuhkan.
(2) Bagian tertentu dan informasi sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf a dan b yang memuat identitas pelapor, korban
atau saksi harus dikaburkan.
Bagian Keempat
Informasi tentang Organisasi, Administrasi,
Kepegawaian dan Keuangan
Pasal 19
Informasi organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan
Pengadilan yang terbuka adalah:
a. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan
keuangan Pengadilan;
b. hasil penelitian yang disusun Pengadilan;
c. profil Hakim dan Pegawai yang meliputi: nama, sejarah karir/
posisi, sejarah pendidikan, serta penghargaan yang diterima;
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d. tahapan dan waktu proses rekrutmen Hakim dan Pegawai;
e. data statistik jumlah dan penyebaran Hakim.
Pasal 20
Pihak-pihak yang berperkara dapat mengakses informasi
mengenai jumlah serta tanda bukti pengeluaran atau penggunaan
uang perkara.
Bagian Kelima
Lain-lain
Pasal 21
Termasuk informasi terbuka adalah informasi yang selama ini
sudah dapat diakses publik melalui publikasi Pengadilan.
Pasal 22
(1) Selain informasi yang harus dibuat agar diketahui umum
dan informasi terbuka sebagaimana diatur dalam Keputusan
ini, informasi lain hanya dapat diakses publik dengan ijin
penanggungjawab.
(2) Pejabat Penanggung Jawab dapat memberikan ijin
memberikan suatu informasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) sepanjang informasi tersebut tidak akan merugikan:
a. privasi seseorang;
b. kepentingan komersial seseorang atau badan hukum;
c.
d.
e.
f.
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upaya penegakan hukum;
proses penyusunan kebijakan;
pertahanan, keamanan dan hubungan luar negeri negara
Indonesia;
ketahanan ekonomi nasional.

BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI

Bagian Pertama
Permohonan, Pencarian, Verifikasi
dan Pemberitahuan Informasi
Pasal 23
a.

Setiap orang dapat mengajukan permohonan memperoleh
informasi yang tidak tersedia dalam situs Pengadilan dengan
cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh
Pengadilan.

b.

Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda
terima atas suatu permohonan informasi.
Pasal 24

Permohonan meminta fotokopi putusan dan penetapan
Pengadilan pada semua tingkat peradilan diajukan kepada
Pengadilan Tingkat Pertama.
Pasal 25
(1) Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung
sejak tanggal permohonan diterima.
(2) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi :
a. ada atau tidak informasi yang dimohonkan;
b. diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau
seluruhnya;
(3) Penolakan permohonan informasi, baik seluruhnya atau
sebagian, harus memuat alasanalasan.
(4) Dalam hal permohonan diterima, keterangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) memuat pula biaya yang diperlukan.
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Pasal 26
(1) Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang
waktu pemberian keterangan sebagaimana dimaksud Pasal
25 dalam hal informasi yang dimohon :
a. ber-volume besar; atau
b. tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang
terbuka sehingga petugas informasi dan dokumentasi
perlu berkonsultasi dengan penanggungjawab.
(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak boleh lebih dari 2 (dua) hari kerja untuk Pengadilan
Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dan 5
(lima) hari kerja untuk Mahkamah Agung.
Bagian Kedua
Biaya
Pasal 27
Pengadilan hanya dapat membebani Pemohon sekedar biaya
fotokopi atau biaya cetak (print) yang ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan berdasarkan biaya yang berlaku secara umum.
Bagian Ketiga
Salinan dan Pemberian Informasi
Pasal 28
(1) Penyerahan salinan dan pemberian informasi dilakukan
selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Pemohon
membayar biaya.
(2) Pengadilan dapat memperpanjang jangka waktu sebagai
mana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal informasi yang
hendak disalin :
a. ber-volume besar; atau
b. sedang dalam proses pembuatan.
(3) Perpanjangan waktu dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf a tidak dapat lebih dari 3 (tiga) hari
kerja.
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(4) Perpanjngan waktu dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan sesuai waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembuatan
informasi yang dimohonkan.
(5) Apabila ternyata biaya penyalinan lebih murah dan yang
diperkirakan, selisih biaya dikembalikan ke Pemohon.
Bagian Keempat
Prosedur Cepat
Pasal 29
Keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan 26 tidak
diperlukan apabila:
a. informasi yang dimohon sudah tersedia di Pengadilan
tersebut;
b. informasi yang dimohon tidak termasuk dalam kategori
informasi dengan volume besar, sedang dalam proses
pembuatan atau memerlukan konsultasi lebih lanjut dengan
penanggungjawab;
c. pemohon bersedia membayar secara langsung perkiraan
biaya untuk menyalin informasi.

BAB VI
KEBERATAN
Bagian Pertama
Dasar Keberatan
Pasal 30
Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal :
a. permohon ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak
dapat diakses publik;
b. tidak tersedia informasi yang harus diumumkan sebagaimana
diatur dalam Pasal 6;
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c.
d.
e.

permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana
mestinya;
pengenaan biaya yang melebihi dari yang telah ditetapkan
Ketua Pengadilan; atau
informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka
waktu yang diatur dalam ketentuan ini.
Bagian Kedua
Prosedur Keberatan
Pasal 31

(1) Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada penanggungjawab selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
(2) Dalam hal pemohon mengajukan keberatan atas keputusan
yang ditetapkan oleh penanggungjawab pada Pengadilan
Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, maka
keberatan diajukan ke penanggungjawab pada Mahkamah
Agung.
Pasal 32
Penanggungjawab memberikan jawaban selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja setelah diterimanya keberatan tersebut.

BAB XIII
PEMANFAATAN INFORMASI
Pasal 33
Informasi mengenai putusan atau penetapan Pengadilan yang
dikeluarkan Pengadilan berdasarkan Keputusan ini tidak dapat
dipergunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan suatu
upaya hukum.
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BAB VIII
SANKSI
Pasal 34
Penanggungjawab dan petugas informasi dan dokumentasi yang
dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar atau
dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Keputusan mini
dijatuhi sanksi administratif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal35
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Agustus 2007
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
ttd.
BAGIR MANAN
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LAMPIRAN I
PEDOMAN PENGABURAN INFORMASI MENGENAI
PUTUSAN DAN PENETAPAN PENGADILAN DALAM
PERKARA-PERKARA TERTENTU
(1) Pedoman ini berlaku untuk pengaburan informasi tertentu
dalam putusan atau penetapan Pengadilan dalam perkara
tertentu sebagaimana diatur'Pasal 8, 9 dan 10.
(2) Identitas saksi dan pihak terkait yang perlu dikaburkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9 dan 10 adalah
identitas saksi atau pihak terkait yang jika dibuka akan secara
serius mengganggu privasi, harga diri dan image mereka
atau yang jika dengan dibukanya identitas mereka maka
identitas para pihak Terdakwa, Terpidana atau Para Pihak
dapat diketahui dengan mudah.
INFORMASI

TATA CARA PENGABURAN

CONTOH

Pengaburan nama Terdakwa,
Terpidana serta para pihak
dalam kasus tertentu yang
harus dikaburkan identitasnya
dilakukan dengan cara
menuliskan status mereka
dalam perkara.

“Dikoro A lung" yang
statusnya
adalah
Terdakwa
dalam
kasus
Terdakwa
tunggal,
menjadi
“Terdakwa ”

Jika hanya ada satu orang
Terdakwa
maka
nama
Terdakwa diganti menjadi
‘‘Terdakwa’’. Jika ada lebih dari
satu Terdakwa, maka nama
mereka diganti menjadi
“Terdakwa I", “Terdakwa II”
dst. Hal yang sama diterap
kan bagi Terpidana dan Para
Pihak.

“Barudin Sam ri" yang
merupakan Terdakwa
kedua dalam kasus
yang melibatkan lebih
dari satu Terdakwa
menjadi “Terdakwa II”

1. Nama
Nama Terdakwa
dan Terpidana
serta Nama Para
Pihak
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INFORMASI

Saksi

Pihak Terkait

TATA CARA PENGABURAN

CONTOH

Pembinaan urutan nomor
dilakukan berdasarkan urutan
pemunculan pada naskah
putusan.

“Katomo Adun” yang
statusnya
adalah
Penggugat ketiga
dalam kasus yang
melibatkan lebih dari
satu penggugat men
jadi “Penggugat III”

Pengaburan nama saksi
dalam kasus tertentu yang
harus dikaburkan identitasnya,
dilakukan dengan
cara
menuliskan status mereka
dalam perkara.

“Sulistami” saki yang
merupakan
saksi
pertama yang ditam
pilkan dalam persi
dangan
menjadi
“Saksi 1”

Pemberian urutan nomor
dilakukan berdasarkan urutan
pemunculan pada naskah
putusan.

“Sunim ah”
yang
merupakan
saksi
pertama yang ditam
pilkan dalam persi
dangan
menjadi
‘Saksi 2”

Pengaburan nama pihak
terkait dalam kasus tertentu
yang harus dikaburkan
identitasnya,
dilakukan
dengan cara menuliskan
hubungan mereka dengan
para pihak.

“Sodikun” yang dalam
perkara perceraian
adalah anak tunggal
dari pasangan yang
terlibat dalam perkara,
menjadi “Anak Peng
gugat dan Tergugat.

Jika hanya ada satu orang
pihak terkait maka penga
buran dilakukan dengan cara
menuliskan status/hubungan
mereka dengan Terdakwa,
para pihak atau korban, sta
tus “Terdakwa. Jika ada lebih
dari satu pihak terkait, maka
diberikan urutan nomor
berdasarkan urutan pemun
culan pada naskah putusan.

“Jalai” yang dalam
perkara perceraian
adalah anak ketiga
dari pasangan yang
terlibat dalam perkara
“Anak III Penggugat
dan Tergugat"
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INFORMASI

TATA CARA PENGABURAN

CONTOH

Saksi Ahli

Nama (dan Identitas lain) dari
Saksi Ahli tidak perlu
dikaburkan.

“

Kuasa Hukum

Nama (dan identitas lain) dari
Kuasa Hukum tidak perlu
dikaburkan.

—

Lembaga Negara
dan
Lembaga
Swasta.

Pengaburan nama suatu
lembaga/badan hukum swasta
yang terasosiasi dengan
Terdakwa, Terpidana, para
pihak, saksi atau pihak terkait
dalam kasus tertentu yang
harus dikaburkan identitasnya
dilakukan dengan cara
menuliskan bentuk hukum
lem baga/lem baga badan
hukum tersebut.

“PT Maju Mundur”
yang merupakan PT
ketiga yang terlibat
menjadi “PT III”
“Koperasi Tani Indo
nesia” yang meru
pakan satu-satunya
koperasi yang terlibat
menjadi “Koperasi”

Pemberian urutan nomor
suatu lembaga/badan hukum
swasta adalah berdasarkan
urutan pemunculannya pada
naskah putusan.
Identitas lembaga negara/
pemerintahan tidak perlu
dikaburkan.

2. Alamat
Alamat
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Alamat seseorang atau badan
hukum swasta yang tera
sosiasi dengan Terdakwa,
Terpidana, para pihak, sakti
atau pihak terkait dalam kasus
tertentu yang harus dika
burkan identitasnya dilakukan
dengan cara menuliskan
daerah tingkat dua tempat
alama tersebut.

“Jl. Kruing No. 1,
Pondok
Labu
Cilandak, RT 003, RW
06 Jakarta Selatan,
Jakarta”
menjadi
“Jakarta Selatan”

INFORMASI

TATA CARA PENGABURAN

CONTOH

3. Pekerjaan, Jabatan dan Kesatuan
Pekerjaan, Jaba
tan dan Kesatuan.

Pengaburan pekerjaan dan
jabatan Terdakwa, Terpidana,
para pihak, saksi atau pihak
terkait dalam kasus tertentu
yang harus dikaburkan
identitasnya dilakukan dengan
acara menjelaskan secara
umum pekerjaan atau jabatan
saksi.

“M ah asisw i Universi
ta s U n g g u l S e la lu ”
m enjadi *M ahasisw i"

Pengaburan kesatuan saksi
dalam kasus tertentu yang
harus dikaburkan identitasnya
dilakukan dengan
cara
menghapuskan
nama
kesatuan.

P N S M A K R E M -0 3 2 /
W B R m enjadi “P N S "

4. Nomor Induk Pegawai atau yang sejenis
Nomor
Induk
Pegawai
atau
yang sejenis

Pengaburan Nomor Induk
Pegawai atau yang sejenisnya
dilakukan
dengan
cara
dihapus
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LAMPIRAN II
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
Formulir Permohonan Informasi

Nama

: ...............................................

Alamat

: ...............................................

Pekerjaan

: ...............................................

Rincian informasi : ...............................................
yang dimohon
...............................................

(tanggal, bulan dan tahun)

(tanda tangan pemohon)
Nama Pengadilan
Alamat, Nomor Telepon dan Faksimili Pengadilan
Alamat Situs dan Email Pengadilan (jika ada)
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LAMPIRAN III
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
Formulir Permohonan Informasi
Telah diterima permohonan informasi d ari:
Nama

: ..........................................................

Alamat

: ..........................................................

Rincian Informasi :
yang dimohon

(tanggal, bulan dan tahun)

(Nama lengkap dan tanda tangan petugas informasi
dan dokumentasi)
Nama Pengadilan
Alamat, Nomor Telepon dan Faksimili Pengadilan
Alamat Situs dan Email Pengadilan (jika ada)
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PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01 TAHUN 2008
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01 TAHUN 2008
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

:

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan
Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Pengalihan Organisasi, Administrasi dan
Finansial di Lingkungan Peradilan Umum,
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan
Agama ke Mahkamah Agung dan Keputusan
Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang
Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan
Finansial Pengadilan dalam Lingkungan
Peradilan Militer dan Markas Besar Tentara
Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung,
dipandang perlu untuk menetapkan kriteria
klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama di
lingkungan Peradilan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara;
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Mengingat
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1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3316)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4359);

2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3327)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4379);

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3344) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4380);

4.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1989
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3400)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4611);

5.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3713);

6.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4358);

7.

Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2004
tentang Pengalihan Organisasi, Admi
nistrasi dan Finansial di Lingkungan
Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan
Peradilan Tata Usaha Negara ke
Mahkamah Agung;

8.

Keputusan Presiden No. 56 Tahun 2004
tentang Pengalihan Organisasi, Admi
nistrasi dan Finansial Peradilan Militer
dan Markas Besar TNI ke Mahkamah
Agung;
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9. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun
2005 tentang Sekretariat Mahkamah
Agung RI;
10. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun
2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah
Agung RI.
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendaya
gunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor
B/811/M.PAN/3/2008 Tanggal 28 Maret
2008.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan

PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA TEN
TANG KRITERIA KLASIFIKASI PENGA
DILAN TINGKAT PERTAMA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.

Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum adalah
Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;

2.

Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai Pengadilan
Tingkat Pertama;

3.

Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer adalah Pengadilan
Militer sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;

4.

Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan
Tingkat Pertama;
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5.

Klasifikasi adalah tingkatan kelas Pengadilan di lingkungan
Peradilari Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan
Peradilan Tata Usaha Negara;

6.

Unsur Substantif adalah unsur/komponen terkait langsung
dengan pelaksanaan tugas pokok pengadilan yang telah
diputus dan data rata-rata perkara dalam 3 (tiga) tahun
terakhir, kecuali karena adanya alasan-alasan tertentu dapat
dimungkinkan berdasarkan data perkara dalam satu tahun
terakhir;

7.

Unsur Penunjang adalah unsur/komponen yang terkait
dengan kondisi daerah yang mempengaruhi terhadap
terselenggaranya pelaksanaan peradilan dan data penduduk,
kepadatan penduduk, transportasi dan komunikasi dalam 1
(satu) tahun terakhir;

BAB II
KRITERIA KLASIFIKASI
Bagian Pertama
Umum
Pasal 2
(1) Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama ditetapkan
berdasarkan kriteria klasifikasi pengadilan yang merupakan
standar persyaratan untuk menentukan kelas pengadilan
dan merupakan dasar dalam penetapan besaran organisasi
Kepaniteraan Pengadilan dan Kesekretariatan Pengadilan.
(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa
penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang
berpengaruh pada beban kerja suatu pengadilan.
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Bagian Kedua
Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum
Pasal 3
Kriteria Kiasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 ditetapkan
berdasarkan :
a.
b.

Unsur Substantif;
Unsur Penunjang.
Pasal 4

Unsur Substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a,
terdiri dari :
a.

Sub Unsur Perkara Pidana adalah jumlah perkara pidana
yang telah diputus oleh lingkungan Peradilan meliputi :
1) Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat.
a) Perkara Pidana Biasa adalah perkara pidana yang
diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa;
b) Perkara Pidana Singkat adalah perkara yang
diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah
perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak
termasuk ketentuan pasal 205 KUHAP dan yang
menurut penuntut umum membuktikan serta pene
rapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
2) Perkara Pidana Cepat meliputi Perkara Tindak Pidana
Ringan (Tipiring) dan Perkara Pelanggaran Lalulintas
Jalan.
a) Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah
perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan
tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam
dengan pidana penjara atau kurungan paling lama
3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan peng
hinaan ringan;

236

b) Perkara Pelanggaran Lalulintas Jalan adalah perkara
yang diperiksa menurut acara pemeriksaan perkara
pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundangundangan lalulintas jalan.
b.

Sub Unsur Perkara Perdata adalah jumlah perkara perdata
yang telah diputus oleh lingkungan Peradilan meliputi :
1) Perkara Gugatan, adalah perkara yang diajukan oleh
penggugat ke Pengadilan Negeri untuk mempertahankan
kepentingan perorangan dan atau badan hukum kepada
pihak yang dianggap merugikan penggugat;
2) Perkara Permohonan, adalah jumlah kasus perkara yang
diajukan untuk kepentingan pemohon antara lain: adopsi
anak, ganti nama, surat keterangan kematian, perwalian,
dan pengampuan.

Pasal 5
Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b,
terdiri dari :
a. Sub Unsur Penduduk adalah jumlah penduduk yang ada di
wilayah hukum pengadilan;
b. Sub Unsur Kepadatan Penduduk adalah jumlah kepadatan
penduduk per kilo meter persegi di wilayah hukum
pengadilan;
c. Sub Unsur Komunikasi dan Transportasi adalah tingkat
kemudahan atau kesulitan dalam berkomunikasi dan
transportasi yang ada di wilayah hukum pengadilan.
Bagian Ketiga
Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama
Pasal 6
Kriteria Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 ditetapkan
berdasarkan :
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a.
b.

Unsur Substantif;
Unsur Penunjang.
Pasal 7

Unsur Substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a,
terdiri dari :
a.

Sub Unsur Perkara Cerai Gugat, yaitu perkara gugatan yang
diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak istri untuk
memutuskan ikatan perkawinan;
b. Sub Unsur Perkara Cerai Talak, yaitu perkara permohonan
ijin talak yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak
suami berdasarkan hak yang dimilikinya untuk memutuskan
ikatan perkawinan;
c. Sub Unsur perkara/kegiatan lain yang merupakan kegiatan,
selain dari perkara cerai talak dan perkara cerai gugat yang
ada di lingkungan peradilan yang terdiri dari: Ijin poligami,
pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pejabat
Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, kelalaian atas
kewajiban suami/istri, harta bersama, penguasaan anak,
pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan
kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali, ganti
rugi terhadap wali, asal-usul anak penolakan kawin
campuran, isbat nikah, ijin kawin, dispensasi kawin, wali
adhol, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, zakat,
jinayah dan sengketa ekonomi syar’iyah.
Pasal 8
Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b
terdiri d a ri:
a.

Sub Unsur Penduduk adalah jumlah penduduk yang
beragama Islam ada di wilayah hukum pengadilan;
b. Sub Unsur Kepadatan Pendudukyang beragama Islam adalah
jumlah kepadatan penduduk per kilo meter persegi di wilayah
hukum pengadilan;
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c.

Sub Unsur Komunikasi dan Transportasi adalah tingkat
kemudahan atau kesulitan dalam berkomunikasi dan
transportasi yang ada di wilayah hukum pengadilan.
Bagian Ketiga
Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer
Pasal 9

Kriteria Kiasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 ditetapkan
berdasarkan :
a. Tempat kedudukan markas Komando Daerah M iliter
(KODAM), atau
b. Tempat kedudukan markas Komando Resort Militer (KOREM).
Bagian Keempat
Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
Pasal 10
Kriteria Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 4 ditetapkan
berdasarkan :
a. Tempat kedudukan Ibukota Provinsi;
b. Tempat kedudukan Ibukota Kabupaten/Kota.
BAB III
PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI
Bagian Pertama
Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum
Pasal 11
Kriteria Klasifikasi Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 diberi nilai maksimal 100 dengan bobot 100% yang
pembagiannya sebagai berikut:
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a.
b.

Unsur Substantif nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot
80%;
Unsur Penunjang nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot
20 %.
Pasal 12

Rincian penilaian/pembobotan unsur substantif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebagai berikut:
a.

Sub Unsur Perkara Pidana dengan bobot 50%, terdiri dari:
1) Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat diberi
bobot 30%;
2) Perkara Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran
Lalulintas Jalan diberi bobot 20%.

b.

Sub Unsur Perkara Perdata dengan bobot 30% terdiri d a ri:
1) Perkara Gugatan diberi bobot 20%;
2) Perkara Permohonar, diberi bobot 10%.
Pasal 13

Rincian penilaian/pembobotan Unsur Penunjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebagai berikut:
a.
b.
c.

Sub Unsur Penduduk dengan bobot 10%;
Sub Unsur Kepadatan Penduduk dengan bobot 5%;
Sub Unsur Komunikasi dan Transportasi dengan bobot 5%.
Bagian Kedua
Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama
Pasal 14

Kriteria Klasifikasi Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 diberi nilai maksimal 100 dengan bobot 100% yang
pembagiannya sebagai berikut:
a.
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Unsur Substantif nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot
80%;

b.

Unsur Penunjang nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot
20 %.
Pasal 15

Rincian penilaian/pembobotan unsur substantif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebagai berikut :
a.

Sub Unsur Perkara Cerai Gugat dengan bobot 40%;

b.

Sub Unsur Perkara Cerai Talak dengan bobot 35%;

c.

Sub Unsur Perkara/Kegiatan lain-lain dengan bobot 5%.
Pasal 16

Rincian penilaian/pembobotan unsur penunjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai berikut:
a.

Sub Unsur Penduduk yang Beragama Islam dengan bobot

b.

Sub Unsur Kepadatan Penduduk dengan bobot 5%;

c.

Sub Unsur Komunikasi dan Transportasi dengan bobot 5%.

10%;

Bagian Ketiga
Lain-Lain
Pasal 17
Tata cara perhitungan nilai untuk tiap-tiap unsur dan sub unsur
dan kriteria klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum
dan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam lampiran
peraturan ini.
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BAB IV
KLASIFIKASI
Bagian Kesatu
Peradilan Umum
Pasal 18
Penetapan klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum
berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada Pengadilan yang
bersangkutan.
Pasal 19
Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum terdiri dari:
a. Pengadilan Negeri Kelas I A;
b. Pengadilan Negeri Kelas I B;
c. Pengadilan Negeri Kelas II.
Pasal 20
1) Jumlah angka penilaian untuk masing-masing klasifikasi
Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan sebagai berikut:
a) Pengadilan Negeri Kelas I A, nilai antara 76 sampai
dengan 100;
b) Pengadilan Negeri Kelas I B, nilai antara 51 sampai
dengan 75;
c) Pengadilan Negeri Kelas II, nilai kurang dan 50.
2)

242

Dalam hal di wilayah Pengadilan Tingkat Banding tertentu
tidak terdapat Pengadilan Negeri Kelas I B, karena tidak
memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan
berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan jenjang karier
Hakim, maka Pengadilan Tingkat Banding tersebut dapat
mengusulkan peningkatan kelas Pengadilan.

Bagian Kedua
Peradilan Agama

Pasal 21
Penetapan klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama
berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada Pengadilan yang
bersangkutan.
Pasal 22
Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama terdiri
d a ri:
a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I A;
b. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I B;
c. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II.
Pasal 23
(1) Jumlah angka penilaian untuk masing-masing klasifikasi
Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan sebagai berikut:
a) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I A, nilai
antara 76 sampai dengan 100;
b) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I B, nilai
antara 51 sampai dengan 75;
c) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kelas II, nilai
kurang dan 50.
(2) Dalam hal di wilayah Pengadilan Tingkat Banding tertentu
tidak terdapat Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas
I B, karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut
pada ayat (1) dan berdasarkan pertimbangan untuk
kepentingan jenjang karier Hakim, maka Pengadilan Tingkat
Banding tersebut dapat mengusulkan peningkatan kelas
Pengadilan.
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Bagian Ketiga
Peradilan Militer

Pasal 24
Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer terdiri dari:
a.

Pengadilan Militer Kelas A berkedudukan di kota tempat
Komando Daerah Militer (KODAM) berada;

b.

Pengadilan Militer Kelas B berdudukan di kota tempat
Komando Resort Militer (KOREM) berada.
Bagian Keempat
Peradilan Tata Usaha Negara
Pasal 25

Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
terdiri d a ri:
a. Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas A berkedudukan di
Ibukota Provinsi;
b. Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas B berkedudukan di
Ibukota Kabupaten/Kota.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26
(1) . Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan
Agama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi ditetapkan
sebagai Pengadilan Kelas IA.
(2) . Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan
Agama yang baru dibentuk ditetapkan sebagai Pengadilan
Kelas II.
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Pasal 27

Kriteria Klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara dapat ditinjau dan dievaluasi kembali paling lama 5 (lima)
tahun.
Pasal 28
Kelas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar'iyah ditingkatkan secara bertahap dan usul peningkatan
selanjutnya dapat diajukan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
ditetapkan, kecuali peningkatan kelas terhadap kelas Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang
berkedudukan di Ibukota Provinsi baru.
Pasal 29
Perubahan atas kriteria klasifikasi Peradilan Tingkat Pertama
menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah
Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dan Menteri yang
bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
BAB VI
PENUTUP
Pasal 30
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan d i: Jakarta
Pada tanggal: 7 April 2008
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,
ttd.
Drs. H. MUHAMMAD RUM NESSA, SH. MH.
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Lampiran Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 01 Tahun 2008
Tanggal : 7 April 2008

TATA CARA PERHITUNGAN KLASIFIKASI
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
I.

UMUM
1.

Penilaian Kriteria Klasifikasi Pengadilan di lingkungan
Peradilan Umum, Peradilan Agama didasarkan pada
beban kerja dan masing-masing Pengadilan sesuai
dengan kondisi dan data lapangan. Beban kerja dimaksud
tercermin dan data unsur substantif dan data unsur
penunjang.

2.

Data Unsur Substanstif dan Data Unsur Penunjang di
lingkungan Peradilan Umum terdiri d a ri:
a. Data Unsur Substantif dalam 3 (tiga) tahun terakhir:
1) Sub Urisur Jumiah Perkara Pidana meliputi
a) Jumlah Perkara Sub Unsur Perkara Pidana
Biasa dan Perkara Pidana Singkat.
b) Jumlah Perkara Sub Unsur Perkara Pidana
Cepat {Perkara Pidana Ringan (Tipining) dan
Perkara Pelanggaran Lalulintas Jalan}.
2) Jumlah Perkara Sub Unsur Perkara Perdata
meliputi perkara Gugatan dan perkara Permo
honan.
b.

d.
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Data Unsur Penunjang dalam 1 (satu) tahun terakhir:
3) Sub Unsur Jumlah penduduk;
4) Sub Unsur Jumlah kepadatan penduduk;
5) Sub Unsur Komunikasi dan Transportasi.

Data Unsur Substanstif dan data Unsur Penunjang di
lingkungan Peradilan Agama terdiri d a ri:

a.

Data Unsur Substantif dalam 3 (tiga) tahun terakhir
1) Jumlah Perkara Sub Unsur Perkara Cerai Gugat,
yaitu perkara gugatan yang diajukan ke
Pengadilan Agama oleh pihak istri untuk
memutuskan ikatan perkawinan.
2) Jumlah Perkara Sub Unsur Perkara Cerai Talak,
yaitu perkara permohonan ijin talak yang
diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak
suami berdasarkan hak yang dimilikinya untuk
memutuskan ikatan perkawinan.
3) Jumlah Perkara Sub Unsur Perkara/Kegiatan
Lain yang merupakan kegiatan selain dan
Perkara Cerai Talak Dan Perkara Cerai Gugat
terdiri da ri:
a)

Ijin poligami, pencegahan perkawinan,
penolakan perkawinan oleh Pejabat
Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan,
kelalaian atas kewajiban suami/istri, harta
bersama, penguasaan anak, pencabutan
kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan
kekuasaan wali, penunjukan orang lain
sebagai wali, ganti rugi terhadap wali, asalusul anak, penolakan kawin campuran, isbat
nikah, ijin kawin, dispensasi kawin, wali adhol,
kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh,
zakat, jinayah dan sengketa ekonomi
syar'iyah.

b) Eksekusi, merupakan pelaksanaan putusan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
baik perkara pidana (khusus di Mahkamah
Syar'iyah) maupun perkara perdata.
b.

Data Unsur Penunjang dalam 1 (satu) tahun
terakhir:
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1) Sub Unsur Jumlah penduduk;
2) Sub Unsur Jumlah kepadatan penduduk;
3) Sub Unsur Komunikasi dan Transportasi.
5.

Kriteria Klasifikasi Pengadilan di lingkungan
Peradilan Militer ditetapkan berdasarkan tempat
kedudukan di kota Komando Daerah Militer
(KODAM) dan Komando Resort Militer (KOREM)
berada.

6.

Kriteria Klasifikasi Pengadilan di lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara ditetapkan
berdasarkan tempat kedudukan Ibukota Provinsi
dan Ibukota Kabupaten/Kota.

7.

Dalam melakukan penilaian terhadap Unsur
Substantif dan Unsur Penunjang pada
Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum
dan Peradilan Agama diberikan bobot sebagai
berikut:

8.

a.

Unsur Substantif nilai maksimal sebesar 100
dengan bobot 80%;

b.

Unsur Penunjang nilai maksimal sebesar 100
dengan bobot 20%.

Rincian penilaian/pembobotan unsur substantif
Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum
sebagai berikut :
a) Unsur Perkara Pidana dengan bobot 50%,
terdiri d a ri:
1) Sub Unsur Perkara Pidana Biasa dan
Perkara Pidana Singkat diberi bobot
30%;
2) Sub Unsur Perkara Pidana Cepat
{Perkara Pidana Ringan (Tipiring) dan
Perkara Pelanggaran Lalulintas Jalan}
diberi bobot 20%.

b) Unsur Perkara Perdata dengan bobot 30%
terdiri da ri:
1) Sub Unsur Perkara Gugatan diberi bobot
20 % ;
2) Sub Unsur Perkara Permohonan diberi
bobot 10%.
9.

Rincian penilaian/pembobotan Unsur Substantif
Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama
sebagai berikut:
a. Sub Unsur Perkara Cerai Gugat dengan
bobot 40%;
b. Sub Unsur Perkara Cerai Talak dengan bobot
35%;
c. Sub Unsur Perkara/Kegiatan lain-lain dengan
bobot 5%.

10. Jumlah angka penilaian untuk masing-masing
kiasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan
Umum dan Peradilan Agama sebagaimana
dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 15,
ditetapkan sebagai berikut :
a.

Lingkungan Peradilan Umum terdiri d a ri:
Pengadilan Negeri Kelas i A, nilai lebih
dari 76;
Pengadilan Negeri Kelas I B, nilai antara
51 sampai dengan 75;
Pengadilan Negeri Kelas II, nilai kurang
dari 50.

b.

Lingkungan Peradilan Agama terdiri d a ri:
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
Kelas I A, nilai lebih dari 76;
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
Kelas I B, nilai antara 51 sampai dengan
75;
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Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
Kelas II, nilai kurang dari 50.
II. TATA CARA PERHITUNGAN
1.

Data Sub Unsur Substantif dan data Sub Unsur
Penunjang diuraikan dengan menentukan besaran
elemen dan menetapkan 3 (tiga) interval yang merupakan
gambaran dari tingkat kelas Pengadilan, yaitu Kelas I A,
Kelas I B dan Kelas II, sedangkan nilai bobot ditetapkan
dengan % (persentase).

2.

Cara menetapkan Elemen ditetapkan berdasarkan
rumus :
Jml perkara diputus/Kegiatan lainnya
(Jml Perkara Rata-Rata seluruh Indonesia dalam 3 Thn)
Elemen

: 3 Itv. = X

=
Jumlah Pengadilan Tk. Pertama

3.

Cara menetapkan Nilai ditetapkan berdasarkan rumus :
Besar Nilai Maksimal
Nilai

=
3 (tiga) interval

100

=33

3 (tiga) interval

Sehingga besaran nilai untuk 3 interval adalah 33, 66,
dan 100
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4.

Cara menetapkan Bobot ditetapkan berdasarkan
rumus:
Nilai Tertimbang = Nilai Elemen x Nilai Bobot = Z

5.

Penetapan Nilai dan Bobot Pengadilan Negeri
a. Unsur Substantif diberi bobot: 80 %
Nilai dan Bobot masing-masing unsur substantip
ditentukan sebagai berikut:

Tabel Unsur Substantif
Perkara yang Putus pada Pengadilan di lingkungan
Peradilan Umum
No.

Sub Unsur

Elemen

Nilai

Bobot

1

2

3

4

5

1-72
73-145
>146

33
66
100

30%

1-1.702
1.703-3.405
>3.406

33
66
100

20%

1-11
12-23
>24

33
66
100

20%

1-13
14-27
>28

33
66
100

10%

1.

Perkara Pidana

a. Perkara Pidana Biasa dan
Perkara Pidana Singkat

b. Perkara Pidana Cepat
(Ringan/Tipiring, Lain)

2.

Perkara Perdata

a. Perkara Gugatan

b. Perkara Permohonan

JUM LAH

80%
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b.

Unsur Penunjang diberi bobot: 20 %
Nilai dan Bobot masing-masing unsur penunjang ditentukan
sebagai berikut:
Tabel Unsur Penunjang
pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum

No.

Sub Unsur

Elemen

Nilai

Bobot

1

2

3

4

5

< 168.000

33

168.001 -336.001

66

> 336.002

100

<10

33

11 -20

66

>21

100

Mudah

33

Sedang

66

Sulit

100

1

2

3.

Sub Unsur Penduduk

Sub UnsurKepadatan
Penduduk (per-km2)

Sub Unsur Komunikasi
dan Transportasi

JUM LAH
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10%

5%

5%

20%

6.

Penetapan Nilai dan Bobot Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar'iyah
a.

Unsur Substantif diberi bobot 80%
Nilai dan Bobot masing-masing Sub Unsur Substantif
ditentukan sebagai berikut:

Tabel Unsur Substantif
Perkara yang Putus pada Pengadilan di lingkungan
Peradilan Agama
No.

Sub Unsur

Elemen

Nilai

Bobot

1

2

3

4

5

<90

33

91-181

66

>182

100

<53

33

54-107

66

>108

100

<15

33

16-31

66

>32

100

1

2

3.

Perkara Cerai Gugat

Perkara Cerai Talak

Perkara/Kegiatan Lain

JUMLAH

40%

35%

5%

80%
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b. Unsur Penunjang diberi bobot 20 %
Nilai dan Bobot masing-masing Sub Unsur Penunjang
ditentukan sebagai berikut:
Tabel Unsur Penunjang
pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama
No.

Sub Unsur

Elemen

Nilai

Bobot

1

2

3

4

5

<151.000

33

151.001 -302.001

66

> 302.002

100

<10

33

11-21

66

>22

100

Mudah

33

Sedang

66

Sulit

100

1

Sub Unsur Penduduk

yang beragama Islam

2

2

Sub Usnur Kepadatan
Penduduk (per-km2)

Sub Usnur Komunikasi
dan Transportasi

JUMLAH
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10%

5%

5%

20%

III. CONTOH PERHITUNGAN
1.

Pengadilan Negeri “A” Kelas II.
a.

Unsur Substantif
Data perkara putus:
1) Perkara Pidana:
- Pidana Biasa:
• Tahun 2004 berjumlah

238 perkara

• Tahun 2005 berjumlah

473 perkara

• Tahun 2006 berjumlah

716 perkara

- Pidana Singkat:
• Tahun 2004 berjumlah

0 perkara

• Tahun 2005 berjumlah

0 perkara

• Tahun 2006 berjumlah

0 perkara

- Pidana Cepat:
• Tahun 2004 berjumlah

1155 perkara

• Tahun 2005 berjumlah

3513 perkara

• Tahun 2006 berjumlah

6485 perkara

Perkara Perdata :
- Perkara Gugatan:
• Tahun 2004 berjumlah

12 perkara

• Tahun 2005 berjumlah

8 perkara

• Tahun 2006 berjumlah

18 perkara

- Perkara Permohonan:
• Tahun 2004 berjumlah

1 perkara

• Tahun 2005 berjumlah

2 perkara

• Tahun 2006 berjumlah

3 perkara
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b.

Unsur Penunjang
Data Jumlah Penduduk : 95.100 jiwa
Kepadatan kependuduk : 10/ Km2
Komunikasi dan transportasi: mudah

c.

Cara Perhitungan :
(1) Unsur Substantif
(a) . Perkara Pidana
•

Perkara Pidana Biasa + Perkara Singkat
selama 3 tahun
238+473+716+0+0+0 = 1427
Rata-Rata 1427: 3 (Interval) = 476 Nilai
Elemen 100
Nilai Tertimbang = 100 X 30% = 30.

•

Perkara Pidana Cepat selama 3 tahun
1.155+3.513+6.485= 11.153
Rata-rata : 11.153:3 (Interval) = 3.718
Nilai elemen
100 Nilai Tertimbang = 100 X 20% = 20.

(b) . Perkara Perdata
2) Perkara Gugatan : 12+8+18 = 38
Rata-rata: 38: 3 (Interval) = 13 Nilai
elemen 66. Nilai Tertimbang = 66 X 20%
= 13,2.
3) Perkara Permohonan : 1+2+3 = 6
Rata-rata : 6 : 3 (Interval) = 2 NUai
elemen 33
Nilai Tertimbang = 33X 10% = 3,3.
(2) Unsur Penunjang
(a). Penduduk berjumlah 95.100 masuk pada
nilai elemen
33. Nilai Tertimbang = 33 X 10% = 3,3.

(b) . Kepadatan penduduk 10/km2 masuk pada
nilai elemen
33. Nilai Tertimbang = 33 X 5% = 1,65.
(c) . Komunikasi dan Transportasi termasuk
mudah, maka nilai elemen
33. Nilai Tertimbang = 33 X 5% = 1,65
Nilai akhir = 30+20+13,2+3,3+3,3+1,65+1,65 =
73,1
Berdasarkan nilai akhir sebesar 73,1 ,maka
Pengadilan Negeri “A” yang merupakan Kelas II
dapat ditingkatkan menjadi Pengadilan Negeri
Kelas I B, karena telah memenuhi angka
penilaian klasifikasi Pengadilan di lingkungan
Peradilan Umum.
2.

Pengadilan Agama “B” Kelas II
a.

Unsur Substantif
Data perkara putus:
1) Perkara Cerai Gugat:
• Tahun 2004 berjumlah
• Tahun 2005 berjumlah
• Tahun 2006 berjumlah

165 perkara
185 perkara
184 perkara

2) Perkara Cerai Talak:
• Tahun 2004 berjumlah
• Tahun 2005 berjumlah
• Tahun 2006 berjumlah

87 perkara
109 perkara
105 perkara

3) Perkara/Kegiatan Lain-lain:
• Tahun 2004 berjumlah
• Tahun 2005 berjumlah
• Tahun2006 berjumlah

34 perkara
44 perkara
78 perkara
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b.

Unsur Penunjang
•
Data Jumlah Penduduk : 95.100 jiwa
• Kepadatan kependuduk : 10/ Km2
• Komunikasi dan transportasi: mudah

c.

Cara Perhitungan :
(1) Unsur Substantif
(a) . Perkara Cerai Gugat selama 3 tahun
165+185+184 = 834
Rata-Rata 834: 3 (Interval) = 178 Nilai Elemen 66
Nilai Tertimbang = 66 X 40% = 26,4
(b) . Perkara Cerai Talak selama 3 tahun
87+109+105 = 301
Rata-rata: 301:3 (Interval) = 100 Nilai elemen 66
Nilai Tertimbang = 66 X 20% 23,1.
(c) . Perkara/Kegiatan Lain-lain
34+44+78 = 156
Rata-rata: 156:3 (Interval) = 52 Nilai elemen 100
Nilai Tertimbang = 100 X 5%= 5
(2) Unsur Penunjang
(a) . Penduduk berjumlah 95.100 masuk pada nilai
elemen 33.
Nilai Tertimbang = 33 X 10% = 3,3.
(b) . Kepadatan penduduk 10/km2 masuk pada nilai
elemen
33. Nilai Tertimbang = 33 X 5% = 1,65.
(c) . Komunikasi dan Transportasi termasuk mudah,
maka nilai elemen 33. Nilai Tertimbang = 33 X
5% = 1,65
Nilai akhir = 26,4+23,1+5+3,3+1,65+1,65 = 61,1
Berdasarkan nilai akhir sebesar 61,1, maka
Pengadilan Agama “B” yang merupakan Kelas II
dapat ditingkatkan menjadi Pengadilan Agama Kelas
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I B, karena telah memenuhi angka penilaian klasifikasi
Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Ditetapkan d i: Jakarta
Pada tanggal: 7 April 2008
SEKRETARIS M AHKAM AH A G U N G RI,

ttd.
Drs. H. M UHAM M AD RUM NESSA, SH. MH.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETEKBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

a.

bahwa informasi merupakan kebutuhan
pokok setiap orang bagi pengembangan
pribadi dan lingkungan sosialnya
serta merupakan bagian penting bagi
ketahanan nasional;

b.

bahwa hak memperoleh informasi meru
pakan hak asasi manusia dan keterbu
kaan informasi publik merupakan salah
satu ciri penting negara demokratis yang
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
untuk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik;

c.

bahwa keterbukaan informasi publik
merupakan sarana dalam mengop
timalkan pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan negara dan Badan
Publik lainnya dan segala sesuatu yang
berakibat pada kepentingan publik;

d.

bahwa pengelolaan informasi publik
merupakan salah satu upaya untuk
mengembangkan masyarakat informasi;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
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membentuk Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
M engingat

:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal
28 J Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersam a
DEWAN PERW AKILAN RAKYAT R E P U B LIK IND O N E S IA
dan
PRESIDEN R E PUBLIK IN DO NESIA
M EM UTUSKAN :
M enetapkan

:

UNDANG-UNDANG TENTANG KETER
BUKAAN INFORMASI PUBLIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makan, dan pesan,
baik data, fakta maupun Penjelasannya yang dapat dilihat,
didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non
elektronik.

2.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik
yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan
publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
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3.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar
negeri.

4.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksa
naannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan
informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi
publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

5.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi
antara badan pubilk dan pengguna informasi publik yang
berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan
informasi berdasarkan perundang-undangan.

6.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik
antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.

7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi
publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
8.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas
untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan
publik.

9.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah
pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di badan publik.

10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan
hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.
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11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan
informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau
badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan
informasi publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
(2) Informasi Pubilk yang dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas.
(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap
Pemohon Informasi Publik dengan, cepat dan tepat waktu,
biaya ringan, dan cara sederhana.
(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai
dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum
didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta
setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih
besar daripada membukanya atau sebaliknya.
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Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3
Undang-Undang ini bertujuan untuk :
a.

menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana
pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan
proses pengambilan keputusan publik, serta alasan
pengambilan suatu keputusan publik;

b.

mendorong partisipasi masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik;

c.

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

d.

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan;

e.

mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi
hajat hidup orang banyak;

f.

mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan
kehidupan bangsa; dan/atau

g.

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di
lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan
informasi yang berkualitas.

proses
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BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI
PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik
Pasal 4
(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Setiap Orang berhak :
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum
untuk memperoleh Informasi Publik;
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permo
honan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan
tersebut.
(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi
Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini.
Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna informasi Publik
Pasal 5
(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi
Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
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(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber
dan mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang
digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keper
luan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Hak Badan Publik
Pasai 6
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Pubilk
apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan
Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.
b.

informasi yang dapat membahayakan negara;
informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlin
dungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. Informasi yang berikaitan dengan rahasia jabatan; dan/
atau
e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan.
Bagian Keempat
Kewajiban Badan Publik
Pasal 7
(1) Badan Pubilk wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah
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kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang
akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk
mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga
dapat diakses dengan mudah.
(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis
setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap
Orang atas Informasi Publik.
(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara
lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat
memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan
nonelektronik.
Pasal 8
Kewajiban Badan Pubilk yang berkaitan dengan kearsipan dan
pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
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BAB IV
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
Bagian Kesatu
Informasi yang Wajib Disediakan dan
Diumumkan Secara Berkala
Pasal 9
(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik
secara berkala.
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik
terkait;
c. informasi mengenal laporan keuangan; dan/atau
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
singkat 6 (enam) bulan sekali.
(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang
mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang
mudah dipahami.
(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan
lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Doku
mentasi di Badan Publik terkait.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik
memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara
berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
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Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta
Pasal 10
(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu
informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak
dan ketertiban umum.
(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang
mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang
mudah dipahami.
Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pasal 11
(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap
saat yang meliputi :
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaannya, tidak termasuk informasi yang
dikecualikan;
hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen
pendukungnya
rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan
pengeluaran tahunan Badan Publik;
perjanjian Badan Pubilk dengan pihak ketiga;
informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat
Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan
dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi
masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi
Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang
dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk
Teknis Komisi Inforinasi.
Pasal 12
Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan
informasi, yang meliputi :
a. jumlah permintaan informasi yang diterima
b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap
permintaan informasi;
c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/
atau
d. alasan penolakan permintaan informasi.
Pasal 13
(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana
setiap Badan Publik :
a.

menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
dan

b.

membuat dan mengembangkan sistem penyediaan
layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar
sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi
Publik yang berlaku secara nasional.

(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat
fungsional.
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Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha
lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini
adalah :
a.

b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.
l.
m.
n.
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nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis
kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan,
sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan
anggota dewan komisaris perseroan;
laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba
rugi, dan Laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang
telah diaudit;
hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat
kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/
dewan pengawas dan direksi;
mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan
pengawas;
kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka
sebagai Informasi Publik;
pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
perubahan tahun fiskal perusahaan;
kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban
pelayanan umum atau subsidi;
mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang
berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah.

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam
Undang-Undang ini adalah:
a.
b.
c.

asas dan tujuan;
program umum dan kegiatan partai politik;
nama, alamat dan susunan kepengurusan dan peru
bahannya;.
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
f. keputusan partai yang berasal dan hasil muktamar/kongres/
munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk
unium; dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang
berkaitan dengan partai politik.
Pasal 16
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi non
pemerintah dalam Undang-Undang ini adalah :
a.

asas dan tujuan;

b.

program dan kegiatan organisasi;

c.

nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;

d.

pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;

e.

mekanisme pengambilan keputusan organisasi;

f.

keputusan-keputusan organisasi; dan/atau

g.

informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan.
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BAB V
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pasal 17
Setiap Badan Publik wajib, membuka akses bagi setiap Pemohon
Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :
a.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses
penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :
1.

menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu
tindak pidana;

2.

mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/
atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3.

mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan
penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4.

membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak
hukum dan/atau keluarganya; dan/atau

5.

membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau
prasarana penegak hukum.

b.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan
dari persaingan usaha tidak sehat;

c.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan
dan keamanan negara, yaitu :
1.
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informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan
teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem
pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau
evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan
luar negeri;

2.

3.

4.
5.

6.
7.

dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen,
operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan
penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan
negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan
dan pengakhiran atau evaluasi;
jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan
kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan
dan keamanan negara serta rencana pengem
bangannya;
gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan
dan/atau instalasi militer;
data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan
negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau
indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/
atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain
yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai
rahasia atau sangat rahasia;
sistem persandian negara; dan/atau
sistem intelijen negara.

d.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan
alam Indonesia;

e.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan
ekonomi nasional :
1.

rencana awal pembelian dan penjualan mata uang
nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan
model operasi institusi keuangan;
3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman
pemerintah, perubahan pajak, tarif, tau pendapatan
negara/daerah lainnya;
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4.

rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau
properti;
5. rencana awal investasi asing;
6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau
lembaga keuangan lainnya; dan/atau
7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

f.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan
hubungan luar negeri:
1.

posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah
diambil oleh negara dalam hubungannya dengan
negosiasi internasional;

2.
3.

korespondensi diplomatik antarnegara;
sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan
dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis In
donesia di luar negeri.

4.
g.

Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan
isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir
ataupun wasiat seseorang;

h.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia
pribadi, yaitu:
1.
2.

riwayat dan kondisi anggota keluarga;
riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan
fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank
seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;
dan/atau
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5.

catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan
satuan pendidikan nonformal.

i.

memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali
atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j.

infomiasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-Undang.
Pasal 18

(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan
adalah informasi berikut :
a.
b.

putusan badan peradilan;
ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun
bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat
maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta
pertimbangan lembaga penegak hukum;
c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2).
(2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf 11, antara lain
apabila :
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan perse
tujuan tertulis; dan/atau
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam
jabatan-jabatan pubilk.
(3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di
pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa
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Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberan
tasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak
Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh UndangUndang dapat membuka informasi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b,
huruf , huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.
(4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan
permintaan izin kepada Presiden.
(5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata
yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di
pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung
sebagai pengacara negara kepada Presiden.
(6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4),
dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala
Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara
Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.
(7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan
keainanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat
menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagai
mana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
Pasal 19
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan
Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan
penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu
dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.
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Pasal 20

(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf
a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat
permanen.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
Pasal 21
Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada
prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.
Pasal 22
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan
permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada
Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
(2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon
Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara
penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon
Informasi Publik.
(3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan
Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
(4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti
penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor
pendaftaran pada saat permintaan diterima.
(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau
melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat
penerimaan permintaan.
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(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman
nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan
pengiriman informasi.
(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
a.
b.

c.

d.

informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya
ataupun tidak;
Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang
menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang
diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan
Badan. Publik yang menerima permintaan mengetahui
keberadaan informasi yang diminta;
penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan
yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17;
dalam hal permintaan diterima seluruhnia atau sebagian
dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

e.

dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang
dikecualikan sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 17,
maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat
dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

f.

alat penyampai dan format informasi yang akan
diberikan; dan/atau

g.

biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh
informasi yang diminta.

(8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang
waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara permintaan
informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.
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BAB VII
KOMISI INFORMASI
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 23
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya
menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi Publik
dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi
dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 24
(1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi
Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi
kabupaten/kota.
(2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.
(3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi
dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu
kota kabupaten/kota.
Bagian Ketiga
Susunan
Pasal 25
(1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang
yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur
masyarakat.
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(2) Auggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan
unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
(3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap
anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap
anggota.
(4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota
Komisi Informasi.
(5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan
apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan
suara.
Bagian Keempat
Tugas
Pasal 26
(1) Komisi Informasi bertugas :
a.

b.
c.

menerima, memeriksa, dan memutus permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi
dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap
Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagai
mana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi
Publik; dan
menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

(2) Komisi Informasi Pusat bertugas :
a.

menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian
sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi;
b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi
Publik di daerah selama Komisi informasi provinsi dan/
atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk;
dan
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c.

memberikan laporan mengenal pelaksanaan tugasnya
berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat Repubilk Indonesia setahun
sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

(3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan
memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui
Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
Bagian Kelima
Wewenang
Pasal27
(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki
wewenang :
a.

memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang
bersengketa;
b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki
oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan
dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan
Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam
penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar
keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian
Sengketa Informasi Publik; dan
e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik
sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi
Informasi.
(2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut
Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/
atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi
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Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota
tersebut belum terbentuk.
(3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan
penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik
tingkat provinsi yang bersangkutan.
(4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi
kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut
Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
Bagian Keenam
Pertanggungjawaban
Pasal 28
(1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden
dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi,
tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
(2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada
gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan
fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.
(3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada
bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelak
sanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada. Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang bersang
kutan.
(4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk
umum.
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Bagian Ketujuh
Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi
Pasal 29
(1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi
Informasi dilaksanakan oleh seicretariat komisi.
(2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah.
(3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris
yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya
di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan
Komisi Informasi.
(4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh
pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi
dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.
(5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan
oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di
bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota
yang bersangkutan.
(6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi
Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan.
Bagian Kedelapan
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 30
(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi :
a. warga negara Indonesia;
b. memiliki integritas dan tidak tercela;
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c.

tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;

d.

memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang
keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak
asasi manusia dan kebijakan publik;
memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya
dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota
Komisi Informasi;
bersedia bekerja penuh waktu;
berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
sehat jiwa dan raga.

e.
f.

g.
h.
i.

(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan
oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan oljektif.
(3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan
kepada masyarakat.
(4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian
terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.
Pasal 31
(1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh
Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon. V
(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih
anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan
kelayakan.
(3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipiilh oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya
ditetapkan oleh Presiden.
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Pasal 32

(1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi
Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur
dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang
calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau
kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi
dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji
kepatutan dan kelayakan.
(3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur
dan/atau bupati/walikota.
Pasal 33
Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
Pasal 34
(1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan
berdasarkan keputusan Komisi Informasi sesuai dengan
tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Koniisi
Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi
provinsi, dan kepada bupati/walikota untuk Komisi Informasi
kabupaten/kota untuk ditetapkan.
(2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan
karana :
a. meninggal dunia;
b. telah habis masa jabatannya;
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c.

mengundurkan diri;

d.

dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berke
kuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling
singkat 5 (lima) tahun penjara;

e.

sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibat
kan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas
1 (satu) tahun berturut-turut; atau

f.

melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode
etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk Komisi
Informasi Pusat, keputusan gubernur untuk Komisi Informasi
provinsi, dan/atau keputusan bupati/walikota untuk Komisi
Informasi kabupaten/kota.
(4) Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi dilakukan
oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi
Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk
Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah
berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/
kota.
(5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari
urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan
kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar
pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode
dimaksud.
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BAB VIII
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI KOMISI INFORMASI
Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 35
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :
a.

penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9;
c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang
diminta;
e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur
dalam Undang-Undang ini.
(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai
dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh
kedua belah pihak.
Pasal 36
(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1).
(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan
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oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan
secara tertulis.
(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi
Pasal 37
(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan
kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi
provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses
keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hasil kerja
setelah diterimanya tanggapan tertulis dan atasan pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
Pasal 38
(1) Komisi Inforinasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/
atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai
mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik
melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat
14 (empat belas) hail kerja setelah menerima permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100
(seratus) hari kerja.
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Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal dan kesepakatan melalui
Mediasi bersifat final dan mengikat.
BAB IX
HUKUM ACARA KOMISI
Bagian Kesatu
Mediasi
Pasal 40
(1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan
para pihak dan bersifat sukarela.
(2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat
dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal
35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan
huruf g.
(3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan
dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.
Pasal 41
Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan
sebagai mediator.
Bagian Kedua
Ajudikasi
Pasal 42
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi
nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila
upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh
salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu
atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.
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Pasal 43

(1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus
perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau
lebih dan harus berjumlah gasal.
(2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.
(3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumendokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan
perkara bersifat tertutup.
(4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Bagian Ketiga
Pemeriksaan
Pasal 44
(1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi
memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak
termohon.
(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk
yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
(3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar
keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
(4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan
kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
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Bagian Keempat
Pembuktian
Pasai 45
(1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung
pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan
informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.
(2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung
sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan
permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik
sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai
dengan huruf g.
Bagian Kelima
Putusan Komisi Informasi
Pasal 46
(1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan
akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta
berisikan salah satu perintah di bawah ini :
a.

membatalkan putusan atasan Badan Publik dan
memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh
informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik
sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan
informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b
sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di
bawah ini :
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a.

memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;

b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi
kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
c.

mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau
memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau
penggandaan informasi.

(3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi
yang dikecualikan.
(4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya
kepada para pihak yang bersengketa.
(5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu
perkara memiliki pendapat yang berbeda dan putusan yang
diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam
putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dan putusan
tersebut.
BAB X
GUGATAN KB PENGADILAN DAN KASASI
Bagian Kesatu
Gugatan ke Pengadilan
Pasal 47
(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha
negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.
(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri
apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan
Publik negara sebagainiana dimaksud pada ayat (1).
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Pasal 48

(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila
salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis
menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dan Komisi
Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterimanya putusan tersebut,
(2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang
di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.
Pasal 49
(1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan
negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik
tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh
atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu
perintah berikut :
a.

membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau
memerintahkan Badan Publik:
1.
2.

b.

memberikan sebagian atau seluruh informasi yang
dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
menolak memberikan sebagian atau seluruh
informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi
Publik.

menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau
memerintahkan Badan Publik :
1.
2.

memberikan sebagian atau seluruh informasi yang
dliminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
menolak memberikan sebagian atau seluruh
informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi
Publik.

(2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan
negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik
tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi
salah satu perintah berikut :
a.

memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Doku
mentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau
memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pem
berian informasi sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini;

b.
c.
b.

menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
memutuskan biaya penggandaan informasi.
Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri
memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang
bersengketa.
Bagian Kedua
Kasasi
Pasal 50

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha
negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada
Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas)
hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara
atau pengadilan negeri.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi
Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
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Pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak
memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi Publik berupa
Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib
diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib
tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Pubilk yang harus
diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang
ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 53
Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen
Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi
negara dari/atau yang berkaitan dengan kepentingan wnum
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/
atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah).
Pasal 54
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan
informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam
Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h,
huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan, sengaja dan tanpa hak
mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan
informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal
17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
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Pasal 55

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik
yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian
bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00
(lima juta rupiah).
Pasal 56
Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam UndangUndang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam
Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah
sanksi pidana dan Undang Undang yang lebih khusus tersebut.
Pasal 57
Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan
delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti
rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1
(satu) tahun sejak diundangkannya Undang Undang ini.
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Pasal 60

Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2
(dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.
Pasal 61
Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini Badan Publik
harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan UndangUndang.
Pasal 62
Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak
diberlakukannya Undang-Undang ini.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi
yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan
belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 64
(1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal
diundangkan.
(2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk
teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal
lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan UndangUndang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak
Undang-Undang ini diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61.
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I.

UMUM
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan
menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap
semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk
undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan
Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat
hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi
manusia sebagai salah satu wujud dan kehidupan berbangsa
dan bernegara yang demokratis, Salah satu elemen penting
dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka
adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi
menjadi sangat penting karena makin terbuka penyeleng
garaan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan
negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak
setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk
meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan
masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan
Informasi Publik. Keberadaan Undang-undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai
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landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang
untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik
menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara
cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara
sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4)
kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem
dokumentasi dan pelayanan Informasi.
Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka
akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan
Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik
dalani Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif,
yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang
mendapatkan dana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum,
seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta
organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana
yang sebagian atau seluruhnya bersumber dan APBN/APBD,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui
mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan
tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta
masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi
sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi
yang hakiki.
Dengan membuka akses publik terhadap Informasi
diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung
jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaikbaiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat
perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan
upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik
(good governance).
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II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah
pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan
peraturan pelaksanaannya.
“Cara sederhana” adalah Informasi yang diminta
dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur
dan mudah juga untuk dipahami.
“Biaya ringan” adalah biaya yang dikenakan secara
proporsional berdasarkan standar biaya pada
umumnya.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul”
adalah konsekuensi yang membahayakan kepen
tingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang
ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi
yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus
didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepen
tingan publik yang lebih besar dapat dilindungi
dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut
harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.
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Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas,
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “membahayakan
negara” adalah bahaya terhadap kedaulatan
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa
dan ancaman dan gangguan terhadap keutuhan
bangsa dan negara. Lebih lanjut mengenal
Informasi yang membahayakan negara
ditetapkan oleh Komisi Inforinasi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak
sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha
dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau
pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan
dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau
menghambat persaingan usaha. Lebih lanjut
mengenai Informasi persaingan usaha tidak
sehat ditetapkan oleh Komisi Informasi.
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Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah
rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu
jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya
yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang
diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”
adalab Badan Publik secara nyata belum
menguasai danlatau mendokumentasikan
Informasi Pubilk dimaksud.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat(1)
Yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara
rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “ Informasi yang
berkaitan dengan Badan P ublik” adalah
Informasi yang menyangkut keberadaan,
kepengurusan, maksud dan tujuan, ruang
lingkup kegiatan, dan Informasi lainnya yang
merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan
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ketentuan perundang-undangan Huruf b yang
dimaksud kinerja Badan Publik adalah kondisi
Badan Publik yang bersangkutan yang meliputi
hasil dan prestasi yang dicapai serta
kemampuan kerjanya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat(1)
Yang dimaksud dengan “serta-merta” adalah
spontan, pada saat itu juga.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
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Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan :
1. “transparansi” adalah keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan
dan keterbukaan dalam mengemukakan
Informasi materiil dan relevan mengenai
perusahaan;
2. “kemandirian” adalah suatu keadaan di mana
perusahaan dikelola secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan
dan pihak mana pun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip
korporasi yang sehat;
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3.

“akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelak
sanaan, dan pertanggungjawaban organ
perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan
terlaksana secara efektif;
4. “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian di
dalam pengelolaan perusahaan terhadap pera
turan perundang-undangan dan prinsip korporasi
yang sehat;
5. “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di
dalam memenuhi hak-hak pemangku kepen
tingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf I
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Yang dimaksud dengan “undang-undang yang
berkaitan dengan badan usaha milik negara/badan
usaha milik daerah” adalah Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang yang
mengatur sektor kegiatan usaha badan usaha milk
negara/badan usaha milik daerah yang berlaku

umum bagi seluruh pelaku usaha dalam sektor
kegiatan usaha tersebut.
Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “undang-undang yang
berkaitan dengan partai politik” adalah UndangUndang tentang Partai Politik.
Pasal 16
Yang dimaksud dengan “organisasi nonpemerintah”
adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, lembaga
swadaya masyarakat, badan usaha nonpemerintah yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dan APBN/
APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas.
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Angka 1
Yang dimaksud dengan “Informasi yang terkait
dengan sistem pertahanan dan keamanan
negara” adalah Informasi tentang :
1.

infrastruktur pertahanan pada kerawanan:
sistem komunikasi strategis pertahanan,
sistem pendukung strategis pertahanan,
pusat pemandu, dan pengendali operasi
militer;

2.

gelar operasi militer pada perencanaan
operasi militer, komando dan kendali operasi
militer, kemampuan operasi satuan militer
yang digelar, misi taktis operasi militer, gelar
taktis operasi militer, tahapan dan waktu
gelar taktis operasi militer, titik -titik
kerawanan gelar militer, dan kemampuan,
kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik
dan moral musuh;

3.

sistem persenjataan pada spesifikasi teknis
operasional alat persenjataan militer, kinerja
dan kapabilitas teknis operasional alat
persenjataan militer, kerawanan sistem
persenjataan militer, serta rancang bangun
dan purwarupa persenjataan militer;

Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Yang dimaksud dengan “sistem persandian
negara” adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan pengamanan Informasi rahasia negara
yang meliputi data dan Informasi tentang mate
rial sandi dan jaring yang digunakan, metode
dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggu
naannya, serta kegiatan pencarian dan
pengupasan Informasi bersandi pihak lain yang
meliputi data dan Informasi material sandi yang
digunakan, aktivitas pencarian dan analisis,
sumber Informasi bersandi, serta basil analisis
dan personil sandi yang melaksanakan.
Angka 7
Yang dimaksud dengan “sistem intelijen negara”
adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas
badan intelijen yang disesuaikan dengan strata
masing-masing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, sinergis, dan
profesional dalam mengantisipasi berbagai
bentuk dan sifat potensi ancaman ataupun
peluang yang ada sehingga hasil analisisnya
secara akurat, cepat, objektif, dan relevan yang
dapat mendukung dan menyukseskan
kebijaksanaan dan strategi nasional.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
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Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
“Memorandun yang dirahasiakan” adalah memoran
dum atau surat-surat antar-Badan Publik atau
intraBadan Publik yang menurut sifatnya tidak
disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang
sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik
dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius
merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni
dapat :
1.

2.
3.

mengurangi kebebasan, keberanian, dan
kejujuran dalarn pengajuan usul, komunikasi,
atau pertukaran gagasan sehubungan dengan
proses pengambilan keputusan;
menghambat kesuksesan kebijakan karena
adanya pengungkapan secara prematur;
mengganggu keberhasilan dalam suatu proses
negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
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Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah independen
dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya
termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik
dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan,
kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigasi’” adalah penyele
saian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang
putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan
pengadilan.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “prosedur pelaksanaan
penyelesaian sengketa” adalah prosedur
beracara di bidang penyelesaian sengketa
Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi.
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jetas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kode etik" adalah
pedoman perilaku yang mengikat setiap anggota
Komisi Informasi, yang penetapannya dilakukan
oleh Komisi Informasi Pusat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
“Pejabat pelaksana kesekretariatan” adalah pejabat
struktural instansi pemerintah yang tugas dan
fungsinya di bidang komunikasi dan informatika
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah menteri
yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
komunikasi dan informatika.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
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Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
“Sehat jiwa dan raga” dibuktikan melalui surat
keterangan tim penguji kesehatan resmi yang
ditetapkan oleh pemerintah.
Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah bahwa
Informasi setiap tahapan proses rekrutmen harus
diumumkan bagi publik.
Yang dimaksud dengan “jujur” adalah bahwa
proses rekrutmen berlangsung adil dan nondiskriminatif berdasarkan Undang-Undang ini.
Yang dimaksud dengan “objektif’ adalah bahwa
proses rekrutmen harus mendasarkan pada
kriteria yang diatur oleh Undang-Undang ini.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “tindakan tercela” adalah
mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau
mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi
Informasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “penggantian antarwaktu
anggota Komisi Informasi” adalah pengangkatan
anggota Komisi Informasi baru untuk menggantikan
anggota Komisi Informasi yang telah berhenti atau
diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat
(1) sebelum masa jabatannya berakhir.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
sekurang-kurangnya berisikan nama dan/atau
instansi asal pengguna Informasi, alasan
mengajukan keberatan, tujuan menggunakan
Informasi, dan kasus posisi permintaan Informasi
dimaksud.
Yang dimaksud dengan “atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi” adalah pejabat yang
merupakan atasan langsung pejabat yang
bersangkutan dan/atau atasan dan atasan langsung
pejabat yang bersangkutan.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “ditanggapi” adalah
respons dan Badan Publik sesuai dengan
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ketentuan pelayanan yang telab diatur dalam
petunjuk teknis pelayanan Informasi Publik.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Pubilk
melalui Komisi Informasi hanya dapat diajukan
setelah melalui proses keberatan kepada atasan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
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Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat(1)
Gugatan terhadap Badan Publik negara yang terkait
dengan kebijakan pejabat tata usaha negara
dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
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Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi
setiap orang perseorangan kelompok orang, badan
hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.
Pasal 52
Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak
pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:
a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau
yayasan;
b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak
pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam
melakukan tindak pidana; atau
c. kedua-duanya.
Pasal 53
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meilputi
setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau
badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.
Pasal 54
Ayat (1)
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi
setiap orang perseorangan atau kelompok orang
atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Ayat (2)
Yang dikenakan sanksi dalani ketentuan ini meliputi
setiap orang perseorangan atau kelompok orang
atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini.
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Pasal 55
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi
setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau
badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4846.
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HASIL
RAPAT KERJA NASIONAL
MAHKAMAH AGUNG RI
DENGAN
JAJARAN PENGADILAN
DARI 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN
SELURUH INDONESIA
TAHUN 2008

SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
ATAS KEHADIRAN PRESIDEN RI DALAM RAKERNAS
DI JAKARTA TANGGAL 4 AGUSTUS 2008

Bismillahirrahmanirrohiem
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.
Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia,
saudara-saudara Menteri, Jaksa Agung, hadirin yang mulya.
Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanu Wataala.
Berkat ridho dan pertolongan Nya, Bapak Presiden RI dapat
hadir bersama kita membuka Rapat Kerja Nasional Tahunan
antara Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan
Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia.
Atas nama seluruh peserta dan warga badan peradilan pada
umumnya, saya ucapkan terima kasih atas keluangan waktu
Bapak Presiden menyertai kami dalam pembukaan ini. Semoga
Allah mencatat kehadiran Bapak sebagai amal shaleh dengan
ganjaran yang berlipat ganda.
Bapak Presiden dan hadirin yang mulya.
Rapat Kerja Nasional tahunan ini merupakan salah satu
praktek yang telah mentradisi dilingkungan badan peradilan yang
secara teratur dijalankan dalam masa-masa yang panjang sejak
masa yang lazim kita sebut sebagai masa Orde Lama, bahkan
sebelumnya. Isi Rapat Kerja Nasional terutama menyangkut
persoalan teknis peradilan. Dimasa-masa awal setelah revolusi,
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Rapat Kerja Nasional berkaitan dengan tata laksana peradilan
akibat perubahan susunan peradilan dan perubahan tata cara
beracara di pengadilan.
Dimasa kolonial dan sepanjang masa revolusi didapati aneka
ragam badan peradilan baik yang mengandung makna
diskriminatif - misalnya antara peradilan golongan Eropah dan
Bumiputra, maupun karena berbagai karakteristik seperti
perbedaan tata cara beracara antara peradilan di Jawa - Madura
dengan Luar Jawa. Termasuk pula karena perbedaan jenis-jenis
satuan masyarakat dan pemerintahan sehingga kita mengenal
Pengadilan Swapraja (Landsgerechten), Landraad, dan
Pengadilan Adat yang beraneka ragam pula. Dalam rangka
meniadakan aneka ragam forum dan tata cara beracara tersebut,
maka Negara menetapkan politik kesatuan badan peradilan dan
kesatuan tata cara beracara. Dari sudut teknis peradilan timbul
berbagai masalah. Misalnya, politik negara menetapkan Hukum
Acara untuk Landraad yang dikenal dengan sebutan HIR
ditetapkan sebagai pedoman. Ternyata dalam praktek didapati
kekosongan tertentu seperti masalah “putusan sela” ,
penyelesaian sengketa melalui “arbitrase”. Kaidah-kaidah ini
tidak didapati dalam HIR tetapi dalam Hukum Acara untuk
golongan Eropah yang dinamakan Rv (Rechtsvordering). Hal ini
memerlukan “engineering”, agar kaidah tersebut dapat diadopsi
kedalam sistem peradilan baru kita.
Demikian pula kebutuhan kesatuan pendapat diantara para
hakim akibat praktek masyarakat. Misalnya, penggunaan bentuk
badan usaha perseroaan terbatas, penggunaan asas-asas
seperti syarat-syarat perjanjian, sifat hukum perjanjian diantara
para pihak, penggunaan kaidah-kaidah dalam pengangkutan laut
dan lain sebagainya. Secara dogmatik, asas-asas dan kaidah
tersebut hanya berlaku untuk golongan Eropah. Tetapi kebutuhan
hukum baru merupakan satu kenyataan, sedangkan undangundang nasional belum dibentuk. Kebutuhan hukum masyarakat
selalu mendahului hukum. Lagi-lagi harus ada kesepakatan para
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hakim mengenai "transfer” asas dan kaidah hukum kedalam
tata peradilan baru kita.
Perkembangan dan perubahan sosial yang cepat dan
kompleks, perubahan berbagai kebijakan negara, berbagai
macam aturan baru tidak jarang menimbulkan masalah dalam
penerapan hukum. Berbagai lembaga penegak hukum baru
seperti KPPU, badan-badan peradilan khusus seperti pengadilan
PHI, pengadilan perikanan, dan lain-lain dapat menimbulkan
perbedaan cara-cara penerapan diantara para hakim. Misalnya
Pengadilan Perikanan dikatakan wilayah yurisdiksinya sama
dengan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dipihak lain
diseluruh Indonesia hanya ada lima Pengadilan Perikanan.
Bagaimana dengan pelanggaran undang-undang perikanan
diluar wilayah hukum Pengadilan Perikanan yang ada. Apakah
tetap diadili Pengadilan Negeri atau harus dibawa ketempat
kedudukan Pengadilan Perikanan yang wilayah hukumnya tidak
meliputi tempat peristiwa.
Bapak Presiden, itu sekedar beberapa contoh masalahmasalah penerapan hukum yang dan waktu ke waktu dihadapi
para hakim. Untuk menemukan pemecahan maka diperlukan
pedoman dan petunjuk baik sebagai hasil kesepakatan yang
dicapai dalam forum seperti Rakernas maupun melalui petunjuk
Mahkamah Agung.
Selain terimakasih atas kehadiran Bapak Presiden pada
pembukaan Rapat Kerja Nasional ini, atas nama seluruh warga
pengadilan, saya mengucapkan terima kasih, karena kami warga
pengadilan telah menerima buah yang menyenangkan kunjungan
Bapak ke Mahkamah Agung beberapa waktu yang lalu yaitu
pelaksanaan keinginan Bapak untuk memperbaiki kesejahteraan
warga pengadilan. Terhitung sejak September tahun lalu kami
telah menerima remunerasi sebagai tunjangan kinerja bagi
seluruh warga pengadilan. Walaupun jumlah yang diterima baru
70%, tetapi sangat berarti bagi kami. Sekali lagi, terima kasih.
Sebagai tindak lanjut remunerasi tersebut, Mahkamah Agung
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telah menetapkan peraturan untuk meningkatkan disiplin dan
produktifitas kerja sebagai imbalan remunerasi tersebut.
Demikianlah sambutan pengantar kami dan atas nama
seluruh peserta, saya memohon kesediaan Bapak untuk
menyampaikan sambutan, arahan, dan membuka secara resmi
Rapat Kerja Nasional ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 4 Agustus 2008
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.
Bagir Manan
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SAMBUTAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
(HASIL NOTULEN)
PADA PEMBUKAAN RAPAT KERJA NASIONAL
MAHKAMAH AGUNG RI
DENGAN
JAJARAN PENGADILAN
EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
SELURUH INDONESIA
TAHUN 2008
JAKARTA, 4 AGUSTUS 2008

Bismillahirahmanirrahim;
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;
Selamat Pagi, Salam Sejahtera untuk kita semua;
Yang saya hormati Saudara Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia;
Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan;
Serta para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
Saudara Wakil Gubernur DKI Jakarta;
Para Hakim Agung, para Hakim, para Ketua dan Panitera
dan berbagai Tingkatan Pengadilan dan Keluarga Besar Jajaran
Mahkamah Agung yang saya cintai dan saya Banggakan.
Pada kesempatan yang baik dan Insya Allah penuh berkah ini,
saya mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi memanjatkan
Puji Syukur ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kepada
kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk
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melanjutkan karya, tugas, dan pengabdian kita kepada
masyarakat, Bangsa dan Negara tercinta.
Pada kesempatan yang baik ini pula saya mengucapkan
selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional Tahun 2008 ini,
semoga Rakernas ini dapat meningkatkan kinerja Jajaran
Mahkamah Agung dalam rangka Peningkatan Pengabdian
Saudara-saudara kepada Bangsa dan Negara tercinta.
Hadirin yang saya muliakan.
Rapat Kerja Nasional tahun ini mengambil tema
“ Modernisasi Pengadilan Indonesia” . Selaku Kepala Negara,
saya mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh Saudarasaudara untuk memodernisasi pengadilan di negeri kita.
Dalam pikiran saya, pengadilan yang modern, yang maju, tentu
adalah memiliki kwalitas yang tinggi, efektif, dan efisien di dalam
menjalankan misinya, dan memberikan pelayanan terbaik dalam
proses pengadilan itu. Oleh karena itu saya mendoakan,
berharap, dan memberikan dukungan untuk suksesnya
modernisasi pengadilan Indonesia ini.
Saudara-saudara, saya juga mendukung semua upaya yang
dilakukan baik oleh Mahkamah Agung maupun semua Badanbadan Peradilan di negeri ini untuk terus meningkatkan kinerja,
kwalitas, dan profesionalitas, dengan demikian bisa menjadi
penegak hukum yang sejati di negeri kita.
Pembaharuan peradilan yang telah dilaksanakan sejak tahun
2004, saya juga terus memberikan dukungan agar berhasil
dengan baik, demikian juga Reformasi Aparatur Penegak hukum
sejalan dengan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh
Pemerintah untuk membangun Good Governant, juga belum
kita jalankan bersama-sama dan semuanya ini Saudara-saudara
adalah amanah, serta tekad reformasi yang telah kita mulai
sejak 10 tahun yang lalu.

328

Pertanyaannya adalah mengapa reformasi, penataan, dan
pembaharuan sektor hukum termasuk Badan-badan atau
Lembaga Peradilan perlu terus dilakukan :
-

Pertama, merupakan amanah Konstitusi. Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit mengatakan
bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Mari kita
jadikan pedoman dan rujukan yang utama dalam
membangun dan menegakkan Hukum di negeri kita.
Mengalir dan Undang-Undang Dasar itu dengan demikian
negara berkewajiban untuk menegakkan Hukum dan
Keadilan (justice) dalam cakupan dan arti yang luas.
Proses berikutnya lagi kita ingin uraikan satu per satu secara
singkat. Dengan amanah yang telah diberikan oleh Konstitusi
kepada kita semua dalam mengelola kehidupan bernegara,
dalam menjalankan roda pemerintahan, maka masyarakat
pencari keadilan, saya ulangi: Masyarakat pencari keadilan,
termasuk mereka yang terlibat masalah-masalah hukum,
mereka menginginkan :
1. Kepastian hukum;
2. Proses pengadilan yang tidak rumit;
3. Kecepatan penanganan perkara;
4. Biaya yang murah, dan;
5. Putusan yang adil.
ini suara mereka, pikiran mereka, aspirasi mereka, mesti
kita perhatikan.

-

Kedua, Masyarakat luas di negeri ini juga menginginkan,
pertama : negaranya tertib, masyarakatnya patuh hukum.
Mereka juga berharap terdapat kepastian hukum dengan
le g a l fram e w ork yang baik. Mereka juga berharap proses
penegakkan hukum bisa dijalankan secara transparan dan
akuntabel. Sementara itu, karena kita hidup dalam era
globalisasi yang disebut perkampungan global. Apa yang
kita lakukan di negeri ini termasuk dalam penegakkan hukum
329

juga dilihat, diaudit “oleh masyarakat global”. Mereka ingin
eksplisit kadang-kadang disampaikan kepada saya, kepada
Saudara-saudara semua, agar sistem dalam lembaga
peradilan di negeri kita di Indonesia ini kredibel. Yang
Kedua : Putusan pengadilan yang Saudara-saudara ambil
oleh para Hakim diharapkan fair dan ekseptabel sesuai
(tentu, cara pandang mereka) dengan norma-norma hukum
universal. Itu adalah fikiran, aspirasi, kepentingan para stake
holders. Oleh karena Itu kita, utamanya Saudara-saudara,
bersama-sama untuk mewujudkan kedepan ini sistem dan
lembaga penegakkan hukum yang memang makin kredibel,
dan makin baik kinerjanya. Sistem penegakkan hukum itu
sendiri, ini menjadi tema besar Rakernas yang Saudara
lakukan, tentu diharapkan makin modern, dan makin maju,
dan tentunya tetap transparan dan akuntabel. Oleh karena
itu masuk kepada wilayah yang paling penting, yang paling
hakiki, adalah untuk bisa mewujudkan semuanya itu, untuk
meningkatkan keadilan yang sejati, maka para penegak
hukum, termasuk para hakim, diharapkan benar-benar
memiliki integritas yang tinggi, termasuk disini adalah
profesionalisme, etika, nilai, atau (values) yang saya jadikan
satu rumpun integritas. Yang kedua tentunya para hakim
juga kapabel memiliki kapasitas, kapabelitas termasuk
pengalaman yang diperlukan untuk bisa dengan arif, tepat,
dan adil memutuskan apa yang harus diputuskan. Dan yang
tidak kalah pentingnya, kalau negara dan rakyat
menginginkan para hakim yang berintegritas, dan
berkapasitas, maka mesti dipikirkan dan diberikan insentif
yang fair.
Kita sedang menata sistem insentif dan (disinsentif bagi
yang lalai), meningatkan kesejahteraan yang tepat dan adil.
Keadilan itu perlu, memang terus terang gaji Presiden, gaji
para Menteri ini sudah tahun ke empat, belum naik, tidak
apa-apa, yang penting semua ditata terutama yang golongan
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penghasilan rendah, setelah itu, setelah rampung
penataannya tentunya kita berharap semua abdi negara
makin meningkat kesejahteraannya sebanding dengan
tanggung jawab dan amanah yang diembannya mudahmudahan ekonomi kita terus tumbuh, mudah-mudahan
penerimaan negara kita terus naik, mudah-mudahan
pembelanjaan negara juga memiliki ruang yang lebih luas,
dan ini menjadi misi kita sehingga secara bertahap
kesejahteraan semua, termasuk para Hakim, juga terus
menerus dapat kita tingkatkan.
Saudara-saudara, kalau kita simpulkan yang pertama
ini, dan pemangku kepentingan, banyak ragam keinginan,
pikiran, aspirasinya, maka satu hal bahwa reformasi sektor
hukum dan modernisasi pengadilan di negeri kita harus terus
dilanjutkan dan disukseskan.
Saudara-saudara, ini kesempatan yang baik.
Saya ingin mengajak saudara untuk memahami apa
yang sedang terjadi di negeri kita ini, terutama dalam era
reformasi ini, dalam ere demokratisasi ini, dan era
pembangunan kembali ekonomi kita setelah kita mengalami
krisis yang dahsyat 10 tahun yang lalu.
Saudara-saudara, tidak kita sadari dalam era reformasi
ini terutama yang berkaitan dengan demokrasi dan ru le o f
law, muncul dua paradigma: Paradigma pertama adalah
hukum sebagai panglima, dan bukan politik (baca : bukan
kekuasaan politik), oleh karena itu pengelolaan negara,
pengelolaan pemerintahan mesti merujuk dan mendasarkan
para konstitusi, Undang-undang, Etika dan aturan main (rules
o f the gam e), itu adalah pranata demokrasi, itu adalah
keniscayaan sebuah negara hukum.
Mencapai tujuan tidak boleh inkonstitusional dalam arti
yang luas, dan tidak boleh menghalalkan segala cara
meskipun tujuannya benar, katakanlah untuk negara dan
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bangsa, untuk NKRI. Tetapi tetaplah kita berada dalam
koridor konstitusi, Undang-undang, dan pranata hukum yang
sama-sama kita anut.
Saya ingin memberikan contoh. Saya alhamdulillah
hampir memasuki tahun ke 5 dalam masa bhakti saya
sampai jatuh tempo nanti 20 Oktober tahun depan, selama
4 tahun ini banyak sekali masukan, desakan dan banyak
pihak, ada yang lewat SMS, ada yang lewat surat, ada
yang menelpon, ada yang ketemu saya, dan banyak sekali
forum untuk itu : mengatakan Presiden itu demi NKRI apa
saja bisa dilakukan, begitu nasehatnya. Tentu saya berfikir
“apa iya?”, toh ada rumusannya, ada ketentuannya, UndangUndang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan
semua yang berlaku. Saya setuju bahwa NKRI harus tetap
kita tegakkan, saya setuju, bahwa kepentingan nasional kita
tegakkan, saya setuju tujuan-tujuan pembangunan harus
kita capai. Tetapi saya belum bersetuju kalau dikatakan bisa
melakukan apa saja, berarti paradigma atau m ind se t yang
keliru barangkali pernah ada di negeri kita, seolah-olah politik
sebagai panglima, kekuasaan politik di atas segalanya.
Mungkin yang dianggap tegas kalau seperti itu keliru,
menyesatkan. Yang kedua, ada juga desakan : Presiden itu
bisa membubarkan apa saja, melarang apa saja demi
kepentingan bangsa dan negara, demi stabilitas, demi itu
dan demi ini Saya juga tidak bersetuju karena sakali lagi
ada pranatanya, ini penting bagi kita semua bahwa kita
sudah memiliki paradigma atau m ind set sebagaimana saya
katakan tadi.
Secara tidak sadar banyak diantara kita mungkin yang
hidup di era reformasi, tapi masih punya pikiran-pikiran yang
seolah-olah apa saja bisa dilakukan yang tentunya
bertentangan.
Saudara-saudara, saya ingin masuk bagian kedua dan
terakhir dalam sambutan pada hari yang penting ini.
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Bapak Bagir Manan.
Yang pertama adalah menyangkut isu-isu aktual muncul
di media massa, muncul di warung kopi, dan muncul di ta lk
show, SMS, tentang katakanlah penyimpangan, pelanggaran,
dan kejahatan yang dilakukan oleh sebagian (bahasa dulu
namanya) “oknum” penegak hukum, apakah dan Kepolisian,
apakah dan Kejaksaan, apakah dan Badan Peradilan, dan
dari manapun.
Ini tidak perlu sangat dipolemikkan tidak perlu dibikin
ruwet, iya kalau ada yang bersalah dan terbukti bersalah
secara hukum iya mesti mendapatkan sanksi hukum. Yang
kedua proses hukum yang dijalankan tentu fa ir dan adil
tanpa ada tekanan dan pihak manapun, agar keadilan betulbetul bisa ditegakkan. Kemudian sekali lagi, jangan terlalu
dipolemikkan, seolah-olah ini akan berhenti, semua fungsifungsi kenegaraan, fungsi-fungsi penegakkan hukum yang
sama-sama kita jalankan sabagaimana dinegara lain ada
kasus-kasus seperti itu diselesaikan dengan baik apabila
salah diberikan sanksi, dan kalau tidak salah jangan diberikan
sanksi; salah kecil hukumannya ringan, salah besar
hukumannya berat. Itu namanya adil, dan ini tentunya bukan
hanya berlaku bagi penegak hukum, bagi semua kalau ada
pelanggaran hukum.
Isu yang kedua masalah pemberantasan korupsi, ini
juga masih menjadi isu yang mengemuka diberbagai forum
diseluruh tanah air. Saya sudah menjelaskan berkali-kali
kebijakan dasar kita, intension kita, pilihan kita, strategi kita
untuk menyelamatkan negeri kita dan yang kita sebut
kejahatan korupsi. Kita sepakat pemberantasan korupsi
harus terus kita lanjutkan dengan serius. Jangan hanya
berfikir penindakan, penindakan, penindakan, tetapi yang
lebih mulia dan lebih baik kalau kita bisa mencegah, kita
tata, kita perbaiki semua sistem, sehingga semua orang
tercegah dan korupsi ada orang yang terlibat korupsi karena
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sadar dan ingin berkorupsi, dan ada orang yang terjebak
dalam korupsi karena tidak begitu paham bahwa itu
melanggar hukum dan sabagainya. Kita bikin lebih terang,
lebih certain, lebih gamblang pranata-pranata itu, dengan
demikian kita bisa mencegah terjadinya korupsi. Kalau sudah
terjadi korupsi maka tidak mudah untuk betul-betul
mengembalikan aset negara dan kekayaan negara yang
telah dikorupsi itu. Proses hukum tetap saya garis bawahi
harus adil. Masyarakat uas utamanya para ahli hukum
dinegeri ini yang juga sering memberikan pandangan,
komentar kritik, kecaman dan lain-lain, saya berharap man
bersama-sama ikut memastikan bahwa kedepan
pemberantasan korupsi harus terus kita jalankan dengan
proses yang adil dan benar, dua-duanya berpasangan.
Saya mendengar, masuk ketempat saya SMS, suratsurat yang khawatir kalau dalam pemberantasan korupsi,
dalam penegakan hukum ini seolah-olah ada kesewenangan
dan para penegak hukum, mari kita hilangkan kekhawatiran
ini, mari kita katakan bahwa justru itulah yang harus kita
cegah dan kita hindari tapi jangan pula menjadi alasan bahwa
pemberantasan korupsi itu lantas menjadi kendor. Tetapi
betul-betul kita pastikan proper, fair dan betul-betul justs. Ini
masalah pemberantasan korupsi.
Yang ketiga, pemahaman isu yang menonjol yang kita
rasakan bersama pemahaman masyarakat tentang hukum.
Saya memiliki alat ukur SMS yang masuk ke saya sampai
hari ini jumlahnya 2,6 juta, sejak medio 2005 setiap 2 minggu
per dua minggu yang masuk surat atau SMS kita reviuw
apa saja. Kemudian kita salurkan kemana saja respon pada
tingkat saya apa saja, respon pada tingkat yang lain juga
seperti apa saja, nah dari situ sebetulnya meskipun tidak
semua masuk ke media massa ke TV, ke Koran, ke Majalah
tapi denyut nadi kadang-kadang rakyat berterima kasih,
kadang-kadang rakyat marah, kadang-kadang rakyat protes,
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kadang-kadang rakyat mengaduh, semua itu ada dengan
bahasa yang terang, dengan bahasa apa adanya, saya
beruntung, karena saya punya pengukur, pengukur suhu,
pengukur tensi dan sebagainya.
Dari apa yang saya baca itu sebagian dan masyarakat
kita paham betul tentang hukum. Sebagian masyarakat kita
harus kita perdalam pemahamannya tentang hukum, ini
jangan diremehkan, karena a fte r a ll Saudara-saudara kita
itu bukan hanya menegakan hukum, bukan hanya mengadili
yang melanggar hukum, tetapi negeri ini harus bisa
membangun budaya hukum, kultur, perilaku pranata yang
itu menjadi kekuatan yang fundamental bagi tertibnya
kehidupan di negeri ini Berkaitan dengan semuanya itu misi
kita adalah membikin masyarakat kita paham terhadap
hukum, semakin sadar terhadap masalah-masalah hukum,
dan makin patuh pada pranata hukum. Jangan diabaikan
misi ini, misi semua, misi negara, misi lembaga pendidikan,
misi banyak pihak untuk memastikan bahwa di seluruh
Indonesia dan Merauke sampai Sabang dari Mianga sampai
Pulau Rote kita semua memahami tentang seluk beluk
hukum ini, jangan sampai terjadi provokasi, agitasi kepada
masyarakat sehingga justru menganggu proses penegakan
hukum yang adil.
Contohnya ada seseorang yang sedang diperiksa, entah
oleh tim penyelidik, penyidik, atau dalam proses penuntutan,
pemutusan penuntutan misalnya, lantas ada tekanan fisik
kelompok masa yang memaksa agar dibebaskan, agar
dilepaskan, dan sebagainnya. Berarti tidak paham proses
hukum. Ada juga paksaan fisik dan kelompok ketika proses
pengadilan sedang berlangsung. Bagaimana bisa dijamin
kejernihan, ketepatan, dan keadilan dalam memutus perkara
itu, apabila secara fisik ada kekerasan, tekanan-tekanan.
Ada yang lebih soft sebetulnya, tapi juga tidak bagus untuk
tegaknya hukum dan keadilan dinegeri ini, apa yang kita
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sebut dengan tria l by the press atau tria l by SMS. SMS itu
dahsyat sekarang, ada muncul seorang Bupati X oleh SMS
dinyatakan bersalah terlibat korupsi 100 milyar misalnya
dan harus dihukum dan harus diganti segala macam SMS
beredar. Proses hukum tengah berlangsung atau baru
dimulai ini tidak boleh tumbuh berkembang subur di
negeri kita.
Kepada pers, karena pers ini sahabat kita, partner kita,
saya juga beberapa kali menyampaikan yang pas di dalam
mengangkat berita-berita agar sekali lagi hukum dan
keaddan tegak di negeri ini. Ini penting bagi semuanya
karena samua harus mendapatkan keadilannya. Ini sekedar
tiga isu aktual yang memiliki kaitan dengan tugas Saudarasaudara dengan tugas kita semua. Dan akhirnya menutup
sambutan saya ini, dan dalam kapasitas saya sebagai kepala
negera menyangkut reformasi yang kita laksanakan yang
Saudara-saudara laksanakan di bidang hukum, di sektor
hukum kalau kita ini jujur, kalau kita semua berjiwa besar,
patutlah dikatakan ada banyak kemajuan tidak benar kalau
reformasi dibidang hukum ini gagal, tidak benar kalau tidak
ada satupun yang dicapai, tidak benar kalau jalan ditempat,
sama saja tidaknya kalau semuanya sudah selesai, tidak
ada masalah, semuanya berjalan dengan baik, itu juga tidak
benar. Yang kita perlukan adalah yang kita perlukan cermin
saudara, refleksi. Sepuluh tahun kita bereformasi, ibarat kita
bercermin apakah masih baik pakaian saya, ataukah lusuh
rambut saya dan sebagainya dan sebagainya.
Kalau lusuh katakan lusuh, kalau rambut berserahkan
katakan berserahkan, tapi kalau rapi bilanglah rapi.
Maknanya kita ingin cermin, refleksi bangsa ini, dibidang
hukum yang sudah dapat kita lihat kemajuannya hasilnya
ini, ini, ini, yang belum ini, ini, ini, PR ke depan ini, ini, ini,
tenang jangan sampai ada krisis jiwa besar, jangan sampai
ada krisis kejujuran, untuk menilai kita semua ingin kaca,
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cermin, apa yang sudah kami lakukan yang berhasil
alhamdulillah yang belum Insya Allah kami jalankan ada
yang gagal minta maaf saya gagal itu yang kita harapkan.
Terhadap yang telah Saudara-saudara capai, saya ucapkan
selamat, terima kasih dan penghargaan, yang belum dicapai,
termasuk ada memang beberapa prilaku penegak hukum
oknum-oknum tadi yang tercelah, mari kita perbaiki bersamasama, kedepan ini, ini semangat kita, ini tujuan kita.
Dan dalam melangkah ke depan kalau kita ingin menjadi
bangsa yang maju, yang besar, yang sejahtera jangan kita
ini memiliki kegelapan dalam jiwa kita, jiwa-jiwa yang gelap
mudah menyalahkan, mencaci maki, dirinya sendiri jelek
yang lain bagus dan seterusnya, dan seterusnya, gelap.
Man kita bikin terang Demikian juga berpikir kalau berfikir
serba negatif semuanya jelek, gagal, salah positif dan
bersikap optimis tidak pesimis.
Kalau kita pesimis, sekarang sudah kalah kita, kalau
pesimis Indonesia tidak akan kemana-mana dan tidak
menjadi apa-apa. Kalau jiwa kita terang pikiran kita positif,
sikap kita optimis. Saya tahu banyak masalah dan tantangan
yang dihadapi bangsa kita sebagaimana yang dihadapi
bangsa-bangsa lain, dengan kerja keras, dengan keber
samaan, dengan kerukunan pasti dapat kita atasi, saya tahu,
masalahnya ruwet, kompleks dan saling kait-mengkait, tapi
kalau jiwa kita terang pikiran kita positif, sikap optimis mesti
ada solusi. Bersama kesulitan ada kemudahan, dan musibah
kita bisa petik hikmah from crisis to opportunity, ini negara
kita sendiri Saudara-saudara, ini bangsa kita sendiri, masa
depan ada di tangan kita, mari tidak perlu kita saling salah
menyalahkan, mencari-cari siapa yang salah selama Indo
nesia merdeka selama sepuluh tahun reformasi, kita
mencintai bangsa, negera dan tanah air sendiri dan dengan
itu mari kita bersatu, mari kita lebih kompak dan kita atasi
semua masalah secara bersama, jangan kita terkotak-kotak,
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jangan kita berhadap-hadapan karena perbedaan identitas,
apapun agamanya, etnisnya, sukunya, apapun daeranya,
termasuk apapun partai politiknya, we are one.
Partai politik penting untuk menyiapkan kader-kader,
rekruitmen untuk mengelola negara, apakah menjadi anggota
parlemen, menjadi kepala daerah, apakah menjadi Presiden
dan sebagainya, dan diatur dalam Undang-undang, proses
demokrasi dan proses kompetisi. Dan kita jalankan dengan
penuh tanggung jawab dan penuh etika, tapi jangan
kehidupan kita sepanjang tahun itu harus terpecah-pecah,
terbeiah-belah kerena identitas yang tadi kita akan menjadi
bangsa yang merugi. Saya ingin menyampaikan ini, dan
hati saya yang paling dalam, untuk kita lebih dekat, lebih
kuat sitaturrahim kita, meskipun barangkali pikiran, pendapat,
posisi politik berbeda-beda akan indah kalau semua itu bisa
kita jalankan secara bersama. Itulah saudara-saudara
harapan, ajakan, dan pesan saya serta dukungan saya
terhadap semua yang dilaksanakan oleh jajaran Mahkamah
Agung dan semua badan-badan Peradilan di negeri ini.
Dengan itu semua maka, dengan terlebih dahulu
memohon ridho Allah SWT, dan seraya mengucapkan
Bismillahirahmanirrahim Rapat Kerja Nasional Mahkamah
Agung dengan Jajajarannya tahun 2008, dengan resmi saya
nyatakan dibuka.
Sekian Wasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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DO’A PADA PEMBUKAAN RAPAT KERJA AKBAR
NASIONAL MAHKAMAH AGUNG
SENIN, 4 AGUSTUS 2008

M
'

»

M
'

^

Ya, Allah ya dzai majdi wa al-Baha,
Pada pembukaan Rapai Kerja Akbar Nasional Mahkamah Agung
tahun 2008, kami melafalkan hamdalah, sebagai salah satu
ungkapan syukur ke hadhirat-Mu. Munajat kami, semoga setiap
ungkapan syukur yang kami haturkan, tidak saja mengundang
karunia kian melimpah dan mendatangkan kemudahan tak
terbatas, melainkan pula memberi energi bagi kami untuk
menumpahkan seluruh pengabdian dalam penegakan hukum
dan keadilan di bumi Pancasila yang berUndang-Undang Dasar
Tahun 1945.
Ya, Allah ya dzal ahdi wa al-Wafa,
Tak hanya pembangunan fisik materiil menunjukkan kemajuan,
berbagai sektor pembangunan non fisik materiil pun berindikasi
peningkatan. Meroketnya pembangunan kedua matra tersebut
tidak lantas menafikan kesadaran kami bahwa sejatinya prestasi
tersebut masih berjarak dengan tujuan terwujudnya masyarakat
madani yang berkeadilan dengan tingkat kemakmuran yang
berkualifikasi gem ah ripah toh jin a w i. Oleh karena itu anugerahilah para peminpin kami dan seluruh hakim, tak terkecuali
segenap jajaran peradilan di seantero penjuru tanah air, kekuatan
lahir bathin untuk meneruskan pengabdian kepada bangsa dan
negara dalam mewujudkan masyarakat sejahtera yang berkea
dilan sesuai cita-cita proklamasi. Pada saat yang sama, dengan
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cahaya hidayah-Mu, sinarilah nurani para penegak hukum.
Dengan nur taufiq-Mu, tajamkan mata bashirah para pendekar
keadilan, sehingga kecerdasan spiritual mereka terus menerus
menggali keadilan sejati, yang tak seorang terhormat pun rakus
akan kezalimannya, sebaliknya tak seorang jelata tak berdaya
pun, putus asa akan keadilannya. Pada gilirannya, keleluasaan
seluruh jajaran peradilan dalam menciptakan keadilan yang
bernuansa kemaslahatan, akan mempercepat bagi terwujudnya
Negara hukum modern, di tengah pergaulan masyarakat trans
nasional yang semakin terbuka.

.
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Jakarta, 4 Agustus 2008
Pembaca do’a

Drs. H. Endang Ali Ma’sum, MH
Asisten Tuada Pembinaan/Askor Tim K
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SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
PAPA RAKERNAS MAHKAMAH AGUNG - PENGADILAN
TINGKAT BANDING - PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
DI JAKARTA, 4-7 AGUSTUS 2008

Bismillahirrahmanirrohiem
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh.
Rakernas tiba kembali dihadapan kita. Perjalanan satu tahun
begitu cepat berlalu. Sebagai suatu tradisi, setiap kali Rakernas
kita duduk bersama untuk mendengar pikiran-pikiran baru,
arahan-arahan baru, mengevaluasi capaian hasil-hasil Rakernas
yang lain, menyampaikan pengalaman baru, temuan baru,
masalah-masalah baru untuk dirembukkan bersama guna
menemukan langkah-langkah yang harus ditempuh selama satu
tahun mendatang.
Sebelum saya menyampaikan catatan-catatan perjalanan
kita selama setahun yang telah berlalu, dan mencatat berbagai
harapan untuk satu tahun mendatang, saya ingin mengajak
hadirin sejenak mengenang kehadiran kita di Makassar setahun
yang lalu. Sejumlah rekan dan sahabat kita yang tahun lalu
hadir dan aktif menyumbangkan pikiran dan pengalaman, hari
ini tidak hadir lagi. Sebagian karena sudah menikmati masa
purna bakti. Ada pula yang beralih tugas ketempat lain. Beberapa
telah kembali menghadap Ilahi, tempat kita semua akan kembali.
Untuk mereka yang sudah purna bakti, kita ucapkan selamat
dan terima kasih atas segala pengabdian selama menjalankan
tugas dilingkungan badan peradilan. Bagi mereka yang telah
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mendahului kita, selain terima kasih atas segala jasa-jasanya,
kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala, untuk menerima
kembali kehadiran mereka ditempat yang mulia, penuh berkah
dan keampunan sesuai dengan jasa, amal bakti dan ibadah
mereka yang tulus kepada Allah selama perjalanan hidup
mereka. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi
ketabahan dan kesabaran. Perkenankanlah Ya Allah, harapan
dan doa kami ini (Amin).
Sekarang saya akan menyampaikan beberapa catatan
(sebagian) yang telah kita kerjakan selama satu tahun ini.
1.

Pembentukan Pengadilan Baru.
Akibat pemekaran lingkungan administrasi pemerintahan
(pembentukan kabupaten baru), telah dibentuk pengadilanpengadilan tingkat pertama yang baru, seperti Pengadilan
Negeri Air Madidih, Pengadilan Negeri Buol, Pengadilan
Negeri Balige. Ada yang sudah ditetapkan tetapi belum
diresmikan, seperti Pengadilan Negeri Amurang. Masih ada
sejumlah kabupaten baru yang belum ada pengadilan seperti
empat Kabupaten baru di Aceh dan dilain-lain tempat.
Walaupun ada beberapa propinsi baru seperti Sulawesi
Barat, Papua Barat, tetapi belum dibentuk pengadilan tingkat
banding. Pengadilan tingkat banding dibentuk melalui
undang-undang. Selain itu jumlah perkara pada tingkat
banding jauh lebih sedikit dan pemeriksaan perkara tingkat
banding tidak memerlukan kehadiran pihak - kecuali
diperlukan - sehingga tidak akan memberatkan pihak atau
terdakwa, atau saksi kalau jaraknya agar jauh.
Sehubungan dengan pembentukan pengadilan baru, ada
petunjuk dan Pemerintah agar dilakukan secara selektif yaitu
benar-benar memenuhi persyaratan, kebutuhan, dan
kehadiran badan penegak hukum lainnya. Yang tidak mudah
menghadapi permintaan pemerintah setempat. Selain karena
kebutuhan, kadang-kadang terselip pula “prestige” kalau
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belum ada pengadilan. Untuk itu kepada Pengadilan induk
saya minta agar diadakan kajian yang mendalam sebelum
diusulkan ke Mahkamah Agung. Pembentukan pengadilan
baru bukan sekedar persoalan yurisdiksi tetapi kita harus
membagi sumber daya kita yang terbatas.
2.

Pembangunan Gedung dan Perumahan.
Selama dua bulan terakhir hampir 40 gedung pengadilan
yang diresmikan yang meliputi gedung-gedung baru dan
rehab total gedung-gedung lama. Jumlah itu belum termasuk
yang sudah diresmikan dan dipergunakan sejak akhir tahun
2007 sampai bulan Juni tahun 2008 ini. Selain gedunggedung pengadilan baru telah pula dilakukan rehab dan
pembangunan perumahan hakim dan pejabat pengadilan,
sehingga rumah-rumah tersebut lebih layak huni, baik
penampilan, kualitas, maupun kenyamanannya. Pada saat
ini sejumlah gedung pengadilan sedang dikerjakan. Ada yang
akan selesai tahun ini. Ada yang akan selesai tahun depan.
Pembangunan gedung-gedung baru akan dilaksanakan terus
seperti gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan
Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Tinggi Bandung, dan
gedung Pengadilan Militer dan Pengadilan Agama. Dengan
pembangunan gedung-gedung baru atau rehab gedunggedung lama yang didasarkan pada proto type yang telah
ditetapkan disertai dengan ketentuan luas tanah, luas
bangunan, tata ruang, dan lain-lain, diharapkan penampilan
gedung tersebut, bukan saja layak tetapi berwibawa. Selain
gedung-gedung pengadilan, perumahan, pada saat ini
sedang dibangun pula gedung-gedung lain seperti gedung
Pusat Pendidikan dan Pelatihan, gedung Pusat Arsip
Mahkamah Agung, Kantor Direktorat Jenderal, dan
penambahan bangunan di gedung Mahkamah Agung.
Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias pem
bangunan gedung-gedung pengadilan dan perumahan dan
berbagal sarana lain dilakukan atas bantuan BRR dengan
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biaya hampir seratus lima puluh milyar rupiah. Untuk itu,
kita ucapkan terima kasih kepada BRR yang telah
meringankan beban yang semestinya ditanggung Mahkamah
Agung.
3.

Pengembangan Sistem Informasi.
Sejak “launching” di Makassar tahun lalu, IT dilingkungan
pengadilan berkembang sangat pesat. Percepatan program
IT akan berlangsung terus sehingga terbentuk sistem
jaringan informasi untuk seluruh pengadilan. Masyarakat
pada saat ini sudah dengan nyata memperoleh manfaat
dan pengembangan IT, tanpa menutupi bahwa masih ada
berbagai hal yang perlu penyempurnaan. Bulan Juli yang
lalu, Ketua Mahkamah Agung telah menandatangani MoU
dengan Asianlii di Melbourne. Melalui jaringan Asianlii,
putusan Mahkamah Agung dan berbagai informasi lain dapat
di akses baik di Australia maupun di negara-negara Asia.
Sebaliknya, Indonesia melalui Asianlii dapat mengakses
negara-negara lain.

4.

Pengembangan keterbukaan.
SK Ketua Mahkamah Agung No. 144 Th. 2008 telah
mengatur dan menjamin akses publik terhadap dunia
peradilan. Sebagai tindak lanjut, bekerjasama dengan
lembaga-lembaga donor telah diadakan sosialisasi SK. No.
144 Th. 2008 keberbagai pengadilan untuk dipahami dan
dijalankan. Dengan SK. No. 144 tersebut tidak ada lagi
alasan untuk, disatu pihak terjadi hambatan arus informasi
kepada publik, dan dipihak lain masih ada keluhan mengenai
keterbukaan. Tentu saja, ada batas-batas keterbukaan, baik
yang menyangkut tatanan administrasi, ketertiban umum,
maupun kepentingan pihak yang berperkara.

5.
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Pembayaran biaya perkara.
Pada Rakernas Makassar dicetuskan gagasan pembayaran
biaya perkara melalui Bank. Sejak saat itu, berbagai

pengadilan, merintis pembayaran biaya perkara melalui
Bank. Saat ini, pembayaran biaya perkara melalui Bank
tidak hanya bersifat anjuran. Melalui Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 04 Th. 2008, telah ditetapkan semua
biaya perkara melalui Bank. Baru-baru ini, telah
ditandatangani Moll antara Mahkamah Agung dengan BNI
Syariah untuk mengatur fasilitas perbankan keuangan
Mahkamah Agung termasuk pembayaran biaya perkara.
Saya berharap Moll ini dapat dilaksanakan sampai didaerahdaerah.
6.

Sosialisasi Pedoman Tingkah Laku Hakim.
Sosialisasi Pedoman Tingkah Laku Hakim telah dilakukan
baik pada kesempatan pendidikan dan pelatihan hakim,
maupun sebagai program khusus. Pelaksanaan program
khusus sosialisasi Pedoman Tingkah Laku Hakim dibantu
oleh sejumlah lembaga donor.

7.

Penyusunan Pedoman Administrasi Peradilan.
Buku Pedoman Administrasi Peradilan meliputi buku
pedoman administrasi perkara (pidana, perdata, agama,
militer, dan tata usaha), buku pedoman administrasi
keuangan, buku pedoman pengawasan, dan lain-lain. Bukubuku pedoman tersebut telah disahkan melalui Keputusan
Ketua Mahkamah Agung. Dengan bantuan lembaga donor
dan DIPA Mahkamah Agung, buku-buku tersebut mulai
diperbanyak untuk dibagikan pada semua pengadilan.
Khusus pedoman administrasi perkara, akan diperbanyak
untuk dimiliki setiap hakim. Pada saat ini telah pula selesai
buku pedoman perkara ekonomi syariah. Mudah-mudahan
dalam waktu dekat dapat disahkan. Pembuatan buku-buku
pedoman dimaksudkan memudahkan pelaksanaan tugastugas hakim dan pejabat administrasi menuju tata peradilan
yang efisien dan efektif.
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8.

Pembinaan Sumber Daya Manusia
8.1. Pembinaan hakim.
Pembinaan teknis peradilan dilakukan secara berkelan
jutan oleh Pusdiklat, baik melalui DIPA maupun
kerjasama dengan lembaga donor atau lembagalembaga dalam negeri. Sejumlah pelatihan dilakukan
diluar negeri seperti Australia, Jepang, Amerika Serikat.
Dalam rangka mengembangkan kemampuan hakim
memeriksa perkara korupsi telah diadakan pendidikan
dan pelatihan sertifikat. Sampai saat ini telah diadakan
tiga angkatan pendidikan. Sampai angkatan ketiga lebih
dan 300 hakim tingkat pertama dan banding telah
memiliki kualifikasi-sertifikasi untuk memeriksa dan
mengadili perkara korupsi. Pendidikan dan pelatihan
sertifikasi ini akan dilanjutkan dengan target setiap
pengadilan negeri, pengadilan militer, pengadilan tinggi
dan mahkamah militer tinggi memiliki sekurangkurangnya satu majelis untuk memeriksa dan mengadili
perkara korupsi. Pelatihan khusus sertifikasi hakim-hakim
yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi tidak
dilatar belakangi kemungkinan perluasan pengadilan
khusus tipikor.
Hingga saat, perkara korupsi yang diajukan kejaksaan
jauh lebih banyak dari pada yang berasal dan KPK.
Sebagai tindak pidana yang bersumber dan penyalah
gunaan wewenang secara melawan hukum pidana,
korupsi dapat terjadi dimana saja pada setiap wilayah
peradilan. Seperti berulang-ulang saya katakan, tindak
pidana korupsi pada umumnya berlintas hukum seperti
hukum administrasi dan keperdataan, sehingga
kompleks. Untuk itu perlu penguasaan hukum yang
memadai, kehati-hatian dan ketelitian. Melalui pendidikan
dan pelatihan sertifikasi, diharapkan pengadilan memiliki
hakim-hakim yang menguasai dengan baik pidana
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korupsi. Tentu saja yang pertama harus dibuktikan
adalah perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum
dan menimbulkan kerugian negara. Dapat terjadi, terbukti
perbuatan melawan hukum tetapi tidak merugikan
negara, atau sebaliknya ada kerugian negara tetapi
bukan karena perbuatan melawan hukum melainkan,
misalnya karena suatu beleid semata. Lebih lanjut harus
pula dibuktikan apakah perbuatan melawan hukum
tersebut “memperkaya diri’’ atau “orang lain”. Khusus
mengenai “memperkaya orang lain” perlu diperhatikan
unsur melawan hukum. Sebab kalau pertambahan
kekayaan karena suatu hubungan kerja tidaklah serta
merta korupsi.
8.2. Pembinaan Kepaniteraan.
Mengingat betapa penting peranan panitera dan panitera
pengganti dalam menyelenggarakan administrasi
perkara, maka telah diadakan pula pelatihan
kepaniteraan. Hal serupa dilakukan untuk kejurusitaan.
Peningkatan mutu kepaniteraan dan kejurusitaan akan
besar manfaat dan pengaruhnya terhadap ketertiban
adm inistrasi perkara, penyusunan berita acara
persidangan, penyelenggaraan persidangan, sampai
pada saat eksekusi putusan. Selain melalui peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan, berbagai kemudahan
seperti ketersediaan register, diharapkan lebih
memperlancar penyelesaian perkara.
8.3. Pembinaan Tenaga Pengawasan,
Untuk meningkatkan kemampuan para pengawas telah
diadakan pendidikan dan pelatihan pengawasan yang
meliputi tata cara pemeriksaan, pelaporan, dan lain
sebagainya. Hasil berbagai pendidikan dan pelatihan
telah menunjukkan hasil nyata. Seperti tertera dalam
laporan tahunan bulan April yang lalu, cukup banyak
temuan pengawasan yang telah ditindak lanjuti dengan
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berbagai tindakan. Pada saat ini sejumlah hasil
pengawasan telah disampaikan kepada Ketua
Mahkamah Agung untuk ditindak lanjuti (sedang
didalami). Pengawasan tidak hanya terbatas pada
tingkah laku ketenagaan, melainkan meliputi
pengawasan keuangan, ketertiban tata administrasi
pengadilan dan lain-lain.
8.4. Pembinaan Administrasi Keuangan.
Sejak satu atap, pengelolaan keuangan di Mahkamah
Agung makin membesar. Selain mengelola anggarannya
sendiri, Mahkamah Agung ikut serta mengarahkan,
mengendalikan, dan mengawasi keuangan di seluruh
pengadilan. Perkembangan fungsi pengelolaan
keuangan tersebut membutuhkan kemampuan tenaga
dan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel.
Dalam rangka merespons perkembangan fungsi
keuangan tersebut maka dilakukan penyusunan
pedoman pengelolaan keuangan dan pendidikan serta
pelatihan tenaga pengelola keuangan. Melalui LDF telah
diadakan kerjasama dengan Mahkamah Federal Aus
tralia untuk mengembangkan sistem pengelolaan
keuangan dan melatih tenaga-tenaga di bidang
administrasi keuangan. Selain itu Mahkamah Agung
dibantu juga ahli-ahli keuangan Indonesia, termasuk dari
BPKP.
8.5. Pembinaan Perencanaan dan Program.
Serupa dengan masalah keuangan. Akibat satu atap,
Mahkamah Agung menjadi pusat penyusunan peren
canaan dan program pengadilan. Untuk itu diperlukan
berbagai pendidikan dan pelatihan. Bekerjasama dengan
Pengadilan Federal Australia telah diadakan pendidikan
dan pelatihan penyusunan rencana dan program. Untuk
menyusun rencana dan program yang baik dibutuhkan
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imformasi yang akurat mengenai keadaan dan beban
kerja setiap satuan maupun setiap pemangku jabatan.
Atas bantuan MCC telah diadakan studi mengenal dua
hal tersebut. Khusus mengenai beban kerja tidak hanya
perlu untuk perencanaan dan program, juga dalam
rangka mengembangkan sistem pengelolaan yang
berbasis “ performance” setiap satuan atau setiap
pemangku jabatan.
9.

Pembinaan Kesejahteraan.
Setelah lebih kurang dua tahun diperjuangkan, akhirnya
tunjangan kinerja atau remunerasi dapat terlaksana. Ada
yang menentang, dengan alasan pengadilan belum layak
menerima tunjangan semacam itu. Suatu ironi. Disatu pihak
dikatakan berbagai kelemahan pengadilan bersumber dan
gaji yang sangat rendah. Perbaikan gaji dipandang sebagai
cara penting memperbaiki “performence” pengadilan. Dipihak
lain upaya itu ditentang dengan alasan pengadilan belum
menunjukkan perubahan. Selain ironi, “menghukum”
pengadilan belum ada perubahan bertentangan dengan
kenyataan. Kalau masih didapati peristiwa yang dianggap
tidak memuaskan, hal tersebut semestinya tidak sertamerta
dihukum belum ada perubahan.
Remunerasi yang diterima baru sebesar 70%. Sisa 30 %
digantungkan pada berbagai syarat yang masih harus
dikerjakan pengadilan seperti perbaikan managemen dan
beberapa syarat lain. Untuk itu, pada saat ini bekerjasama
dengan berbagai pihak sedang dilakukan penataan
menyeluruh managemen. Beberapa bagian telah dicapai.
Beberapa sedang dikerjakan. Termasuk kedalam penataan
tersebut yaitu pengembangan sistem imformasi, keterbukaan,
percepatan penanganan perkara dan lain- lain.
Bagi pimpinan Mahkamah Agung, remunerasi tidak hanya
berdimensi kesejahteraan, tetapi harus dikaitkan dengan
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peningkatan disiplin. Sebagai langkah awal telah ditetapkan
pedoman disiplin kerja. Bagi pegawai yang tidak memenuhi
standar menimum yang ditentukan, remunerasi akan
dikurangi bahkan dicabut. Untuk itu saya menyerukan agar
setiap pegawai membangun keinsyafan untuk berdisiplin,
menjauhkan diri dari tingkah laku menyimpang yang tidak
hanya merugikan dirinya sendiri, melainkan kesejahteraan
keluarganya.
Demikian beberapa hal yang kita kerjakan dan hasil
yang kita capai selama satu tahun ini. Perlu ditegaskan
rangkaian capaian diatas tidak terpisah dan laporan tahunan
yang telah disampaikan bulan April yang lalu yang disusun
lebih statistik dengan angka-angka yang dicapai. Untuk itu
saya berbarap agar uraian ini diberlakukan sebagai satu
kesatuan dengan laporan tahunan yang lalu. Semua yang
kita capai selama setahun ini tidak terlepas dan tekad,
keinginan dan kerja keras warga pengadilan dengan bantuan
berbagai pihak seperti lembaga-lembaga donor. Lembagalembaga donor tidak hanya memudahkan kita dan segi
keuangan. Tidak kurang penting adalah kehadiran ahli-ahli
dibidang-bidang tertentu dan pengalaman ditempat masingmasing. Untuk itu tanpa menyebut saudara-saudara yang
telah bekerja keras menjalankan tugas dan demikian pula
lembaga-lembaga donor, saya ucapkan terima kasih yang
dalam atas segala sumbangsih saudara-saudara ikut
mengupayakan perbaikan pengadilan. Seperti selalu saya
katakan, sudah cukup banyak yang kita capai, tetapi masih
terlalu banyak hal yang belum dicapai. Untuk itu, kita tetap
masih harus bekerja keras, bahkan lebih keras dimasa-masa
mendatang. Hingga saat ini masih hampir tiada hari tanpa
cercaan terhadap pengadilan, serba salah tidak memuaskan,
berprasangka dan lain-lain ungkapan senada. Hal tersebut
tidak boleh menyebabkan kita bersedih, frusterasi atau
bersurut langkah. Kita harus jadikan semua itu sebagai
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masukan untuk bekerja lebih keras, memacu diri, melakukan
perbaikan, meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dengan
tekad han ini lebih baik dari hari kemarin dan besok lebih
baik dari hari ini. Untuk mewujudkan tekad tersebut, seperti
berulang-ulang saya katakan, perlu usaha untuk terus
menerus meningkatkan kemampuan, kecekatan atau
ketrampilan, integritas dan kepribadian. Menjadilah pohonpohon yang tetap menjulang ditengah badai. Jangan jadikan
diri kita sebagai rumput-rumput yang bermiring sesuai
dengan tiupan angin. Bahwa berbagai ke-pahitan atau resiko
kita alami, namun sepanjang kita tetap tulus, insya Allah
pada suatu ketika akan dapat penilaian ulang terhadap amal
perbuatan kita. Kalaupun tidak biarlah Yang Maha Kuasa
yang menentukan karena Yang Maha Kuasa adalah hakim
dan penimbang yang paling sempurna.
Sekarang, apakah harapan kita setahun mendatang.
Seperti saya katakan diatas, masih terlalu banyak yang harus
kita kerjakan. Beberapa patokan besar yang harus mendapat
perhatian.
1.

Pembangunan gedung-gedung pengadilan dan
perumahan beserta fasilitas harus dapat lebih dipercepat.
Seperti pembangunan gedung-gedung pengadilan di
Jakarta, gedung Pengadilan Tinggi Bandung, gedung
Mahkamah Syar’iah di Banda Aceh, penyelesaian
gedung Pengadilan Negeri Makassar, gedung-gedung
pengadilan di Yogyakarta, gedung Pengadilan Negeri
Surabaya dan lain-lain. Demikian pembangunan
perumahan yang layak untuk pejabat-pejabat pengadilan
harus kita kerjakan serempak. Pembangunan gedung
dan perumahan tidak boleh tambal sulam. Tambal sulam
tidak menyelesaikan masalah. Keuangan yang tidak
dipakai tidak memberi manfaat maksimal. Karena itu
setiap anggaran untuk pembangunan atau penataan
gedung atau perumahan harus diperhitungkan secara
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matang, misalnya pilihan antara rehab atau membangun
kembali. Perlu pula diperhatikan, pembangunan atau
rehab gedung atau perumahan harus betul-betul
menyelesaikan masalah yaitu terpenuhi kebutuhan,
kenyamanan dan penampilan yang baik. Untuk itu, selain
lokasi, penampilan, tata ruang, tidak kalah penting
kualitas dan kerapihannya. Carilah pemborong yang
baik, berkualitas serta bertanggung jawab.
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2.

Pengembangan jaringan informasi menuju satu jaringan
nasional pengadilan. Yang harus dikembangkan bukan
saja sistem jaringan, tetapi isi jaringan dan yang
terpenting informasi perkara. Untuk itu setiap pengadilan
harus mengembangkan jaringan informasi yang selalu
“ up to date” . W ebsite Mahkamah Agung telah
menyediakan ruang informasi untuk pengadilanpengadilan. Hendaknya segera diisi. Peradilan tidak
harus membangun jaringan tersendiri, melainkan
mempergunakan ruang-ruang yang sudah tersedia di
Mahkamah Agung. Dengan cara itu, akan lebih cepat
mewujudkan satu kesatuan jaringan secara nasional.

3.

Pembayaran biaya perkara. Seperti telah digariskan
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, diharapkan
dalam setahun mendatang, semua pengadilan telah
melaksanakan pembayaran biaya perkara melalui Bank.
Bahkan perlu dikembangkan semua jaringan keuangan
pengadilan dilakukan melalui jasa Bank.

4.

Pengukuran beban kerja. Pengukuran beban kerja
sebagai bagian dan penataan management, harus
dipercepat. Hanya dengan mengetahui beban kerja, kita
dapat menentukan kebutuhan ketenagaan, kebutuhan
fasilitas, bahkan ukuran bagi remunerasi yang layak
diterima.

5.

Pembinaan tata kelola administrasi perkara. Pembinaan
tata kelola administrasi perkara bertalian dengan

transparansi. Tanpa tata kelola administrasi perkara yang
baik, maka akan menimbulkan keluhan pelaksanaan
transparansi. Dalam kaitan ini sistem jaringan informasi
dan komputerisasi merupakan instrumen efektif
menjamin tata kelola administrasi secara efektif dan
efisien.
6.

Pembinaan tata kelola keuangan, perencanaan, dan pro
gram.
Tanpa management keuangan yang baik, perencanaan
yang baik dan program yang tidak mungkin mencapai
sasaran kerja yang diharapkan. Karena itu diharapkan
selama setahun ini, kita benar-benar telah meram
pungkan standar-standar management dan akuntansi
keuangan, standar perencanaan dan program untuk
menjamin sasaran yang tetap, terhindar dan tumpang
tindih bahkan berbagai penyimpangan atau manipulasi.

7.

Pembinaan disiplin.
Harus ditetapkan bahwa pada akhir tahun mendatang
disiplin telah meningkat secara signifikan. Untuk itu
diperlukan “jo b d iscrip tion ” yang tepat, standar capaian
kerja, dan pengawasan serta pembinaan berkelanjutan
pada setiap satuan kerja.

8.

Sosialisasi Pedoman Administrasi Pengadilan
Selama setahun mendatang harus dilaksanakan
sosialisasi semua pedoman administrasi pengadilan.
Khusus pedoman administrasi perkara harus dipercepat,
agar para hakim benar-benar menguasai tata cara
penyelesaian perkara, penerapan bukum yang tepat dan
lain sebagainya. Penguasaan pedoman adminitrasi
perkara merupakan upaya signifikan meningkatkan mutu
proses berperkara dan putusan majelis hakim.

9.

Sosialisasi Pedoman Tingkah Laku Hakim.
Sosilaisasi Pedoman Tingkah Laku Hakim perlu dilaku
kan secara berkelanjutan. Bukan saja untuk diketahui,
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tetapi terinternalisasi dalam sikap dan tingkah setiap
hakim.
10. Sosialisasi pedoman transparansi.
Sosialisasi pedoman transparansi perlu diteruskan untuk
menjamin pelayanan yang baik bagi setiap anggota
masyarakat, terutama pencari keadilan.
11. Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pembinaan Sumber Daya Manusia harus ditingkatkan
terus baik jumlah maupun mutunya. Untuk menjamin
mutu, selain menyusun pedoman Pusdiklat, sangat perlu
disusun materi muatan yang harus dicapai untuk setiap
bidang pendidikan dan pelatihan. Untuk itu selain
menyediakan bahan ajaran, perlu dikembangkan metode
pendidikan pelatihan yang tepat. Salah satu yang perlu
mendapat perhatian adalah pendidikan sertifikasi hakim
yang akan memeriksa dan memutus perkara korupsi.
Pendidikan dan pelatihan tersebut harus dilanjutkan
untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hal-hal
diatas dilakukan sebagai bagian dan modernisasi sistem
peradilan. Ditunjang oleh berbagai prasara dan sarana
teknologi seperti jaringan informasi, komputerisasi dan
lain-lain teknologi maka kita akan lebih cepat memasuki
era peradilan modern yang menjadi tema Rakernas
sekarang ini. Pada kesempatan meresmikan jaringan
informasi pada Pengadilan Negeri Bogor tanggal 31 Juli
yang lalu, saya sudah menyampaikan beberapa kondisi
yang harus kita miliki menuju pengadilan modern :
1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cakap,
trampil berintegritas, berkepribadian dan kreatif.
Mengenai kecakapan, keterampilan, integritas dan
kepribadian, hampir setiap kesempatan telah saya
utarakan. Pada saat ini saya akan menyampaikan
kita membutuhkan warga peradilan yang kreatif.
Manusia kreatif, adalah manusia “future orien ted ”
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selalu berpikir kedepan. Manusia kreatif adalah
manusia yang tidak pernah berhenti berpikir dan
bergiat untuk selalu melakukan pembaharuan,
menyempurnakan terus lingkungannya. Kita sedang
dituntut melakukan perubahan dan pembaharuan.
Hal tersebut hanya akan terlaksana kalau setiap
warga pengadilan menjadi orang kreatif.
2) Ketersediaan sistem management yang tidak hanya
berorientasi pada efisiensi, efektifitas, dan produktif.
Management modern harus didasari oleh menye
diakan sistem pelayanan yang akuntabel. Semua
unsur management harus diserahkan dan berfungsi
memberikan pelayanan terbaik dan akuntabel.
Demikian beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian kita untuk satu tahun mendatang. Tentu saja,
dalam diskusi-diskusi Rakernas ini akan diketemukan
berbagai hai yang perlu kita bina dan kembangkan
dimasa mendatang. Makin banyak yang dapat kita
kerjakan makin baik, karena berarti mempercepat upaya
kita mendekati harapan. Saya meminta dalam
melaksanakan program tidak harus selalu terikat pada
program Pusdikiat atan Mahkamah Agung. Setiap
lingkungan pengadilan baik tingkat banding maupun
tingkat pertama - dapat melaksanakan progam ditempat
masing-masing. Kalau hal ini dapat dilakukan dengan
baik, termasuk pula cara mempercepat pembangunan
dan penataan pengadilan kita. Di Pengadilan Negeri
Banda Aceh atas bantuan BRR dibangun Pusdiklat.
Kalau dapat dimanfaatkan dengan baik akan besar
artinya bagi peningkatan tenaga-tenaga semua
lingkungan di Banda Aceh.

355

Selamat Rakernas. Kita memohon Tuhan Yang
Maha Esa senantiasa meridhoi, memberi jalan yang
mudah, meluruskan selalu hati dan niat kita. Hanya Allah
kita berserah diri. Terima kasih.
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 4 Agustus 2008
KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI
ttd.
BAGIR MANAN
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SAMBUTAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
MAHKAMAH AGUNG RI
Jakarta, 4 Agustus 2008

Bismillahirrahrnanirrahim
Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung
Yang saya hormati para Hakim Agung
Yang saya hormati para hadirin yang barbahagia,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul
dalam keadaan sehat wal’afiat, tiada kurang sesuatu apapun.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua
Mahkamah Agung dan jajarannya yang telah memberikan
kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan
mengenai kebijakan nasional reformasi birokrasi pemerintahan
yang telah dan akan kita laksanakan dimasa yang akan datang
guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance).
"
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Pertemuan ini saya pandang sangat penting guna
membangun aparatur negara di bidang peradilan melalui
reformasi birokrasi dengan maksud dan tujuan agar aparatur
peradilan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada
masyarakat pencari keadilan dan mampu menjawab tantangan
dimasa yang akan datang. Melalui pertemuan ini paling tidak
diharapkan adanya kesamaan persepsi, pemahaman dan tujuan
reformasi birokrasi guna mengubah pola pikir (m ind set), pola
budaya (cultural set) aparatur pengadilan dan sistem administrasi
pemerintahan maupun peradilan.
S audara-saudara se ka lia n ,

Kelangsungan hidup suatu bangsa sangat tergantung pada
sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersang
kutan. Di satu pihak penyelenggaraan pemerintahan negara
harus dapat memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai
pemegang kedaulatan untuk ikut mengatur jalannya pemerin
tahan dan di lain pihak harus mampu menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa, serta mampu mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekuasaan pemerintahan sejak
lama kita kenal yang terdiri atas kekuasaan legislatif, kekuasaan
eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Namun dewasa ini kekuasaan
pemerintahan dikontrol dan sangat dipengaruhi oleh peranan
media massa dan LSM.
Peranan lembaga yudikatif adalah mengawal jalannya
pemerintahan agar terwujud masyarakat yang sejahtera dan
berkeadilan sosial. Peranan lembaga pengadilan adalah
menyelesaikan perkara antar pihak-pihak yang bersengketa
melalui jalur hukum dan menegakkan hukum sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, peranan
lembaga peradilan bukanlah mengadili dan menghukum
sebanyak-banyaknya warga masyarakat yang bersalah atau
melanggar hukum, akan tetapi membentuk masyarakat yang
taat hukum (la w c itiz e n s o b e d ie n t).
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Reformasi birokrasi sebagai strategi membangun aparatur
negara yang bersih merupakan bagian yang integral dan
reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi dan reformasi bidang
budaya. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi sangat
dipengaruhi oleh pelaksanaan reformasi di bidang lainnya.
Namun sesungguhnya reformasi birokrasi merupakan inti dan
reformasi di bidang lainnya, karena tidak ada bidang reformasi
yang tidak ada birokrasinya dan birokrasi pemerintahan terlibat
sebagai perencana dan pelaksana lebih lanjut reformasi bidangbidang lainnya. Sayangnya selama ini kita lebih memperhatikan
dan mengutamakan reformasi di bidang lainnya terutama
reformasi bidang politik, sehingga pembangunan aparatur negara
atau lebih populer dengan reformasi birokrasi menjadi
terabaikan atau kurang mendapat perhatian yang serius dan
para elit politik dan pemerintahan. Akibatnya kualitas birokrasi
semakin ban semakin merosot sampai ke titik nadir atau kurang
berdaya (powerless).
Padahal birokrasi pemerintahan merupakan pihak yang diberi
tugas, wewenang dan tanggung jawab yang sangat besar dalam
menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan untuk
mensejahterakan warga masyarakat. Pepatah mengatakan
bahwa “bila kita salah membajak sawah, hanya rusak padi
semusim, namun apabila kita salah mengelola bangsa maka
akan rusak satu generasi”.
Saudara-saudara sekalian,
Tujuan reformasi birokrasi tak lain adalah mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Seluruh
penyelenggara negara ataupun pejabat publik diwajibkan
menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik dalam setiap
perbuatan/tindakan hukum dan atau mengambil keputusan
administrasi pemerintahan. Selama ini asas-asas pemerintahan
yang baik hanya sekedar wacana dan bahan ajaran di Perguruan
Tinggi dan sekolah-sekolah kedinasan, maka dimasa yang akan
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datang asas-asas pemerintahan yang baik haruslah dikonkritisasi
dan ditranformasi menjadi norma hukum, sehingga dapat
dijadikan acuan dan pegangan para pejabat publik dalam
penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) tak
mungkin terwujud tanpa adanya kerjasama, integritas dan
sinergitas antara seluruh aparatur negara, dunia bisnis dan
masyarakat dalam mencapai tujuan negara. Namun kenyataan
nya masih banyak usahawan dan warga masyarakat dalam
berinterrelasi, berinteraksi dan bertransaksi dengan para pejabat
publik termasuk dengan para hakim yang seringkali melakukan
penyuapan dan perilaku menyimpang lainnya. Masih banyak
pegawai negeri yang melakukan pungutan liar dan atau
perbuatan tercela lainnya serta bergaji rendah, malas dan kurang
disiplin dalam menjalankan tugas.
Selain mengubah mindset and culturalset aparatur negara,
sasaran reformasi birokrasi adalah : pertama, membentuk
aparatur negara yang bersih, yaitu aparatur yang bebas dan
praktek KKN dan perbuatan tercela lainnya; kedua, membentuk
aparatur yang efisien dan efektif, yaitu aparatur yang hemat
atau tidak boros dalam penggunaan sumberdaya 4M+T (men,
money, material, machine and timed) yang tersedia. Untuk
menciptakan aparatur yang efisien, upaya difokuskan untuk
mengurangi pemborosan keuangan negara melalui program
penghematan, simplifikasi dan otomatisasi administrasi
pemerintahan (E-Gov); ketiga, membentuk aparatur yang
transparan, yaitu aparatur yang memberikan akses secara luas
kepada masyarakat dengan dibukanya ruang publik dalam
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat; keempat, membentuk aparatur yang
melayani, yaitu mengubah orientasi dan paradigma birokrasi
yang primordialisme (minta diiayani) menjadi birokrasi yang
melayani masyarakat; kelima, membentuk aparatur yang
terdesentralisasi, yaitu pemberian wewenang dan tanggung
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jawab pengambilan keputusan pemerintahan kepada aparatur
terdepan atau aparatur yang berhubungan secara langsung
dengan masyarakat, sehingga proses administrasi dan pelayanan
bisa berjalan dengan cepat, mudah, efektif, efisien, serta tidak
memberikan peluang terjadinya praktek KKN.
Selanjutnya, mengenai strategi reformasi birokrasi adalah
pertam a, membangun kepercayaan masyarakat (p u b lic tru s t
b u ild in g ), dilakukan melalui program kegiatan : (1) pencegahan
dan pemberantasan korupsi; (2) peningkatan kualitas pelayanan
publik termasuk pelayanan investasi. Kedua, memberdayakan
masyarakat (em pow ering people), dilakukan melalui program
kegiatan : (1) pengentasan kemiskinan; (2) pengentasan
pengangguran; (3) peningkatan daya beli/pendapatan
masyarakat; (3) peningkatan tanggung-jawab sosial korporasi
(C o p o ra te s o c ia l re s p o n s ib ility ). K e tig a , meningkatkan
profesionalisme aparatur, dilakukan melalui program kegiatan:
(1) Diklat aparatur (termasuk diklat luar negeri); (2) penegakan
etika jabatan/protesi; (3) pengembangan budaya kerja; (4)
pengembangan teknologi informasi; (5) penegakan disiplin dan
(6) peningkatan kesejahteraan pegawai.
S audara-saudara sekalian,

Apa yang telah dan akan kami lakukan adalah : Pertama,
m em bangun kepercayaan m asyarakat, yaitu dengan
memperbaiki kualitas pelayanan publik, m em fasilitasi
pembentukan OSS (pelayanan terpadu) yang pada tahun 2005
barn terbentuk 9 OSS dan pada tahun ini diharapkan sudah
terbentuk 350 OSS. Kemudian best practice reformasi birokrasi
yang pada tahun 2005 baru di 6 (enam) Kabupaten/Kota dan
pada tahun 2008 ini akan terbentuk pada 200 Kabupaten/Kota.
Kedua, perbaikan iklim investasi dengan kemudahan berusaha
di Indonesia (doing business) dengan penyederhanaan berbagai
prosedur investasi, sehingga diharapkan posisi Indonesia pada
tahun 2006 berada di urutan 135 dan 175 negara yang disurvey
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World Bank/IFC menjadi di urutan 75 pada tahun 2009. Ketiga,
pelaksanaan pilot project reformasi birokrasi pada tiga instansi
yaitu Departemen Keuangan, BPK dan Mahkamah Agung. Pada
tahun 2008 akan dilanjutkan dan dilaksanakan pada seluruh
instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah. Selain itu juga
disiapkan rancangan induk (grand design) reformasi birokrasi
yang berdurasi jangka panjang (tahun 2005-2025).
Belajar dari pengalaman pelaksanaan reformasi birokrasi
oleh negara-negara di Asia, Amerika dan Australia maka kriteria
prioritas p ilo t project atau fokus dan lokus reformasi birokrasi
adalah :
1) Lembaga yang mengelola keuangan (yang paling rawan
praktek KKN);
2) Lembaga yang menangani pemeriksaan keuangan dan
penertiban aparatur.
3) Lembaga/aparat penegakan hukum.
4) Lembaga yang menangani pelayanan secara langsung
kepada masyarakat.
Dalam menetapkan prioritas sebagai pilot project reformasi
birokrasi juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara
dalam menyediakan dana/anggaran. Prioritas tersebut juga
ditentukan berdasarkan pertimbangan peningkatan penerimaan
negara, penghematan/efisiensi penggunaan sumberdaya,
pertumbuhan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan peningkatan
kinerja pelayanan publik yang menjadi target utama dan reformasi
birokrasi. Oleh karena itu masing-masing kementerian/lembaga
dan pemerintahan daerah harus memiliki blue p rin t reformasi
birokrasi dan menetapkan key leverage (kunci pengungkit) guna
perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan
efisiensi dan efektivitas serta peningkatan kinerja lembaga
tersebut.
Untuk dapat mengikuti reformasi birokrasi, masing-masing
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah haruslah melalui
tahapan ataupun memenuhi prasyarat sebagai berikut :

362

1) Telah melakukan performance review (evaluasi kinerja), guna
mengetahui : tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas
unit-unit organisasi dilingkungannya; keluhan dan harapan
masyarakat serta upaya yang telah dilakukan.
2) Telah melakukan jo b analysis, jo b evaluation, jo b descrip
tion, pengukuran beban kerja dan tanggung jawab jabatan
serta jo b grading and jo b pricing
3) Telah melakukan perbaikan sistem ketatalaksanaan (busi
ness process) dengan menetapkan Standard Operating Pro
cedure (SOP) dalam penyelesaian setiap pekerjaan dan
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi;
4) Melakukan penilaian (assesment) dan penyeleksian terhadap
SDM aparatur
5) Menetapkan Key Perform ance Indicator KPI,) setiap jabatan
atau unit kerja.
6) Mengajukan usulan perbaikan insentif/tunjangan kinerja
sesuai bobot tugas, wewenang dan tanggung jawab (nilai
jabatan) kepada Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional.
Saudara-saudara sekalian,
Reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung baru
pada tahap awal dan masih banyak program kegiatan reformasi
yang perlu segera diselesaikan antara lain :
1) Mengadakan evaluasi kinerja (performance review) seluruh
lembaga pengadilan;
2) Membuat cetak biru (blue print) reformasi yang berdurasi
jangka panjang (20 tahun), sehingga dapat tergambarkan
postur Aparatur Mahkamah Agung yang diinginkan baik dan
dimensi organisasi, kuantitas dan kualitas SDM yang
dibutuhkan, serta sistem, prosedur dan mekanisme kerja
Mahkamah Agung.

363

3) Menetapkan standar kompetensi SDM Aparatur;
4) Melakukan assesment agar diperoleh the right person in
the right place;

5) Menetapkan key perform ance indicator jabatan atau unit
kerja.
6) Melakukan pengembangan SDM melalui diktat.
7) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan
pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Aparatur Pengawasan
Internal MA.
Untuk menyelesaikan pekerjaan reformasi birokrasi di
lingkungan Mahkamah Agung yang belum terselesaikan seperti
tersebut diatas, diharapkan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah
Agung senantiasa berkoordinasi, berkomunikasi dan
bekerjasama dengan Tim Kerja Reformasi Nasional secara
berkala dan berkelanjutan.
S audara-saudara se ka lia n ,

Sebagai salah satu indikator atau tolok ukur apakah telah
terjadi Good atau Bad Governance adalah kualitas pelayanan
kepada masyarakat pencari keadilan oleh aparatur pengadilan
yang berhadapan atau berinteraksi langsung dengan masyarakat.
M om ent o f th e tru th dan G ood o r B a d G overnance dapat
dilihat dan dirasakan warga masyarakat pencari keadilan pada
saat yang bersangkutan membutuhkan pelayanan dan aparatur
pengadilan negeri. Apakah dalam proses pelayanan tersebut
aparat/petugas meminta uang lelah atau pungutan liar, berwajah
ceria atau kecut, mempersulit atau menunda-nunda pelayanan,
berperilaku etis atau tidak etis, berdisiplin atau tidak dan
berperilaku koruptif. Dalam proses pelayanan tersebut apakah
telah terjadi pemborosan atau in-efisiensi. Selain itu apakah
sarana dan prasarana kerja serta sistem, prosedur dan
mekanisme kerja cukup menunjang keberhasilan pelaksanaan
tugas pokok instansi yang bersangkutan.
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Dengan kata lain, kinerja dan profesionalitas aparatur negara
yang paling mudah dinilai dan dirasakan oleh masyarakat adalah
dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pengadilan
yang bersangkutan. Pelayanan yang buruk mencerminkan
aparatur negara yang korup dan berkinerja rendah. Masyarakat
Indonesia sudah sejak lama mendambakan pelayanan yang
prima dan meningkatnya kualitas hidup seperti di negara lain
yang lebih maju. Kondisi lain yang dapat dilihat dan dirasakan
oleh masyarakat adalah masih banyaknya penduduk yang hidup
dibawah garis kemiskinan, pengangguran, ketidak-merataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, ketimpangan tingkat
pendapatan, masih maraknya praktik korupsi, ketidakadilan, dan
sebagainya. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, perlu
segera dilakukan reformasi atau pembaharuan secara terencana,
komprehensif dan sistemik terhadap seluruh lembaga negara
dan pemerintahan.
Saudara-saudara sekalian,
Untuk menjamin terlaksananya reformasi birokrasi secara
komprehensif, dan berkelanjutan, Kementerian PAN menyiapkan
pagarnya antara lain : (1) Political w ill pemerintah; (2) Penyiapan/
penerapan S in g le Id e n tific a tio n N um ber; (3) Penerapan
EGovernm ent; (4) Deregulasi peraturan perundang-undangan
yang tumpang tindih dan atau bertentangan dengan peraturan
yang lebih tinggi; (5) Pembenahan C rim inal Justice System
(CJS).

Selain itu Kementerian PAN, juga menyiapkan pilar reformasi
birokrasi dengan menyiapkan delapan RUU paket reformasi
birokrasi, yaitu : (1) RUU Pelayanan Publik. RUU ini bertujuan
menjamin warga masyarakat memperoleh pelayanan yang
semestinya dan birokrasi pemerintahan; (2) RUU Administrasi
Pemerintahan. RUU ini bertujuan mencegah terjadinya praktek
korupsi, menciptakan birokrasi pemerintahan yang efisien, efektif
dan produktif serta melindungi masyarakat dan tindakan/

365

perbuatan hukum yang sewenang-wenang dan birokrasi
pemerintahan; (3) RUU Etika Penyelenggara Negara. RUU ini
bertujuan membentuk birokrasi pemerintahan yang berkarakter,
bermoral dan berakhlaq mulia; (4) RUU Kepegawaian Negara.
RUU ini bertujuan menertibkan dan menyempurnakan sistem
administrasi kepegawaian negara; (5) RUU Tata Hubungan
Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. RUU ini bertujuan
memperkuat sistem pemerintahan yang desentralistis dalam
wujud otonomi daerah; (6) RUU Badan Layanan Umum/Nirlaba.
RUU ini bertujuan mewujudkan unit pelaksana pelayanan
Pemerintah menjadi unit pelayanan yang kompetitif dan bersifat
nirlaba; (7) RUU Kementerian Negara. RUU ini bertujuan
membenahi kementerian negara agar tidak mudah dibentuk
ataupun dibubarkan serta sebagai pola dasar organisasi
pemerintahan; (8) RUU Sistem Pengawasan Nasional. RUU
ini bertujuan membentuk sistem pengawasan yang efektif dan
efisien serta merubah paradigma sistem pengawasan.
Kemudian, sebagai tindak lanjut UU Nomor 17 tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025, Kementerian PAN sedang menyiapkan rancangan
induk (grand design) reformasi birokrasi yang juga berdurasi
jangka panjang yang disiapkan oleh Tim Kerja Reformasi
Birokrasi. Dengan demikian reformasi birokrasi dapat
dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat dievaluasi secara
berkala tingkat kemajuannya serta hasilnya dapat dirasakan oleh
warga masyarakat. Kebijakan reformasi birokrasi tak ada
gunanya apabila tidak dapat membentuk aparatur negara yang
berdayaguna dan berhasil guna serta mampu mensejahterakan
rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Demikianlah pokok-pokok pikiran yang dapat kami
sampaikan pada acara hari ini. Janganlah upaya reformasi
birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung ini berhenti sampai
pertemuan atau hanya sebatas wacana belaka, akan tetapi
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menjadi kenyataan dalam membangun dan modernisasi
pengadilan melalui program reformasi birokrasi. Saya mohon
maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati
Saudara-saudara sekalian. Atas perhatian para hadirin, sekalian,
saya mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT selalu
meridhoi usaha kita bersama.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
ttd.

Taufiq Effendi
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KEMENTERIAN NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

BAHAN PAPARAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
TENTANG PERUBAHAN PASAL-PASAL
RUU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
HASIL RAPAT KABINET TERBATAS

2008

1

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007
(SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007)

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT
KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008)

BAB I
KETENTUAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Pasal 1

KETERANGAN

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Administrasi Pemerintahan adalah tatalaksana
dalam mengambil tindakan hukum daniatau
tindakan faktual oleh Badan atau Pejabat
Pemerintahan.

1.

TETAP

2. Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur
yang melaksanakan fungsi pemerintahan
berdasarkan wewenang pemerintahan.

2.

Badan dan atau Pejabat Pemerin
tahan dan atau Badan Hukum lainnya
adalah unsur yang melaksanakan
fungsi pemerintahan berdasarkan
wewenang pemerintahan.

3. Wewenang pemerintahan adalah wewenang diluar
kekuasaan legislatif dan yudisii! yang diperoleh
melalui atribusi, delegasi, mandat.

3.

TETAP

4. Keputusan Pemerintahan adalah keputusan tertulis
dan/atau tidak tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat Pemerintahan dalam lapangan hukum
administrasi negara.

4.

TETAP

RUU ini mencakup juga
Badan Hukum yang diberi
delegasi oleh Pemerintah
untuk melaksanakan
fungsi pemerintahan.
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RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007
(SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007)

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT
KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008)

KETERANGAN

5. Diskresi adalah wewenang Pejabat Pemerintahan
yang memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam
mengambil tindakan hukum dan/atau tindakan
faktual dalam administrasi pemerintahan.

5. TETAP

6. Upaya Administratif adalah pengajuan keberatan
terhadap Keputusan Pemerintahan dalam
lingkungan pemerintahan.
7. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

6. TETAP

8.

8. Kewenangan
atribusi
adalah
kewenangan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan pada
saat jabatan itu dibentuk.

Penambahan pengertian
dan
pembakuan
kewenangan

9. Kewenangan delegasi adalah
pelimpahan kewenangan untuk
mengambil Keputusan Pemerintahan
oleh suatu Badan kepada pihak lain
untuk melaksanakan kewenangan
atas tanggung jawab sendiri, dan tidak
diberikan kepada bawahan.

Idem

10. Mandat adalah penugasan oleh
Badan atau Pejabat Pemerintahan
yang berwenang kepada badan atau
pejabat pemerintahan lain untuk
melaksanakan tugas pemerintahan
atas nama pemberi mandat.

Idem

-

9. -

10,

-

7. TETAP

NO

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007
(SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007)

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT
KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008)

2

Bagian Kedua
Tujuan dan Asas

Bagian Kedua
Tujuan dan Asas

Pasal 2

Pasal 2

Undang-undang ini bertujuan :
1. mendapatkan tertib penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan;
2. menciptakan kepastian hukum;
3. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
4. menjamin akuntabtiltas Badan atau Pejabat
Pemerintahan;
5. memberikan perlindungan hukum kepada
masyarakat dan aparatur pemerintah;
6. menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang
baik;
7. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada
masyarakat.

3

KETERANGAN

1. TETAP
2. TETAP
3. TETAP
4. TETAP
5. TETAP
6. Menerapkan asas-asas umum
pemerintahan yang baik dan peraturan
perundang-undangan.
7. TETAP

Pasal 3

Pasal 3

(1) Badan atau Pejabat Pemeriritahan dalam
menjalankan hak, wewenang, kewajiban dan
tanggung jawabnya wajib melaksanakan asas-asas
umum pemerintahan yang baik.

(1) Badan atau Pejabat Pemerintahan
dan atau Badan Hukum lainnya
menjalankan hak, wewenang,
kewajiban dan tanggungjawabnya
wajib melaksanakan :

Penambahan
asas
legalitas dan asas
pengakuan
dan
perlindungan terhadap
Hak Asasi Manusia.
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NO

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007
(SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007)

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT
KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008)

(2) Asas-asas umum pemerintahan yang baik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
a. Asas kepastian hukum;
b. Asas keseimbangan;
c. Asas ketidakberpihakan;
d. Asas kecermatan;
e. Asas tidak melampaui, tidak menyalahgunakan
dan/atau mencampuradukkan kewenangan;
f. Asas keterbukaan;
g. Asas profesionalitas;
h. Asas kepentingan umum.

(2) Asas-asas umum pemerintahan yang
baik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi :
a. Asas kepastian hukum;
b. Asas keseimbangan;
c. Asas ketidakberpihakan;
d. Asas kecermatan;
e. Asas tidak melampaui, tidak
menyalahgunakan dan/atau
mencampuradukkan kewenangan;
f. Asas keterbukaan;
g. Asas profesionalitas;
h. Asas kepentingan umum.

(3) Asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berkembang sesuai dengan perkem-bangan
ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat dan
yurisprudensi.

(3) TETAP

KETERANGAN

NO
5

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007
(SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007)

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT
KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008)

BAB III
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

BAB III
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Administrasi Pemerintahan

Bagian Kesatu
Kewenangan Administrasi Pemerintahan
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Pasal 5

Pasal 5

(1) Wewenang Badan atau Pejabat Pemerintahan
dibatasi oleh substansi wewenang, wilayah, dan
waktu

(1) Badan atau Pejabat Pemerintahan
dan atau Badan Hukum lainnya mem
peroleh wewenang melalui atribusi
dan atau delegasi.

(2) Substansi wewenang diatur berdasarkan ketentuan
atribusi, delegasi dan mandat.
(3) Keabsahan Keputusan Pemerintahan merupakari
tanggung jawab jabatan.
(4) Maladministrasi dalam pembuatan keputusan
Pemerintahan merupakan tanggung jawab pribadi
(5) Badan atau Pejabat Pemerintahan yang memiliki
kewenangan untuk membuat dan melaksanakan
Keputusan Pemerintahan terdiri atas:
a. Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam
wilayah hukum dimana Urusan Administrasi
Pemerintahan itu terjadi, atau;
b. Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam
wilayah hukum dimana seorang individu atau
sebuah organisasi berbadan hukum melakukan
aktivitasnya, atau;

(2) TETAP
(3) TETAP
(4) DIHAPUS
(5) TETAP

KETERANGAN

(1) Tambahan ayat (1)
untuk
kejelasan
sumber hukum bagi
pejabat
untuk
membuat keputusan
ayat (1) lama menjadi
ayat
(2)
dan
seterusnya.
(4) Dipindah ke Pasal
42, yaitu pasal yang
terkait
tanggung
jawab jabatan.
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NO
6

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007
(SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007)
(6) Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah
hukum dimana seorang individu atau organisasi
berbadan hukum bertempat tinggal atau memiliki
tempat tinggal.
(7) Kewenangan yang melibatkan lintas Badan atau
Pejabat Pemerintahan dilaksanakan melalui keijasama antar Badan atau Pejabat Pemerintahan yang
terlibat.
Bagian Kedua
Diskresi

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT
KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008)

KETERANGAN

(6) TETAP

(7) TETAP

Bagian Kedua
Penggunaan Diskresi
Pasal 6

Pasal 6
(1) Badan atau Pejabat Pemerintahan yang diberikan
kewenangan diskresi dalam mengambil keputusan
wajib mempertimbangkan tujuan diskresi, peraturan
perundang-undangan yang_ menjadi dasar diskresi,
dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

(1) TETAP

(2) Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menggu
nakan diskresi wajib mempertanggung-jawabkan
keputusannya kepada pejabat atasannya dan
masyarakat yang dirugikan akibat keputusan diskresi
yang telah diambil.

(2) TETAP

(3) Keputusan dan/atau ndakan diskresi Badan atau
Pejabat Pemerintahan dapat diuji melalui Upaya
Administratif atau gugatan di Peradilan Tata Usaha
Negara.

(3) TETAP

Sub Judul berubah yang
diatur adalah penggu
naan diskresi.

NO

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007
(SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007)

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT
KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008)

KETERANGAN

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang diskresi diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
10

Bagian Keempat
Komunikasi Elektronis

Bagian Keempat
Komunikasi Elektronis

Pasal 10

Pasal 10

(1) Pengiriman Keputusan Pemerintahan oleh Badan
atau Pejabat Pemerintahan melalui media elektronis
diperbolehkan jika anggota masyarakat dan Badan
Hukum memiliki akses untuk menerima dan
membuka secara elektronis keputusan tersebut.
(2) Bentuk cetak tertulis sebuah Keputusan Pemerin
tahan dapat diganti dengan bentuk elektronis, jika
tidak ada ketentuan perundang-undangan yang
melarangnya atau mengatur lain.
(3) Keputusan Pemedntahan yang berbentuk elektronis
berkekuatan hukum sama dengan Keputusan
Pemerintahan yang tertulis dan berlaku sejak
diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang
bersangkutan.
(4) Keputusan Pemerintahan dalam bentuk elektronis
diikuti dengan pengiriman keputusan asli baik dari
Badan atau Pejabat Pemerintahan selambatlambatnya 15 (limabelas) hari sejak tanggal
pengiriman melalui media elektronik.

(1) DIHAPUS

Ayat (1) dan (2) dihapus
karena sudah diatur
dalam UU No. 11 Tahun
2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

(2) DIHAPUS

(3) TETAP

Ayat (3) dan (4) menjadi
ayat (1) dan (2).

(4) TETAP

Ketentuan ini sejalan
dengan Pasal 5 ayat (4)
UU No. 11 Tahun 2008
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NO
11

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007
(SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007)

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT
KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008)

BAB IV
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

BAB IV
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Pihak-pihak yang berkepentingan

Bagian Kesatu
Pihak-pihak yang berkepentingan

Pasal 11
(1) Pihak-pihak yang berkepentigan dalam prosedur
Administrasi Pemerintahan adalah setiap orang,
organisasi, Badan Hukum Lainnya, dan Badan atau
Pejabat Pemerintahan.

Pasal 11
(1) Pihak-pihak yang berkepentigan
merupakan pihak yang langsung
terkait dalam prosedur Administrasi
Pemerintahan adalah setiap orang,
organisasi, Badan atau Pejabat
Pemerintahan dan atau Badan Hukum
lainnya.

(2) Pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk
terlibat dalam prosedur Administrasi Pemerintahan
meliputi :

(2) TETAP

a. individu yang cakap bertindak menurut hukum
perdata;
b. badan hukum yang diwakili oleh pengurus;
c. organisasi yang diwakili oleh pengurus;
d. Badan atau Pejabat Pemetintahan yang diwakili
oleh Pejabat Pemerintahan atau pejabat yang
ditunjuknya.

KETERANGAN

(1) Pihak yang terkait
dibatasi hanya yang
terkait langsung.

NO

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007
(SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007)

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT
KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008)

(3) Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Peme
rintahan terdiri atas :
a. Pemohon;
b. Termohon;
c. Pihak yang menjadi objek Keputusan Peme
rintahan.
20

BAB V
KEPUTUSAN PEMERINTAHAN

BAB V
KEPUTUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Syarat-Syarat Sahnya Keputusan

Bagian Kesatu
Syarat-Syarat Sahnya Keputusan

Pasal 20

377

(1) Keputusan Pemerintahan wajib memenuhi syarat
formal yaitu :
a. dibuat oleh Pejabat yang berwenang;
b. memuat isi yang jelas, pas dan dapat dimengerti;
c. mengikuti tata naskah dinas sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;
d. ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
e. mencantumkan informasi mengenai hak-hak
pengajuan Upaya Administratif yang dapat
dilakukan.

Pasal 20
(1) TETAP

KETERANGAN

378

NO

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007
(SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007)

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT
KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008)

(2) Keputusan Pemerintahan wajib memenuhi syarat materiil
meliputi:
a. didasarkan pada pertimbangan atau penilaian dengan
memperhatikan :
1. keseimbangan antara kepentingan orang-perorang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
2. keseimbangan antara orang peroran dengan pihak
lain yang terkena akibat dan/atau terkait dari
Keputusan Pemerintahan;
i. tidak boleh bertentangan dengan kewajiban
hukum Pejabat Pemerintahan yang memutus
kan;
j. tidak boleh bertentangan dengan kepa-tutan dan
atau kewajiban yang berlaku di dalam
masyarakat yang bersangkutan;
k. tidak boleh menggunakan wewenang yang
dimiliki untuk tujuan yang lain dan pada tujuan
untuk mana kewenangan itu diberikan kepada
Pejabat Pemerintahan yang memberi keputusan
atau arahan.

(2) TETAP

(3 )

(3) Syarat formal sebagaimana dimaksud ayat
(1) dan syarat materiil sebagaimana
dimaksud ayat (2) didasarkan atas
peraturan perundang-undangan dan asasasas umum pemerintahan yang baik.

-

KETERANGAN

NO

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007
(SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007)
(4) Keputusan Pemerintahan dapat berupa keputusan
tertulis, elektronis, tidak tertulis atau tindakan lainnya.
(5) Atas permintaan pihak yang berkepentingan, suatu
Keputusan Pemerintahan yang bersifat tidak tertulis
harus diformalkan dalam bentuk tertulis atau
elektronis.
(6) Setiap Keputusan Pemerintahan baik yang tertulis
mau pun elektronis, harus memuat nama Badan atau
Pejabat Pemerintahan yang membuatnya.
Terhadap
Keputusan Pemerintahan yang bersifat
(7)
elektronis diberlakukan semua ketentuan seperti
halnya dalam Keputusan Pemerintahan yang tertulis.

30

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT
KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008)
(4) TETAP
(5) TETAP

(6) TETAP

(7) TETAP

Pasal 30

Pasal 30
Keputusan Pemerintahan batal demi hukum jika
dibuat oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang
nyata-nyata tidak berwewenang untuk hal itu;
(2) Keputusan yang batal demi hukum sejak semula
dianggap dak pernah ada;
(3) Keputusan Pemerintahan dapat dibatalkan, jika :
dibuat oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang
tidak berwenang; dibuat tidak melalui prosedur yang
disyaratkan; cacat substansial.

(D

KETERANGAN

(1) TETAP

(2) TETAP
(3) Keputusan Pemerintahan dapat
dibatalkan, jika ;

379

a. Bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (3) mempertegas
pengaturan dibatalkan
dan batal demi hukum

380

NO

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007
(SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007)

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT
KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008)

KETERANGAN

b. dibuat oleh Badan atau Pejabat
Pemerintahan dan atau Badan
Hukum lainnya yang tidak
berwenang.
c. dibuat tidak melalui prosedur yang
disyaratkan sebagaimana dimak
sud Pasal 11;
d. cacat materiil
(4) Keputusan badan atau pejabat
pemerintahan dan atau Badan Hukum
lainnya yang dinyatakan batal demi
hukum atau telah dibatalkan wajib
dilaksanakan oleh pajabat yang
bersangkutan atau atasan yang
bersangkutan.

(4) -

33

Pasal 33

Pasal 33
(1) Atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan,
Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat meninjau
kembali Keputusan Pemerintahan yang sudah ditolak
atau dibatalkan atau dicabut dengan alasan :
a. Ketentuan hukum yang menjadi dasar penibuatan
Keputusan Pemerintahan tersebut berubah;
b. Terdapat fakta-fakta baru

(1) TETAP

Ayat (4) tambahan guna
mempertegas tindak
lanjut keputusan yang
dibatalkan.

NO

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007
(SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007)
(2) Permohonan peninjauan kembali Keputusan
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) (2)
bulan sejak pihak-pihak yang berkepentingan
mengetahui perubahan ketentuan hukum dan faktafakta baru sesuai ayat 1 huruf a dan b.
(3 )
-

42

BAB VII
TANGGUNG JAWAB BADAN ATAU PEJABAT
PEMERINTAHAN

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT
KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008)
(2) TETAP

(3) Apabila permohonan perbaikan
kembali keputusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima, Badan atau pejabat pemerin
tahan dan atau badan hukum lainnya
yang bersangkutan wajib mengganti
keputusan dimaksud.
BAB VII
TANGGUNG JAWAB BADAN ATAU PEJABAT
PEMERINTAHAN

Pasal 42
(1) Badan atau Pejabat Pemerintahan bertanggung
jawab dan terikat atas keputusan yang ditetapkan
dan tindakan yang dilakukan selama dan setelah
masa jabatannya sesuai dengan peraturan
perundangan pada saat ditetapkannya Keputusan
Pemerintahan tersebut.

KETERANGAN

Pasal 42
(1) TETAP

Sebagaimana dimaksud
ayat (2) pejabat yang
bersangkutan
wajib
memperbaiki keputusan

382

NO

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007
(SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007)

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT
KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008)
(2) Kewajiban bertanggung jawab
sebagaimana dimaksud ayat (1)
apabila keputusan pemerintahan
merupakan maladministrasi, maka
menjadi tanggung jawab pribadi
pejabat yang bersangkutan.

(2)

KETERANGAN
Ayat (2) sampai dengan
ayat (4) penegasan
mengenai tanggung
jawab jabatan dan
tanggung jawab pribadi.
Ayat ini pindahan dari
Pasal 5 ayat (4)

(3)

(3) Pejabat yang mengambil keputusan
pemerintahan bertanggung jawab
selama-lamanya 1 tahun setelah tidak
menjabat atau 1 tahun setelah
pensiun.

(4)

(4) Jumlah kerugian imateriil ditetapkan
sebagaimana diatur dalam Pasal 41
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

Pasal 43

(1) Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat
Pemerintahan terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
6, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19,

(1) TETAP

NO

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007
(SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007)

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT
KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008)

Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, mengakibatkan
Keputusan Pemerintahan yang ditetapkannya
menjadi batal demi hukum.
(2) Badan atau Pejabat Pemerintahan yang melakukan
pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal
13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal
20 dikenal sanksi administratif berupa :
a. Teguran lisan V
b. Teguran tertulis
c. Pemberhentian sementara
d. Pemberhentian dengan hormat; atau
e. Pembertientian dak dengan hormat
f. Dikurangi dan/atau dicabut hak-hak jabatan dan
pensiun
g. Pembayaran kompensasi dan ganti mgi
h. Publikasi melalui media massa

(2) TETAP

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

(3) TETAP

(4) Pembayaran kompensasi dan ganti rugi sebagai
mana tersebut pada ayat (2) huruf g hanya
diberlakukan kepada Badan.

(4) TETAP

KETERANGAN
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KESIMPULAN
HASIL PEMBAHASAN MATERI
RAPAT KERJA AKBAR NASIONAL
MAHKAMAH AGUNG R.I.
DENGAN
JAJARAN PENGADLAN
DARI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
SELURUH INDONESIA
TAHUN 2008

Memperhatikan

1. Sambutan Presiden Republik Indone
sia.
2.

Sambutan dan Pengarahan Ketua
Mahkamah Agung R.l.

3.

Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah
Agung Bidang Yudisial.

4.

Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah
Agung Bidang Non Yudisial.

5.

Pemaparan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera R.l.

6.

Pemaparan para Ketua
Mahkamah Agung R.l.

Muda

Membaca

Hasil Rumusan Komisi Khusus, Komisi A
Bidang Teknis dan Komisi B Bidang Non
Teknis.

Mendengar

Penjelasan-penjelasan dan diskusi yang
berkembang pada rapat komisi.

Menimbang

Bahwa dalam penyelenggaraan Rapat
Kerja Akbar Nasional Mahkamah Agung
dengan jajaran Pengadilan 4 (empat)
lingkungan peradilan seluruh Indonesia,
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dipandang perlu menetapkan hasil
pembahasan materi rumusan komisikomisi sebagai hasil Rapat Kerja Akbar
Nasional Mahkamah Agung R.l. tahun
2008.
MENETAKAN :
Mengesahkan hasil pembahasan materi Rapat Kerja Akbar
Nasional Mahkamah Agung R.l. dengan jajaran Pengadilan 4
(empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2008.
Sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan merupakan hasil
Rakernas Akbar Nasional Mahkamah Agung R.l. 2008.
REKOMENDASI
Ke-empat lingkungan peradilan dalam jajaran Kekuasaan
Kehakiman telah sepakat mengeluarkan rekomendasi sebagai
berikut :
1.

Bahwa segenap unsur pimpinan ke empat lingkungan
peradilan datam jajaran Kekuasaan Kehakiman bertekad
melanjutkan dan meningkatkan modernisasi Pengadilan
Indonesia, serta merekomendasikan agar seluruh Pengadilan
mewujudkannya secara bertahap sebagai implementasi Buku
Cetak Biru Pembaruah Peradilan oleh Mahkamah Agung
sebagai arahan Pembaruan tahun 2003.

2.

Bahwa transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga
peradilan merupakan wahana yang mutlak dalam
mendukung Reformasi Birokrasi, dan karenanya
merekomendasikan agar segenap lembaga peradilan meng
usahakan dan meningkatkan sarana Teknologi Informasi
sehingga publik memperoleh akses sepenuhnya terhadap
jalannya peradilan.

3.

Bahwa integritas dan profesionalisme para Hakim menjadi
dasar bagi peningkatan mutu putusan-putusan Hakim, dan
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karenanya merekomendasikan agar pelatihan dan
pendidikan para Hakim disamping melandaskan pada
peningkatan dan perluasan wawasan serta ilmu
pengetahuan, juga menekankan pada pendalaman Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
4.

Bahwa Reformasi Peradilan sebagai bagian juga dan
Reformasi Birokrasi di Indonesia, merekomendasikan dan
mengharuskan agar Pimpinan Pengadilan sangat ketat
dalam meningkatkan pengawasan dan displin kerja sehingga
pelayanan publik dalam bidang peradilan dapat dijamin lebih
mendekatkan masyarakat pada keadilan (to bring ju stice
closer to the people,)

5.

Bahwa kelengkapan sarana dan prasarana tembagalembaga peradilan merupakan hal penting juga untuk
menunjang keberhasilan Reformasi Peradilan, sehingga
karenanya merekomendasikan agar sarana dan prasarana
serta dukungan finansiil lebih ditingkatkan secara bertahap.

6.

Perlu adanya undang-undang yang mengatur biaya perkara
karena selama ini ada dua persepsi :
Pertama : Memandang biaya perkara sebagai uang
negara yang disetorkan ke Negara karena
didasarkan pada Undang-Undang No. 17
Tahun 2004.
Kedua
: Memandang biaya perkara yang sebagai biaya
proses beracara oleh karena itu bukan uang
negara berdasarkan Hukum Acara Perdata
(HIR/RBg).
Kedua persepsi tersebut hanya dapat dituntaskan dengan
adanya undang-undang yang mengatur biaya perkara.

7.

PERMA No. 1 Tahun 2008 telah ditandatangani oleh Ketua
Mahkamah Agung, PERMA ini perlu diimplementasikan,
sehingga akan tercetak Mediator-Mediator yang baik. Untuk
itu Mediator-Mediator yang akan dicetak tersebut dilakukan
melalui Training o f Trainers (T.O.T).
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Mediator Pelatih diambil dan tenaga-tenaga yang telah
mengikuti pelatihan Mediasi di Jepang.
8.

Putusan Arbitrase Syariah
Permasalahan adalah ke Pengadilan mana putusan arbitrase
syariah didaftarkan dan siapa yang berwenang melak
sanakan putusan arbitrase syariah tersebut, untuk itu perlu
dibicarakan bersama antara Peradilan Umum, Peradilan
Agama, Pakar Ekonomi Syariah, Pakar Perbankan, Pakar
Arbitrase, untuk menentukan cara penyelesaiannya.

Demikian kesimpulan Steering Committe sebagai hasil Rapat
Kerja Akbar Nasional Mahkamah Agung R.l. tahun 2008.

Jakarta, 6 Agustus 2008
STEERING COMMITTEE

Sekretaris

Ketua

ttd.

ttd.

(H. MUH. DAMING S., SN.MH.)

(H. M. HATTA ALI, SH., MH.)
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RUMUSAN KESIMPULAN
KOMISI KHUSUS

Memperhatikan

1. Sambutan Presiden Republik Indo
nesia.
2.

Sambutan dan Pengarahan Ketua
Mahkamah Agung - RI.

3.

Pengarahan Wakil Ketua Mah
kamah Agung Bidang Yudisial.

4.

Pengarahan Wakil Ketua Mah
kamah Agung Bidang Non Yudisial.

5.

Pemaparan Menteri Pendaya
gunaan Aparatur Negara RI.

6. Pemaparan para Ketua Muda
Mahkamah Agung RI.
Mendengar

Penjelasan-penjelasan dan diskusi yang
berkembang pada rapat komisi.
MENYIMPULKAN :

1.

S.K. Ketua MA No. 144/KMA/8K/VII/2007 mengenai
keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai salah satu
bentuk implementasi akses masyarakat pada putusan MA
melalui situs MA perlu ditingkatkan terus sehingga dapat
online dengan semua website pengadilan di seluruh Indo
nesia.

2.

Back up data harus menjadi prioritas untuk penggunaan
data kalau terjadi blank, kena virus dan sebagainya.

3.

Untuk kecepatan pengisian website putusan perlu segera
dilakukan tindakan sementara yaitu pembuatan petikan
putusan untuk perkara Pidana dan amar putusan untuk
perkara perdata untuk dimasukkan ke dalam website MA.

389

4.

Untuk mendukung Percepatan Penyelesaian Perkara yang
sedang berjalan, perlu dibuat laporan perkembangan
penyelesaian perkara secara priodik oleh Kepaniteraan MA.

Jakarta, 6 Agustus 2008

Sekretaris

Ketua

ttd.

ttd.

H. SUHADI, SH„ MH

H.M. HATTA ALI, SH.MH.
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RUMUSAN KESIMPULAN
BIDANG PERDATA

Memperhatikan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mendengar

Sambutan Presiden Republik Indo
nesia.
Sambutan dan Pengarahan Ketua
Mahkamah Agung - RI.
Pengarahan Wakil Ketua Mahka
mah Agung Bidang Yudisial.
Pengarahan Wakil Ketua Mahka
mah Agung Bidang Non Yudisial.
Pemaparan Menteri Pendaya
gunaan Aparatur Negara RI.
Pemaparan para Ketua Muda
Mahkamah Agung R.l.

Penjelasan-penjelasan dan diskusi yang
berkembang pada rapat komisi.
MENYIMPULKAN :

1.

Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan wajib didahului
dengan penyelesaian sengketa para pihak dengan mediasi
sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008.

2.

Tenggang waktu dalam proses mediasi tidak dihitung dalam
tenggang waktu penyelesaian perkara selama 6 bulan sesuai
SEMA No. 6 Tahun 1992.

3.

Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib
memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti
pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah
memperoleh akreditasi dan MA-RI.

4.

Dalam hal jumlah hakim hanya terdiri dari 3 orang hakim,
maka salah seorang dari hakim yang memeriksa perkara
dapat ditunjuk oleh ketua sidang sebagai mediator.
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5.

SEMA No. 1 Tahun 2008 menyempurnakan SEMA No. 2
Tahun 2003 antara lain :
a. Mengenai tenggang waktu mediasi lebih lama.
b. Apabila tidak menempuh upaya mediasi, putusan batal
demi hukum.
c. Mediasi dalam proses litigasi wajib dilaksanakan dengan
sungguh, sungguh.
d. Tidak tertutup kemungkinan Hakim pemeriksa perkara
menjadi Mediator.

6. Akta perdamaian/putusan harus memperhatikan
a. Itikad baik para pihak.
b. Memenuhi syarat-syarat perjanjian (Pasal 1320 BW).
c. Dapat dieksekusi.
d. Tidak merugikan pihak ketiga/melawan hukum.

Jakarta, 6 Agustus 2008

Sekretaris

Ketua

ttd.

ttd.

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH

SOEPARNO, SH
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RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMSI
BIDANG
PERDATA KHUSUS

Memperhatikan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mendengar

Sambutan Presiden Republik Indo
nesia.
Sambutan dan Pengarahan Ketua
Mahkamah Agung - RI.
Pengarahan Wakil Ketua Mahka
mah Agung Bidang Yudisial.
Pengarahan Wakil Ketua Mahka
mah Agung Bidang Non Yudisial.
Pemaparan Menteri Pendaya
gunaan Aparatur Negara RI.
Pemaparan para Ketua Muda
Mahkamah Agung R.l.

Penjelasan-penjelasan dan diskusi yang
berkembang pada rapat komisi.
MENYIMPULKAN :

Perkara-perkara yang ditangani oleh bidang Perdata Khusus
ada berbagai jenis perkara yaitu:
1.

Permohonan Pernyataan P ailit dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

2.

Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari :
a. Hak Cipta
b. Paten
c. Merek
d. Desain Industri
e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
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3.

Arbitrase yang terdiri dari :
a. KPPU
b. Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK)

4.

Perseilsihan Hubungan Industrial (PHI)

5.

PILKADA

Perdamaian dalam Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Berbeda dengan hukum acara perdata, perdamaian dalam
hukum acara Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU tidak
ditawarkan pada awal persidangan, sedangkan pada hukum
acara perdata biasa sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008
Hakim pada awal persidangan wajib mengupayakan perdamaian
kepada para Pihak yang berperkara melalui mediasi terlebih
dahulu.
Perdamaian dalam Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU
dikenal dua macam yaitu :
1.

Perdamaian yang ditawarkan Debitor setelah Debitor
dinyatakan pailit (Pasal 144 - 177 Undang-Undang No. 37
Tahun 2004).

2.

Perdamaian yang ditawarkan Debitor dalam rangka PKPU
sebelum Debitor dinyatakan pailit. (Pasal 265 - 294 UndangUndang No. 37 Tahun 2004).

Pembatalan Perdamaian.
Walaupun Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 172 ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun 2004, menghendaki sebelum mengajukan
Permohonan Pernyataan Pailit, terlebih dahulu mengajukan
pembatalan perdamaian.
Mahkamah Agung dalam putusannya No. 247 K/Pdt.Sus/
2007 tanggal 9 April 2008 telah membenarkan putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
52/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 November 2007, yang
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mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit, meskipun tanpa
terlebih dahulu mengajukan Permohonan Pembatalan
Perdamaian yang telah disahkan, dengan pertimbangan bahwa
Termohon PaUIt sendiri dalam jawabannya di persidangan telah
tegas mengakui bahwa Termohon Pailit setuju dan sependapat
atas kepaliltan yang diajukan oleh Pemohon Pailit karena
Termohon Palilt tidak sanggup lagi memenuhi isi perdamaian.
Disamping itu perdamian yang telah disahkan dalam perkara
aquo hanya berlaku terhadap semua Kreditor yang tidak
mempunyai hak untuk didahulukan tanpa kecuali dan tidak
mengikat Pemohon selaku Kreditor Pemegang hak istimewa
sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata.
Penolakan Pengesahan Perdamaian
Pembayaran dalam bentuk saham sebagai penyertaan modal
yang ditawarkan oleh Debitor Pailit kepada para Kreditornya
dalam perjanjian perdamaian tidak dapat dibenarkan, sebab
Peraturan Bank Indonesia No. 5/10/PBI/2003 melarang Bank
melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bukan
perusahaan di bidang keuangan in casu Pemohon Kasasi/
Kreditor bukan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan.
Pembayaran dengan saham akan berarti pelaksanaan
perdamaian tidak cukup terjamin bahkan tidak mungkin
terlaksana, berdasarkan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang
No. 37 Tahun 2004, sehingga putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membenarkan tawaran
Debitor dengan pembayaran dalam bentuk saham tersebut harus
dibatalkan.
Pengajuan PKPU setelah Permohonan Pernyataan Pailit
Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan PKPU tidak
dapat dikatakan telah diperiksa pada saat yang bersamaan,
sebab Debitor dalam jawabannya telah menanggapi dan
menyangkal adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat
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ditagih, tetapi kemudian mengajukan permohonan PKPU melalui
tanggapan tersebut dengan mengakui adanya utang yang telah
jatuh waktu dan dapat ditagih.
Seharusnya Permohonan PKPU diajukan tersendiri yang
ditandatangani oleh Debitor dan Advokatnya sebagai tangkisan
terhadap Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Debitur
sebelum Debitor memberi tanggapan pada sidang pertama
pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit, oleh karena itu
Permohonan PKPU seperti ini tidak dapat dibenarkan.
Temuan Dalam Praktek
a.

Masalah perdamaian
Masih ada Hakim Niaga yang keliru dalam memeriksa
Permohonan Pernyataan Pailit menerapkan Pasal 130 HIR/
154 RBg jo Perma No.2 Tahun 2003 Jo Perma No. 1 Tahun
2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan alasan
bahwa proses Mediasi adalah 40 hari kerja dan mungkin 54
hari kerja (Pasal 13 ayat (3 dan 4), sedangkan perkara
perdata khusus waktu penyelesaiannya tidak sampai jangka
waktu tersebut.

b.

Masalah Actio Pauliana
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.
37 Tahun 2004, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan
Pangadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan
peradilan umum, sedangkan Pasal 3 ayat (1) dalam
penjelasannya, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan
hal-hal lain adalah antara lain actio pauliana dst-nya, dengan
demikian maka actio pauliana dalam rangka kepailitan adalah
termasuk kewenangan Pengadilan Niaga dan hanya dapat
diajukan oleh Kurator untuk kepentingan harta pailit, yait
kepentingan semua Kreditor.

c.

Masalah kebaharuan dan langkah inventif dalam Paten
Untuk menentukan apakah suatu invensi bersifat baru, harus
diadakan pemeriksaan terhadap data terdahulu untuk
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rttencari dokumen pembanding yang terbit sebelum tanggal
penerimaan permohonan paten. Apabila invensi yang
dimintakan paten tidak terdapat dokumen pembanding,
invensi tersebut dianggap barn. Tetapi untuk menilai apakah
suatu invensi mengandung langkah inventif harus
diperhatikan apakah invensi tersebut bagi seseorang yang
mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan
hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
Apabila invensi tersebut berisi pemecahan masalah yang
tidak berbeda dengan pemecahaan masalah dan invensi
yang terdapat dalam dokumen pembanding, berarti tidak
ada langkah inventifnya. Jika seseorang yang mempunyai
keahlian tertentu di bidang teknik dapat menduga invensi
tersebut dengan menggunakan pengetahuan umum di
bidang teknologi yang diajukan (misalnya mengganti paku
dengan sekrup) berari juga dianggap tidak ada langkah
inventifnya.
d.

Masalah Perselisihan Hubungan Industrial (PHi)
1. Terdapat amar yang berbeda terhadap biaya
perkara PHI yang nilai gugatannya di bawah
Rp. 150.000.000,- :
d. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
e. Menyatakan biaya perkara nihil
2.

Terhadap biaya perkara PHI yang nilai gugatannya di
atas Rp.150.000.000 tidak diatur oleh undang-undang.
Oleh karena perkara PHI digolongkan ke dalam perkara
perdata khusus yang merupakan bagian dari perdata
umum, besarnya biaya perkara PHI disamakan dengan
besar biaya perkara perdata umum yaitu Rp. 500.000,-

3.

Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus
perkara perlawanan terhadap eksekusi suatu putusan
perkara PHI adalah Pengadilan Negeri, karena
perawanan terhadap eksekusi menyangkut sengketa
kepemilikan yang bukan merupakan kewenangan PHI.
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Jakarta, 6 Agustus 2008.

TEAM PERUMUS;

Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

(H. SOFJAN ZEN, SH.M.Hum.)

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
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RUMUSAN KESIMPULAN KOMISI
BIDANG PIDANA

Memperhatikan

1. Sambutan Presiden Republik Indo
nesia.
2. Sambutan dan Pengarahan Ketua
Mahkamah Agung - RI.
3. Pengarahan Wakil Ketua Mahka
mah Agung Bidang Yudisial.
4. Pengarahan Wakil Ketua Mahka
mah Agung Bidang Non Yudisial.
5. Pemaparan Menteri Pendaya
gunaan Aparatur Negara RI.
6. Pemaparan para Ketua Muda
Mahkamah Agung R.l.

Mendengar

Penjelasan-penjelasan dan diskusi yang
berkembang pada rapat komisi.
MENYIMPULKAN :

Beberapa Permasalahan tentang Cyber Crime
1.

Pemeriksaan saksi melalui teleconference dilakukan di zona
bebas dalam tindak pidana terrorisme, begitu pula
pemeriksaan Terdakwa. Tujuannya untuk mencegah adanya
pengaruh atau intervensi dalam pemeriksaan Terdakwa atau
Saksi.

2.

Pemeriksaan melalui teleconference harus diatur dengan
jelas tentang siapa yang boleh hadir di ruangan di tempat
pemeriksaan dilakukan.

3. Apakah black box yang merupakan satu-satunya bukti dalam
perkara kecelakaan pesawat terbang dapat dijadikan alat
bukti untuk mengadili perkara kecelakaan pesawat terbang.
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4.

Dalam suatu perkara tindak pidana cyber crime, Penyidik
tidak menyita master tapi clonning-nya. Timbul persoalannya,
yaitu dalam amar putusan apakah menyatakan merampas
master atau dossing untuk dimusnahkan?

5.

Siapa yang membayar biaya teleconference, mengingat
biayanya tinggi? Kiranya Mahkamah Agung membuat
anggaran untuk pemeriksaan melalui teleconference.

6.

Dalam perkara terrorisme dilarang membuka identitas saksi
pelapor. Apabila pemeriksaan saksi melalui teleconference
apakah tidak terjadi pelanggaran ketentuan tentang
perlindungan saksi.

7.

Seorang saksi telah memberikan keterangan palsu pada
waktu diperiksa melalui teleconference, apakah saksi
tersebut dapat dituntut, karena memberikan keterangan palsu
dibawah sumpah, sementara Indonesia dan negara asal
saksi tidak ada peijanjian ekstradisi, atau perbuatan tersebut
dilakukan diluar yurisdiksi Indonesia.

8.

Pencurian data komputer oleh hacker tidak merusak
perangkat keras dan perangkat lunak dan tidak ada
data yang hilang, apakah perbuatan hacker tersebut
dapat dikualifikasi sebagai pencurian dan bagaimana
pembuktiannya.

9.

Perlu dibuat ketentuan tentang alat-alat bukti yang berlaku
untuk seluruh tindak pidana, baik tindak pidana umum
maupun tindak pidana khusus.
Hal ini berarti perlu melengkapi ketentuan Pasal 184 ayat
(1) KUHAP, yaitu menambah rumusan baru tentang bukti
elektronik sebagaimana diatur dalam computer misuse act
di Singapura.
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Jakarta, 6 Agustus 2008.

TEAM PERUMUS;

Sekretaris,

Ketua,

ttd.

ttd.

(MD. PASARIBU, M.Hum)

(RIVAI RASYAD, SH)
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RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI
BIDANG
PIDANA KHUSUS

Memperhatikan

1.

Sambutan Presiden Republik Indo
nesia.
2. Sambutan dan Pengarahan Ketua
Mahkamah Agung - RI.
3. Pengarahan Wakil Ketua Mahka
mah Agung Bidang Yudisial.
4. Pengarahan Wakil Ketua Mahka
mah Agung Bidang Non Yudisial.
5. Pemaparan Menteri Pendaya
gunaan Aparatur Negara RI.
6. Pemaparan para Ketua Muda
Mahkamah Agung R.l.

Mendengar

Penjelasan-penjelasan dan diskusi yang
berkembang pada rapat komisi.
MENYIMPULKAN :

Tehnis peradilan perkara pidana khusus mengacu pada
ketentuan mengenai tehnis peradilan perkara pidana, dengan
pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan
undang-undang yang bersangkutan antara lain :
I.
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1.

Pengadilan Anak (Undang-undang No. 3 Tahun 1997)
Hakim yang mengadili perkara anak :
a. Adanya surat keputusan Ketua MA.
b. Oleh Hakim tunggal :
c. Oleh Hakim Majelis apabila :
- Ancaman lebih dari 5 tahun.
Sulit pembuktiannya.

2.

Tentang umur anak mengacu pada:
a. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejah
teraan Anak.
b. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak.
c. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlin
dungan Anak.

3.

Perkara Koneksitas
Anak : Pengadilan anak
Dewasa Pengadilan Negeri
Anggota TNI : Pengadilan Militer

4.

Dalam pemeriksaan cepat anak yang terkena tilang
diadili oleh Pengadilan Negeri supaya tidak memper
panjang prosedur.

5.

Acara sidang, penahanan maupun hukuman pidana
mengacu pada buku pedoman tehnis administrasi
dipidana khusus, halaman 83 dst.

II. Tindak Pidana Kehutanan (Undang-undang No. 41 Tahun
1999)
Bahwa yang harus dicermati dalah ketentuan pasal 78
ayat (15), bersifat imperativ, karena tidak boleh
ditafsirkan lagi, bahwa antara lain alat angkut yang
dipergunakan untuk melakukan kejahatan dirampas
untuk negara.
III. 1.

Pengadilan Hak Azasi Manusia (Undang-undang No.
26 Tahun 2000) Wewenangnya adalah memeriksa dan
memutus pelanggaran HAM berat yakni :
a. Kejahatan genosida
b. Kemanusiaan.

2.

Pengadilan HAM Ad Hoc adalah perkara yang terjadi
sebelum diundangkan, dibentuk :
Atas usul DPR
Peristiwa tertentu
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3.

Hukuman Acara
Penyelidikan : Komnas HAM
Penyidikan : Jaksa Agung

4.

Supaya dicermati kaidah hukum Perkara No. 34 PK/
Pid.HAM/Ad Hoc/2007 atas nama : Enrico Guteres,
dimana antara lain dinyatakan bahwa :
Pertikaian, bentrokan atau huru-hara yang terjadi
secara spontan tanpa perencanaan yang rinci, tidak
memenuhi unsur kebijakan organisasi untuk mela
kukan kejahatan terhadap kemanusaiaan secara
meluas atau sentimentil.

IV. Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang No. 31 Tahun 1999
jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001)
1. Adanya muatan-muatan yang masih diperdebatkan dan
didiskusikan antara lain :
Pasal 2 : adanya unsur memperkaya diri sendiri.
Pasal 3 : menguntungkan diri sendiri.
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2.

Dalam praktek dakwaan pasal tersebut adalah
subsidaritas, sering dijumpai putusan pengadilan yang
menyatakan bahwa oleh karena perbuatan melawan
hukum pada pasal 2 tidak terpenuhi, maka yang
dianggap terbukti adalah pasal 3, padahal penyalah
gunaan wewenang pada pasal tiganya tersebut mengan
dung unsur melawan hukum.

3.

Rumusan pasal 12 juga mengandung permasalahan
tentang pengertian “memaksa seseorang”, pengertian
pisik ataukah psikis.

4.

Motto yang perlu dipedomani :
Korupsi harus diberantas secara konsisten dan
konsekwen sesuai hukum yang berlaku.
Menegakkan hukum dengan melanggar hukum
adalah juga perbuatan korup.

Jakarta, 6 Agustus 2008.

Sekretaris

Ketua

ttd.

ttd.

(SUHADI, SH„ MH)

(BAGUS SUGIRI, SH)
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RUMUSAN KESIMPULAN KOMISI
BIDANG
PERADILAN AGAMA

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Agustus 2008 pada Rapat Kerja
Akbar Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan
4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Ibukota
Provinsi DKI Jakarta, dengan Tema “ MODERNISASI
PENGADILAN INDONESIA”
Memperhatikan

1. Sambutan Presiden Republik Indo
nesia.
2. Sambutan dan Pengarahan Ketua
Mahkamah Agung - RI.
3. Pengarahan Wakil Ketua Mahka
mah Agung Bidang Yudisial.
4. Pengarahan Wakil Ketua Mahka
mah Agung Bidang Non Yudisial.
5. Pemaparan Menteri Pendaya
gunaan Aparatur Negara RI.
6. Pemaparan para Ketua Muda
Mahkamah Agung R.l.

Membaca

Paparan yang disajikan oleh:
1. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,
MH.
2. Prof. DR. H. ABDUL MANAN, SH.,
S.IR, M.Hum.
3. Drs. H. WAHYU WIDIANA, MA.
4. Drs. H. CHATIB RASYID, SH., MH.
5. Drs. H. ZAINAL IMAMAH, SH., MH.
6. Drs. H. AM RAM SUADI, SH., MH.
7. Drs. H. NAWAWI ALI, SH., MH.

407

Mendengar

Tanggapan para Peserta Rapat Komisi
3 A Bidang Peradilan Agama.
M E N Y IM P U L K A N :

Bidang Teknis
1. Sejalan dengan meningkatnya permohonan itsbat nikah ke
PA dan masyarakat dengan berbagai pertimbangan
kemaslahatannya terhadap perkawinan yang tidak tercatat
sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan di dalam
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, maka penanganan permasalahan ini secara
kasusistik dapat diserahkan kepada diskresi hakim.
2.

Pembahasan masalah anak istlihak, hadhanah dan
pengangkatan anak masih terdapat perbedaan pendapat
diantara para hakim di peradilan agama sehingga masih
memerlukan kajian mendalam dalam rangka merumuskan
pedoman bagi para hakim dalam penyelesaian perkara
tersebut.

3.

Mengingat penyebaran penduduk cukup tinggi dewasa ini
pemanggilan bagi pihak yang tidak dapat dijumpai ditempat
kediamannya, dirasakan kurang effektif apabila disampaikan
melalui lurah/kepala desa, sebab lurah/kepala desa pada
umumnya kurang mengenal warganya. Oleh karena itu lebih
effektif apabila panggilan tersebut disampaikan melalui RT/
RW.

Bidang Non Teknis
1.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan Peradilan Agama
yang prima diperlukan SDM yang profesional dengan sistem
manajemen modern antara lain pemanfaatan IT yang opti
mal.

2.

Dalam rangka peningkatan manajemen komunikasi dan
pemberian informasi kepada masyarakat pencari keadilan
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perlu mengoptimalkan effektifitas pelaksanaan SK KMA No.
144 Tahun 2007.
3.

Guna meminimalisir kesalahan dan menjaga agar standar
kinerja tidak mengalami deviasi, perlu mengoptimalkan
pengawasan melekat, dengan menerapkan system reward
dan punishmen secara konsisten.

REKOMENDASI :
1.

Untuk menghindari perbedaan dalam penyelesaian
permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama diharapkan
Mahkamah Agung segera menerbitkan pedoman mengenal
penyelesaian perkara ters but.

2.

Mahkamah Agung agar memberikan petunjuk baru mengenai
panggilan kepada pihak yang tidak dapat dijumpai ditempat
kediamannya dapat disampaikan melalui RT/RW

Jakarta, 6 Agustus 2008.

TEAM PERUMUS

Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

(DRS. ZAINUDDIN FAJARI, SH.MH)

(H. EMPUD MAHFUDDIN, SH.MH.)

4 09

RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI
BIDANG
PERADILAN MILITER

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Agustus 2008 pada Rapat Kerja
Akbar Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan
Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh
Indonesia di Ibukota DKI Jakarta, dengan tema
“ M O R D ERN ISASI PEN G AD ILAN IN D O N ESIA”

Memperhatikan

:

Sambutan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
2. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah
Agung.
3. Pengarahan Ketua Muda Mahka
mah Agung RI. Bidang Peradilan
Tata Usaha Negara.

Mendengar

:

1. Tanggapan dari Para peserta.
2. Penjelasan dari Nara Sumber.

1.

MENYIMPULKAN :
Tehnis Peradilan Militer mengacu pada ketentuan-ketentuan
formal dan hukum acara Peradilan Militer yang masih berlaku,
termasuk peningkatan professional, rekrutmen Hakim Militer
sebagai berikut :
1.

2.

Dalam membuat suatu putusan yang baik harus diperhatikan
antara lain :
a. Pertimbangan hukum yang lengkap sesuai fakta hukum
yang terungkap di persidangan.
b. Pertimbangan hukum tidak sum ir (ondoelde
gemotivereb).
Permohonan penahanan yang diajukan kepada tingkat
kasasi, harus diikuti dengan percepatan berkas perkara ke
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Mahkamah Agung, sehingga putusan kasasi selesai sebelum
masa penahanan berakhir.
3.

Untuk sementara apel pagi mengikuti ketentuan yang berlaku
di TNI, dengan tidak mengurangi jam kerja yang sudah
ditetapkan.

4.

Masalah pengadaan prasarana di Dilmil, harus memper
hatikan kondisi tehnis dan geografis agar tidak menghambat
pelaksanaan pembangunan gedung sesuai jadwal yang
ditentukan dengan skala prioritas.

5.

Masalah Pembinaan Personil (Binpers) harus dikoordinasikan
antara Tuadamil, Dirjen Badilmiltun dan Kadilmiltama, agar
tidak sampai merugikan pembinaan personil.

6.

Masalah kekurangan Hakim Militer perlu segera diadakan
sistim rekruitmen, melalui Mabes TNI sesuai alokasi yang
dibutuhkan.

7.

Usia pensiun hakim militer perlu disesuaikan dengan usia
pensiun hakim peradilan lain.

8. Terhadap dakwaan yang bersifat alternatif, dimana salah
satu dakwaan tidak terbukti, maka Hakim Tingkat Banding
tidak perlu menilai kembali putusan bebas hakim tingkat
pertama.
9.

Terhadap perkara psikotropika, agar berhati-hati menafsirkan
unsur memiliki, dan unsur menggunakan.

10. Hakim yang baik dapat dilihat dan kwalitas putusannya, dan
dalam memutus perkara harus diperhatikan ancaman
hukuman maupun acaranya, sehingga tidak terjadi keraguraguan dalam mengambil putusan.
11. Dalam hal terjadi kekeliruan putusan, sebaiknya putusan
ditarik kembali dan diadakan renvoi dan diparaf oleh Hakim
yang memeriksa perkara tersebut.
12. Sampai saat ini Organisasi dan Prosedur (Orgapros)
peradilan dalam lingkungan Peradilan M iliter masih
berpedoman pada Keputusan Panglima TNI.
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13. Perlu segera diadakan tanda jabatan Hakim Militer yang
didasari dengan peraturan Panglima TNI, mengingat
pemakaian tanda jabatan pada pakaian dinas harus
mendapat pesetujuan dari Panglima TNI.
14. Sejak berlakunya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No. 055, Binpers Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun TNI
yang dalam lingkungan Peradilan M iliter menjadi
kewenangan Dirjen Badilmiltun.
15. Setiap pengadaan tanah untuk kepentingan pelayanan kantor
Dilmil harus memperhatikan kondisi dan geografi tanah,
sehingga tidak menghambat pelayanan.
16. Dalam menyusun RKAKL perlu diadakan konsilidasi antara
Kepala, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemegang
Komitmen.
17. Untuk mengisi kekurangan Hakim Militer pada tingkat Band
ing, diupayakan diusulkan dan para Kolonel atau Letkol yang
saat ini menjabat Kadilmil type A.
18. Dan penerapan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.
144 tahun 2007 tentang keterbukaan informasi, perlu segera
ditunjuk juru bicara pada setiap unit kerja.
Demikianlah hasil rumusan ini.
Jakarta, 6 Agustus 2008
TEAM PERUMUS :
Sekretaris,

Ketua,

ttd.

ttd.

A.R. TAMPUBOLON, SH.MH.
Kolonel Laut (KH) Nrp. 9550/P

SANTOSO, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30200
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RUMUSAN KESIMPULAN KOMISI
BIDANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini Selasa tanggal 5 Agustus 2008 pada Rapat Kerja
Akbar Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan
Tingkat Banding dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan se)uruh
Indonesia di Ibukota DKI Jakarta, dengan tema “ M ORDERN IS A S l PEN G AD ILAN IN D O N ESIA”

Memperhatikan

:

Sambutan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
2. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah
Agung.
3. Pengarahan Ketua Muda Mahka
mah Agung Republik Indonesia
Bidang Peradilan Tata Usaha
Negara.

Mendengar

:

1. Tanggapan dari Para peserta.
2. Penjelasan dari Nara Sumber.

1.

MENYIMPULKAN :
1.

2.

I.

Menerima Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan
Teknis Peradilan Tata Usaha Negara untuk dijadikan acuan
dalam pelaksanaan tugas.
Dari jawaban terhadap permasalahan-permasalahan Hukum
Tata Usaha Negara perlu adanya beberapa penambahan/
perbaikan dengan tambahan sebagal berikut :
Tehnis Yudisial
1.

Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali hanya
dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara sekali
saja, apabila ada pihak tersebut mengajukan kembali
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upaya hukum tersebut untuk kedua kalinya maka
diwajibkan Panitera membuat Surat Keterangan yang
diketahui oleh Ketua Pengadilan TUN yang
bersangkutan.

416

2.

Upaya Paksa Dwangsom yang diatur dalam pasal 116
Nomor 9 Tahun 2004 belum ada peraturan pelak
sanaannya, akan tetapi Hakim diberi kebebasan untuk
menerapkan pasal tersebut dengan mengacu pada buku
II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis
Peradilan TUN edisi 2007 halaman 68-70.

3.

Penerapan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 diwajibkan berpedoman pada Buku II edisi 2007
halaman 57-59. Hakim dalam mengupayakan kehadiran
pihak III yang berkepentingan berupaya semaksimal
mungkin dengan surat tercatat minimal 3 kali panggilan
dan diupayakan melalui Pemerintah setempat (RT, RW,
Kepala Desa/Lurah), bila perlu melalui media cetak atau
elektronik (misalnya RRI).

4.

Biaya pemeriksaan setempat yang pada prinsipnya
menjadi beban para pihak. Untuk itu keberadaan
anggaran pemeriksaan setempat dalam DIPA PTUN
tertentu penggunaannya menunggu petunjuk Mahkamah
Agung demi keseragaman dilingkungan Badan Peradilan
lainnya. Rekomendasi Pasal 36,37, 38.

5.

Dengan dibubarkannya Lembaga P4D dan P4P yang
mengakibatkan beberapa perkara dilingkungan peradilan
Tata Usaha Negara yang sudah mempunyai kekuatari
hukum tetap mengalami kendala dalam eksekusi
putusannya. Untuk itu mohon sekiranya Mahkamah
Agung RI berkoordinasi dengan Departemen Tenaga
kerja atau instansi terkait atau upaya-upaya lainnya untuk
mencari solusi demi kepastian hukum guna melindungi
pencari keadilan.

6.

II.

Disarankan hasil-hasil Rakernas untuk segera
disampaikan oleh para. Ketua, Pansek pada masingmasing pejabat peradilan dilingkungannya (HakimPejabat Struktural dan lain-lain).

Masalah Non Teknis
1.

Bahwa untuk peningkatan kualitas Hakim dan Pejabat
Peradilannya perlu diadakan pendidikan dan atau
pelatihan yang berkesinambungan, untuk disarankan
agar Mahkamah Agung memberi kesempatan para
Hakim dari ke 4 lingkungan peradilan untuk
mengikutinya. Dan karena itu, perlu diadakan MOU
dengan lembaga donor atau kalau memungkinkan
dimasukan dalam DIPA.

2.

Bahwa untuk keseragaman mengenai biaya
Pemeriksaan Setempat dibebankan di DIPA, disarankan
agar setiap Satuan Kerja dalam menyusun RKA-KL
supaya memasukkan tentang biaya Pemeriksaan
Setempat tersebut dalam DIPA. Selanjutnya mengha
rapkan agar Mahkamah Agung mengambil kebijakan hai
tersebut untuk lingkungan peradilan lainnya.

3.

Dalam rangka keterbukaan informasi dan pengem
bangan IT, diharapkan setiap PTUN membuat website
dengan isi yang isinya mengacu pada Undang-Undang
Keterbukaan informasi dan SK MA Nomor 144/KMA/
SK/VII/2007.

4.

Bahwa untuk pengamanan sidang dan pengamanan
kantor diharapkan ada anggaran untuk itu dalam DIPA.

Demikianlah hasil rumusan ini.
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Jakarta, 5 Agustus 2008

TEAM PER UM US

:

Ketua

Sekretaris

ttd.

ttd.

SATRI RUSAD, SH

RIANO G IN TIN G , SH

(Ketua PT TUN Jakarta)

(PANSEK PTUN Mataram)

A N G G O TA :

1.

S IM B A R KRISTIANTO , SH

1.

(Ketua PTUN Manado)

2.

HENDRO PUSPITO, SH. M.Hum
(Ketua PTUN Pekanbaru)

3.

BARNABAS KALALEMBANG, SH 3.
(Wapan PTUN Samarinda)

4.

S U B EJO , SH

(Pansek PTUN Bandung)
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2.

4.

RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI NON TEKNIS
BIDANG
PEDOMAN PERILAKU HAKIM

Memperhatikan

:

1.

Sambutan Presiden Republik Indo
nesia.
2. Sambutan dan Pengarahan Ketua
Mahkamah Agung - RI.
3. Pengarahan Wakil Ketua Mahka
mah Agung Bidang Yudisial.
4. Pengarahan Wakil Ketua Mahka
mah Agung Bidang Non Yudisial.
5. Pemaparan Menteri Pendaya
gunaan Aparatur Negara RI.
6. Pemaparan para Ketua Muda
Mahkamah Agung R.l.

Mendengar

:

Penjelasan-penjelasan dan diskusi yang
berkembang pada rapat komisi.
MENYIMPULKAN :

1.

Untuk mengembalikan kepercayaan Publik terhadap
Lembaga Peradilan, Hakim yang mempunyai tugas mulia
memeriksa dan mengadili perkara, perlu mempelajari,
mamahami dan mengamalkan Pedoman Perilaku Hakim.

2.

Kondisi yang dapat mempengaruhi kebebasan dan
kemandirian Hakim :
a.

Yang bersifat Internal, yaitu dorongan dari dalam diri
pribadi hakim sendiri, seperti misalnya simpati, empati,
antipati, emosi, keinginan, kepentingan, ketakutan,
popularitas dan lain-lain.
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b. Yang bersifat eksternal, yaitu kondisi yang berasal dari
luar diri hakim, seperti misalnya : persaudaraan,
persahabatan, penguasaan, pengarahan, tekanan,
intimidasi, tindak kekerasan, teror, pembentukan opini,
kepentingan politik, kepentingan kelompok dan lain-lain
termasuk juta intervensi struktural (melalui peraturan
perundang-undangan)
3.

4.
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Untuk menghadapi kondisi yang dapat mempengaruhi
kebebasan dan kemandirian Hakim dibutuhkan integritas
insan hakim itu sendiri, dan memahami tiga Hukum Integritas
Hakim, yaitu :
a.

Pemenuhan kebutuhan dan banyak intervensi, tidak
dapat menjamin kemandirian.

b.

Kurangnya pemenuhan kebutuhan dan banyak
intervensi, tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk
menggoyahkan kemandirian.

c.

Kemandirian harus tetap dipertahankan, sekalipun
pemenuhan kebutuhan sangat kurang dan adanya
intervensi yang berat.

10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim, yaitu :
1) Berperilaku adil.
2) Berperilaku jujur.
3) Berperilaku arif dan bijaksana
4) Bersikap mandiri.
5) Berintegritas tinggi.
6) Bertanggung jawab.
7) Menjunjung tinggi harga diri.
8) Berdisiplin tinggi.
9) Berperilaku rendah hati.
10) Bersikap profesional.

Jakarta, 6 Agustus 2008

SEKRETARIS

KETUA

ttd.

ttd.

H. SUHADI, SH.MH.

H.M. HATTA ALI, SH.MH.
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RUMUSAN HASIL DSKUSI KOMISI NON TEKNIS
BIDANG
PENGAWASAN

Memperhatikan

1. Sambutan Presiden Republik Indo
nesia.
2. Sambutan dan Pengarahan Ketua
Mahkamah Agung - RI.
3. Pengarahan Wakil Ketua Mahka
mah Agung Bidang Yudisial.
4. Pengarahan Wakil Ketua Mahka
mah Agung Bidang Non Yudisial.
5. Pemaparan Menteri Pendaya
gunaan Aparatur Negara RI.
6. Pemaparan para Ketua Muda
Mahkamah Agung R.l.

Mendengar

Penjelasan-penjelasan dan diskusi yang
berkembang pada rapat komisi.
MENYIMPULKAN :

1.

2.
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Instrumen Utama Pengawasan
a.

Keputusan KMA-RI No. KMN/104A/SK/XII/2006 tentang
Pedoman Perilaku Hakim;

b.

Keputusan KMA RI No. 215/KMA/SK/XII/2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Pengawasan Melekat, sebagai serangkaian kegiatan untuk
melakukan pengendalian secara terus menerus oleh atasan
langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif
agar pelaksanaan tugas bawahannya berjalan efektif dan
efisien.

3.

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan
Tingkat Banding menjalankan Pengawasan terhadap
jalannya peradilan dan tingkah laku hakim dalam wilayah
hukumnya masing-masing.

4.

Ketua Pengadilan Tingkat Banding harus bersikap Pro aktif
guna melakukan langkah preventif dengan segala
konsekwensinya. Jika Ketua Pengadilan Tingkat Banding
yang mengetahui ketidak beresan tugas di Pengadilan
Tingkat Pertama tetapi tidak mengambil tindakan apapun,
maka Ketua Pengadilan Tingkat Banding akan dikenakan
sanksi oleh Mahkamah Agung.

Jakarta, 6 Agustus 2008

SEKRETARIS

KETUA

ttd.

ttd.

H. SUHAOI, SH.MH.

H.M. HATTA ALI, SH.MH.
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LAPORAN PENANGGUNG JAWAB
RAPAT KERJA NASIONAL
MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2008.
JAKARTA, 4 S.D. 7 AGUSTUS 2008.

Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI.
Yth. Ibu Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
Yth. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non
Yudisial.
Yth. Bapak-bapak Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
Yth. Para Ibu/Bapak Hakim Agung.
Yth. Para Bapak Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung.
Yth. Para Ibu/Bapak Pejabat Eselon I dan Eselon II Mahkamah
Agung RI.
Yth. Bapak Kadiltama.
Yth. Para Ibu/Bapak Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan
Tingkat Pertama.
Yth. Para Ibu/Bapak Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat
Banding dan Tingkat Pertama.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Pada tempatnyalah bagi umat beragama untuk pertamatama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas Rahmat dan Ridhonya telah mengantar kita ke penghujung
kegiatan Rapat Kerja Nasional Tahun 2008.
Para Peserta Rapat Kerja Nasional yang kami hormati.
Rapat Kerja Nasional Tahun 2008 ini, merupakan Rapat
Kerja yang sangat istimewa, karena untuk pertama kali dalam
sejarah peradilan di Indonesia, Rapat Kerja ini diikuti oleh seluruh
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Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris, baik Pengadilan
Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding dan
keempat lingkungan peradilan, yang keseluruhannya berjumlah
1806 orang peserta.
Disamping itu, Rapat Kerja kali ini adalah juga sebagai
peringatan Dasa Warsa Sistem Peradilan Satu Atap di bawah
Mahkamah Agung, yang juga berarti peringatan sepuluh tahun
kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia yang secara
formal ditetapkan oleh MPR dengan Ketetapan MPR Nomor 10
Tahun 1998.
Bapak Ketua yang kami hormati.
Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan laporan
penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional tahun 2008 ini sebagai
berikut :
1.

Bahwa Rapat Kerja Nasional ini yang diselenggarakan mulai
tanggal 4 Agustus 2008 yang lau, telah berlangsung dengan
lancar dan baik sesuai dengan rencana dan jadwal yang
telah ditetapkan, dengan melalui hambatan dan rintangan
yang masih dalam batas kewajaran.
2. Bahwa Rapat Kerja Nasional tahun 2008 ini sedianya diikuti
oleh 1806 orang peserta, namun 13 orang peserta
berhalangan hadir karena sakit dan halangan lainnya.
3. Bahwa, seluruh peserta Rapat Kerja Nasional telah mengikuti
seluruh rangkaian kegiatan dan acara dengan rasa penuh
perhatian dan kesungguhan serta semangat yang tinggi.
4. Bahwa, selama berlangsungnya Rapat Kerja Nasional ini
peserta yang mengalami gangguan kesehatan sejumlah 146
orang dengan jenis penyakit ISPA, Diare, Hypertensi, Vertigo/migran, gustritis/maag, Allergi Kulit, Sakit Gigi dan lainlain.
5. Bahwa materi Rakernas telah dibagikan kepada para peserta
dan khusus masalah Rekomendasi akan diserahkan sebelum
peserta kembali ke daerah masing-masing.
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Para hadirin sekalian yang berbahagia.
Selanjutnya, pada kesempatan ini perkenankanlah kami
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Panitia
Pelaksana (OC) dan seluruh anggotanya, Ketua Panitia
Pengarah (SC) dan seluruh anggotanya, Panitia bantuan dan
Kepaniteraan 4 lingkungan Pengadilan seluruh Provinsi DKI.
Terima kasih juga kami ucapkan kepada para Manajemen Hotel
Mercure, Hotel Ibis, Hotel Murcure Rekso, Hotel Aston, Hotel
Novotel, Hotel Sheraton Media dan Cottege Putri Duyung serta
semua pihak yang telah bekerja sama dan membantu
penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional ini sehingga dapat
berjalan dengan aman dan lancar.
Disamping itu kami atas nama Panitia memohon maaf yang
sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan Rapat Kerja
Nasional ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam
penyediaan fasilitas maupun dalam pelayanan.
Kepada para peserta, kami ucapkan selamat jalan semoga
selamat diperjalanan sampai tujuan, berkumpul kembali dengan
keluarga tercinta dan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai
kita.
Akhirnya, kami mohon perkenan Bapak Ketua Mahkamah
Agung RI untuk memberikan sambutan dan menutup secara
resmi Rapat Kerja Nasional 2008, dan sekaligus perkenan
mengumumkan rencana Rakernas yang akan datang.
Terima kasih. Bilahi Taufiq Wal-Hidayah.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Jakarta, 7 Agustus 2008.
Penanggung Jawab Rakernas
Tahun 2008.
ttd.
Drs. H. Ahmad Kamil, SH. M.Hum
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SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH AGUNG PADA PENUTUPAN
RAKERNAS MAHKAMAH AGUNG - PENGADILAN TINGKAT
BANDING - PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
DI JAKARTA, 7 AGUSTUS 2008

Bismillahirrahmanirrohiem
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh.
Beberapa saat lagi, Insya Allah, saya akan penutup secara
resmi Rakernas Akbar kita. Sebagian kita menyebut “akbar”
karena Rakernas ini disertai seluruh Pengadilan. Ditambah pula
dengan Rakernas Ikahi, Rakernas Dharmayukti Karini, dan Muker
Panitera Sekretaris. Selain itu hadir pula isteri-isteri atau suami
yang mendampingi suami atau isteri dengan berbagai kegiatan.
Lebih dua ribu orang yang hadir. Belum pernah terjadi. Bagi
saya, sebutan “akbar” tidak semata-mata karena dihadiri semua
Pengadilan dan lain-lain peserta, melainkan karena kita
berkumpul untuk melakukan evaluasi atas suatu kumulasi
perjalanan selama lima tahun atau lebih dan akan memasuki
tantangan dan usaha yang lebih besar yaitu moderenisasi
pengadilan. Kita akan melangkah mewujudkan pengadilan dan
tata peradilan modern dengan dukungan sumber daya manusia
yang berkualitas dan kreatif, sistem manajemen yang menjamin
pelayanan yang akuntabel, dan dukungan teknologi yang tepat
yang akan memberi berbagai kemudahan-kemudahan bagi
petugas menjalankan pelayanan dan kemudahan bagi penerima
pelayanan.
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Sudah semestinya kita bersyukur kepada Aliah. Berkat per
lindungan dan pertolonganNya, berbagai Rakernas yang
diselenggarakan serentak ini, dengan aneka ragam kegiatan
telah berjalan lancar dalam wajah yang senantiasa berseri yang
menyemikan keyakinan dan optimisme, serta janji setia untuk
terus berusaha menggapai keluhuran martabat pengadilan mod
ern yang terhormat dan dihormati.
Selain hasil tempaan pengalaman, keteguhan dan keyakinan,
wajah ceria dan optimisme peserta, tidak lepas pula dan pidato
pembukaan Presiden RI yang sangat aspiratif menyentuh relungrelung hati dan pikiran kita yang terpendam selama ini. Ternyata
dalam kepungan serba salah, didapati hati Kepala Negara yang
mendukung dan penuh simpati serta membangkitkan semangat
untuk melipatkan daya juang kita bekerja lebih keras dan terpadu
meneruskan segala usaha yang telah kita jalankan. Seperti dalam
suatu Rakernas, saya menyampaikan keyakinan bahwa kita
berada dalam “the right track” menuju cita-cita pengadilan
modern. Walaupun Kepala Negara tidak hadir pada penutupan
ini, kita dengan tulus menyampaikan rasa bangga dan terima
kasih atas simpati dan dukungan beliau kepada kita semua.
Keyakinan bahwa kita sudah berada dalam jalur perjalanan
yang benar makin diperkuat oleh pidato pengarahan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara. Visi dan misi yang kita miliki,
blue prints yang kita jadikan acuan dalam bekerja, asumsi-asumsi
yang kita letakkan, berbagai kebijaksanaan, perencanaan dan
program yang kita tempuh, ternyata sejalan benar dengan dasar
dan kebijakan reformasi birokrasi nasional yang sedang
digalakkan. Tanpa mengurangi peran keinsyafan yang tumbuh
atas kesadaran warga pengadilan sendiri untuk memperbaharui
din, ketepatan jalan yang kita tempuh tidak pula terlepas dan
bantuan yang tulus dan semua pihak. Sejumlah LSM yang begitu
gigih dan tekun menyertai kita dengan berbagai gagasan
pembaharuan, yang didasarkan pada tanggung jawab dan
kapasitas intelektual mereka yang tinggi, sejak awal merupakan
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“sparring partners” yang selalu bersemangat. Kumpulan generasi
muda yang penuh cita-cita dan pekerja keras, yang bergabung
dalam berbagai LSM menjadikan kita terdorong, lebih insyaf,
lebih bersemangat memacu diri untuk menjadikan pembaharuan
atau perubahan sebagai mimpi indah di malam hari dan kegiatan
yang bersemangat di siang hari. Begitu pula topangan dan
masyarakat atau negara donor seperti Uni Eropa, Australia,
Jepang, Amerika Serikat dan lain-lain serta berbagai lembaga
dan negara-negara tersebut seperti MCC, JICA, LDF dan lainlain telah memberikan aspirasi yang sangat berarti kepada kita.
Kepada anak-anak muda LSM yang selalu bersemangat dan
tidak pernah lelah, dan negara atau masyarakat donor yang
hingga saat ini senantiasa menyertai perjalanan pembaharuan
ini, kita ucapkan terima kasih.
Saudara-saudara sekalian selama Rakernas, berbagai bahan
telah disajikan. Berbagai pikiran telah dipertukarkan, berbagai
ide dan gagasan dimunculkan. Suatu kekayaan ruhani dan
intelektual yang luar biasa, karena bahan, pikiran, ide dan
gagasan tersebut tidak semata timbul dan proses intelektual
belaka yang bersifat hipotetik atau asumsi, melainkan sebagai
hash pengalaman empirik kita sehari-hari yang bergelimang
dengan aneka ragam peristiwa, aneka ragam kenyataan, aneka
ragam tuntutan, keluhan, bahkan cercaan dan ejekan.
Mari berdoa, semoga kita dapat menjadi bagian dari upaya
melaksanakan hasil pertukar pikiran, ide dan gagasan yang lahir
dan renungan nurani, semangat, pengalaman, dan proses
intelektual kita sendiri. Sejarah banyak mencatat, suatu hasil
pikiran, ide dan gagasan luhur teiiunta karena pembawa pikiran,
ide dan gagasan tidak berkesempatan melaksanakan pikiran,
ide, dan gagasannya. Tidak pula jarang terjadi, suatu pikiran,
ide, dan gagasan tidak berjalan karena pencetus dan pelaku
bergeser ditengah jalan, tidak setia pada pikiran, ide dan gagasan
mereka sendiri. Hal ini dapat terjadi karena tantangan yang
hebat, tetapi dapat pula terjadi karena pencetus dan pelaku
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tergoda dalam perjalanan sehingga menimbulkan kegalauan bagi
din mereka sendiri. Kita sadar dalam proses dinamik yang natu
ral, tantangan akan selalu hadir, godaan akan selalu berusaha
melakukan intervensi. Tantangan, dan godaan tersebut akan
dapat dilalui kalau kita selalu yakin, selalu teguh, tanpa kegalauan
dalam pilihan yang telah kita sepakati bersama, kita pikirkan
bersama, dan kita susun bersama serta kita tetap memiliki
kehormatan yang disertai ketulusan mengemban segala amanat
yang diletakkan dipundak kita.
Bagi kita, berbagai amanat tersebut telah tersusun dalam
visi dan misi yang akan terus menerus kita jadikan bintang
pengarah dalam melayarkan biduk pembaharuan ini. Kita sadar,
perjalanan yang terkandung dalam visi dan misi merupakan
suatu perjalanan yang sangat jauh. Kita sadar pula bahwa ketika
dalam pelayaran ditengah laut akan ada berbagai badai. Kita
sadar pada saat pelayaran dalam alur-alur sungai, kita akan
bertemu kiambang atau pohon-pohon penghalang. Kita sadar
bahwa akan ada diantara warga kita yang tidak tahan menunggu
sampai tujuan dan mengambil jalan pintas yang mungkin
menyebabkan kita diterpa berbagai kepungan. Semua itu resiko
yang kita hadapi dan harus diatasi. Rintihan kesedihan dan
kepedihan tentu akan melanda, tetapi hal semacam itu tidak
menyelesaikan masalah. Apalagi kalau yang demikian
menyebabkan kita bersurut langkah. Selama kita memiliki
kehormatan, memiliki ketulusan, memiliki tekad, pasti akan ada
jalan. Diberbagai sudut jalan dan media hari-hari ini kita
membaca ungkapan lama “if there is a will, there is a way”,
dimana ada kemauan, disitu ada jalan. Perjalanan yang kita
tempuh bukan perjalanan individual, tetapi perjalanan komunitas
yang tidak tergantung pada kehadiran orang. Seseorang dapat
distop karena dianggap salah jalan, tetapi derap langkah kita
sebagai komunitas tidak boleh sekali-kali surut. Apabila hal
tersebut terjadi, kita harus letakkan sebagai biaya yang harus
dibayar (cost), sepanjang itu dilakukan tanpa niat buruk, tanpa
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bermaksud menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan.
Apabila hal itu terjadi, marilah kita tetap tegak bersama agar
kehormatan tetap utuh demi memelihara milik abadi kita yaitu
kekuasaan kehakiman yang merdeka. Jangan biarkan kekuasaan
kehakiman yang merdeka surut atau terenggut kembali
kebelakang. Sebagai warga bangsa yang bertanggung jawab,
setiap upaya melemahkan kekuasaan kehakiman yang merdeka
merupakan resiko yang akan kembali menjadi beban bangsa
dimasa depan. Hal ini juga berlaku kedalam. Fungsi kebangsaan
kekuasaan kehakiman yang mereka harus kita letakkan dan
pergunakan sebagai instrumen memelihara, mengokohkan sendisendi kehidupan bangsa kita, khususnya tujuan kita berbangsa
dan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, atas dasar keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab
ini berlaku bagi setiap hakim terutama dalam memeriksa dan
memutus perkara. Dalam beberapa tulisan atau kesempatan
saya mengingatkan agar hakim selalu mempertimbangkan
dimensi sosial dalam setiap putusannya.
Meskipun hakim hanya tunduk pada hukum, dan hanya
memutus menurut hukum, serta berusaha menemukan
kepuasaan dan keadilan bagi pihak atau yang terkena perkara,
hendaknya diusahakan hal-hal tersebut agar berjalan parallel
atau seiring dengan kepentingan bangsa dan rakyat kita. Tidak
jarang terjadi, suatu perkara yang secara formal hanya
menyangkut pihak-pihak, memuat pula resiko yang akan
menjadi beban rakyat yang diwakili Pemerintah. Misalnya
suatu “claim” antara pihak, mengandung pula beban yang harus
dipikul Pemerintah. Hal ini harus dikaji dengan teliti. Jangan
sampai Pemerintah harus memikul suatu beban yang sematamata timbul karena perbuatan pihak lain, atau hubungan antar
pihak yang bersangkutan. Perkara antar pihak sekedar alat agar
Pemerintah yang bertanggung jawab, yang akan dinikmati oleh
pihak-pihak. Yang kalah tidak perlu menanggung resiko, karena
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telah ditanggung rakyat melalui Pemerintah. Yang menang, akan
memperoleh segala kenikmatan yang dibayarkan rakyat melalui
Pemerintah. Tentu saja, kita tidak dapat mengendorkan tanggung
jawab Pemerintah kalau Pemerintah menjadi bagian dan
transaksi, apalagi telah memperoleh manfaat dan transaksi
tersebut.
Dalam pengarahan, saya mencatat 11 items yang perlu
menjadi pekerjaan kita selama satu tahun mendatang, ditambah
pula items pengarahan yang lain baik yang menyangkut segisegi manajemen seperti pengawasan, pembinaan tingkah laku,
maupun teknis perkara. Mengenai teknis perkara, Ibu Wakil Ketua
telah meminta perhatian mengenai titik-titik singgung, antara
peradilan umum dan peradilan agama dalam perkara ekonomi
syariah, titik singgung antara peradilan umum dan peradilan
tata usaha negara dalam perkara beschikking atau kepemilikan.
Begitu pula perlu perhatian dalam perkara perdata khusus,
pidana khusus, dan pidana umum, karena ternyata masih
dijumpai berbagai kelemahan yang harus kita perbaiki.
Selanjutnya pada kesempatan ini, saya perlu mengingatkan
kembali beberapa jenis perkara yang masuk perhatian
masyarakat.
1.
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Perkara Korupsi. Perkara korupsi hampir selalu menjadi
sumber bulan-bulanan terhadap pengadilan. Dihukum salah.
Tidak dihukum apalagi. Bahkan didengung-dengungkan agar
dijatuhi hukuman mati. Kita tidak perlu gundah atau berduka.
Hakim hanya memutus menurut hukum berdasarkan bukti
yang diajukan JPU dan dikukuhkan atau diketemukan dalam
persidangan. Namun sesuai dengan tugas yang diemban,
kita harus selalu bekerja “correct” dalam setiap perkara.
Meskipun putusan bebas merupakan putusan yang dapat
dibenarkan oleh hukum, tetapi secara sosial acapkali
menimbulkan pertanyaan dan kritikan. Karena itu saya
meminta agar setiap hakim mengerahkan segala daya dan
kemampuan agar tidak ada keraguan terhadap putusan

semacam itu terutama dalam perkara korupsi. Sejumlah
putusan bebas yang dibatalkan Mahkamah Agung, sangat
nyata terjadi karena kesalahan atau ketidaktelitian majelis
hakim menerapkan hukum, baik hukum materiil maupun
hukum acara, atau karena salah atau tidak tepat memper
gunakan dan menilai pembuktian, atau karena analisis
hukum atas fakta atau kaidah hukum tidak memadai dan
sebagainya.
Hal-hal diatas dapat terjadi karena beberapa sebab.
Pertama; karena kurang kehati-hatian. Seperti acapkali saya
sampaikan, perkara korupsi lazimnya berlintas hukum.
Mungkin dimulai dengan hubungan keperdataan atau dan
keputusan administrasi. Berbeda dengan tindak pidana
pencunian atau pembunuhan yang semata-mata diatur
hukum pidana. Lintas hukum dapat menyebabkan perkara
menjadi komplek dan dapat mengelincirkan kita. Hubungan
keperdatan atau administrasi sekedar sebagai alat atau
instrumen korupsi. Kedua; karena lalai meneliti, memeriksa,
dan mempertimbangkan semua fakta, keterangan saksi
secara komprehensif, sehingga pertimbangan tidak lengkap
bahkan keliru. Ketiga; karena menganggap enteng perkara.
Dengan alasan kasusnya kecil, peristiwa hukumnya
sederhana, maka pemeriksaan seadanya. Tidak ada usaha
menggali dengan baik dan dalam agar kebenaran materiil
dapat muncul secara nyata dan sempurna. Keempat; karena
kapasitas hakim tidak memadai untuk memeriksa perkara
korupsi yang kompleks. Dalam kaitan ini peran Ketua
Pengadilan sangat penting sebagai yang membentuk majelis.
Membagi perkara bukan sekedar pemerataan. Tidak kalah
penting, setiap perkara ada pada tangan hakim yang tepat.
Dalam keadaan tertentu hal tersebut wajar. Setiap hakim
dapat mengembangkan minat pada bidang hukum tertentu
diluar hukum pidana, sehingga tidak dapat disalahkan kalau
tidak mendalami seluk beluk perkara pidana korupsi. Yang
tidak boleh ada pada Ketua Pengadilan, adalah sikap
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“favoritisme”, atau tersembunyi kehendak mengendalikan
majelis hakim kearah kemauan atau kecenderungan Bapak
Ketua. Sejumlah laporan, dan dalam pemeriksaan ternyata
benar, ada Ketua Pengadilan yang membagi perkara kepada
majelis tertentu, bukan karena minat atau pengetahuannya,
melainkan sebagai kepanjangan tangan Bapak Ketua.
Perbuatan semacam ini sangat tidak terpuji, bertentangan
dengan kewajiban Ketua yang harus menjamin setiap
perkara diperiksa secara benar, jujur, dan tidak memihak.
Kelima; karena kemalasan. Seorang hakim sangat
tergantung pada anggota majelis lain, karena malas
mempelajari dan mendalami perkara.
Penyakit-penyakit diatas harus kita kikis, agar putusan
bermutu dan tidak takut dihujat orang. Lebih-lebih lagi, pada
saat ini putusan akan dimuat dalam media informasi yang
akan dibaca banyak orang.
2.

Perkara Pembalakan Kayu Secara Liar. Untuk perkara ini,
selain soal-soal teknis peradilan, saya mengajak para hakim
berpikir lintas generasi dan lintas kebangsaan. Dalam
sambutan saya pada saat akan menandatangani MoU
dengan Mahkamah Federal Australia di Melbourne beberapa
minggu yang lalu, saya menegaskan bahwa “illegal loging”
merupakan kejahatan yang mempunyai akibat lintas
generasi, lintas bangsa, sebagai bentuk kejahatan
kemanusiaan. Berdasarkan persepsi ini, saya meminta para
hakim benarbenar memikirkan secara matang akibat
kelalaian, kecerobohan, apalagi keberpihakan kepada
pelaku pembalakan liar. Tentu saja, sikap itu harus
memperhatikan lingkup perbuatan, sifat perbuatan, keadaan
pelaku. Yang saya harapkan perhatian, terutama pembalakan
liar yang merusak dan merugikan negara dalam sekala yang
besar.

3.

Perkara Pidana P erikanan. Dalam perkara pidana
perikanan dihadapi fakta, sebagian pelaku adalah nelayan

434

tradisional yang miskin. Dalam perkara pidana perikanan
tidak jarang pelaku adalah nelayan sederhana atau kecil.
Umumnya mereka di tangkap karena tanpa ijin atau ijin
yang dimiliki telah lewat waktu. Dapat pula terjadi, ijin yang
dimiliki dikeluarkan pihak yang tidak berwenang yang tidak
diketahui atau tidak dimengerti para nelayan sederhana
tersebut.
Menurut Undang-Undang - apabila terbukti - perahu atau
kapal kecil mereka harus dirampas untuk dimusnahkan.
Apabila hal ini dilakukan, putusan hakim akan dapat
menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi bagi nelayan
bersangkutan. Mereka akan kehilangan alat mata
pencaharian dan akan menganggur. Dalam kasus yang
demikian saya berpendapat tidak seyogyanya perkara
sederhana atau kapal kecil itu dirampas apalagi
dimusnahkan. Lebih baik dikembalikan. Mereka dibina oleh
pihak berwenang. Sebaliknya mengenai armada nelayan
asing yang besar-besar. Apabila terbukti, wajib dirampas.
Tetapi ada pemikiran, yaitu tidak perlu ada klausula “untuk
dim usnahkan” . Cukup dinyatakan dirampas untuk
negara. Eksekutor menyerahkan armada tersebut kepada
Departemen Kelautan dan Perikanan atau pihak berwenang
lainnya untuk dimanfaatkan terutama untuk pendidikan dan
pelatihan. Tentu saja harus ada kehati-hatian. Jangan sampai
disalah gunakan.
Demikian sekedar beberapa contoh. Betapa penting hakim
memiliki wawasan dalam memeriksa dan memutus perkara.
Pengertian “memutus menurut hukum” tidak dimaksudkan kita
berpikir sempit yaitu hanya melihat peristiwa hukum sekedar
peristiwa normatif belaka. Apalagi kalau hukum semata-mata
sebagai bunyi bukan sebuah makna. Hukum juga tidak boleh
diterapkan sekedar “the sake of law”. Faktor-faktor kepentingan
negara dan bangsa, kemungkinan konsekuensi yang akan
menimpa Pemerintah karena rekayasa pihak yang berperkara,
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kemungkinan kemaslahatan yang lebih besar, baik bagi individu
maupun masyarakat wajib dipertimbangkan seorang atau majelis
hakim. Dengan cara-cara yang demikian kita dapat memberi
sumbangsih pada penegakan hukum yang adil dan benar serta
bermaslahat.
Saudara peserta Rakernas.,
Beberapa penyaji dengan gaya dan cara yang berbeda
menggunakan kesempatan berpamitan, menyampaikan salam
perpisahan. Saya tidak akan menyampaikan hai semacam itu.
Perpisahan adalah konsekuensi belaka dan setiap pertemuan.
Tanpa bertemu tidak mungkin ada perpisahan. Perpisahan
merupakan kemestian atau keniscayaan, baik dikatakan atau
tidak dikatakan. Demikian ungkapan tradisional dalam rimba
persilatan Cina. Karena saya tidak akan menyampaikan kata
perpisahan, kesempatan ini akan saya pergunakan mengenang
perjalanan satu windu bersama anda semua.
Suatu kebahagian dan kebanggaan yang tidak terhingga
disertai rasa terima kasih yang dalam, selama delapan tahun
seluruh warga pengadilan dengan hati terbuka dan tulus
menerima saya sebagai bagian dan anda semua. Betapa banyak
saya memperoleh hikmah, kearifan, dan pengetahuan dan anda
semua. Suatu kekayaan yang tidak terhingga yang anda berikan
kepada saya.
Ketika pertama kali berada ditengah-tengah anda semua
delapan tahun yang lalu, sangatlah sedikit wawasan dan
pengetahuan saya mengena! dunia peradilan. Ketika ditanya
“Apakah tujuan saya menjadi Hakim Agung ?“. Waktu itu saya
menjawab : “Saya datang untuk membantu Mahkamah Agung”,
meskipun saya tidak banyak tahu mengenai seluk beluk
Mahkamah Agung atau badan peradilan pada umumnya.
Ternyata Mahkamah Agung dan seluruh pengadilan adalah
sebuah puncak dan sebuah gunung yang tidak terhingga besar,
yang tersembunyi yang tidak pernah nampak. Kalaupun nampak,
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yang muncul hanya bagian dari persoalan-persoalan, bagian
dari keluhan dan ketidakpuasan. Selama delapan tahun bersama
anda, saya menemukan bagian dari gunung yang lain, yaitu
gunung pengetahuan, gunung kearifan, gunung para kaum
profesional yang mempuni, gunung orang-orang yang senantiasa
menjaga kehormatan dan martabat dan berbagai kekayaan
ruhani yang tidak terhingga banyaknya. Salah satu puncak
gunung yang tidak terhingga itu, yaitu kumpulan komunitas yang
menginginkan perubahan, menginginkan kemajuan dunia
peradilan. Inilah sesungguhnya yang memudahkan saya
menjalankan tanggung jawab memimpin Mahkamah Agung.
Saya didampingi oleh sahabat yang memiliki kekayaan ruhani,
kekayaan intelektual, kekayaan pengalaman, yang sangat
bertanggung jawab dalam mengayuh bahtera pengadilan. Lebih
dan itu, saya menemukan orang-orang yang amanah, terpercaya
dan sangat bersahabat yang serta merta menerima saya sebagai
bagian dan warga pengadilan. Terima kasih saudara-saudaraku,
terima kasih atas segala ketulusan anda.
Persahabatan dan persaudaraan yang diikat oleh persamaan
harapan, persamaan cita-cita, tidak akan “lakang dek paneh”,
tidak” lapuak dek hujan”. Karena itu betapa penting kita
memelihara dan menyalakan secara terus menerus api abadi
harapan dan cita-cita untuk meraih kembali pengadilan yang
terhormat dan dihormati. Estafet adalah kehendak alam atau
dalam bahasa agama adalah sunnatullah. Bersiaplah anda
menerima estafet ini, baik karena suatu proses yang kita
persiapkan maupun karena suatu takdir. Masih terlalu banyak
yang kita inginkan dan dambakan, karena itu kesatuan kemauan
untuk berubah, memupuk kreatifitas, kerja keras, capasitas,
integritas, dan kepribadian merupakan sebagian komponen yang
harus senantiasa menyala pada setiap sanubari kita.
Selama mengayuh biduk pengadilan bersama anda, berbagai
rupa dialami dan dijumpai. Ada yang menyatakan kita berubah.
Ada pula yang menyatakan kita mundur. Ada Bapak kita dengan
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perasaan pedih menyatakan belum pernah Mahkamah Agung
terpuruk seperti di bawah pimpinan Bagir Manan. Ada pula orang
tua kita dengan gaya santri yang khas menyatakan
keprihatinannya. Demikian pula seorang Bapak kita yang lain.
Semuanya menganggap kita tidak mengerti apapun, seolaholah kita kumpulan manusia tumpul tidak sepandai mereka. Tidak
terhitung penilaian dari berbagai pengamat lain.
Ada bapak kita yang sangat mendambakan agar di
Mahkamah Agung ada Asikin Koesoemaatmadja baru, Bismar
Siregar baru, Adi Andojo baru, dan lain tokoh idola dimasa lalu
sebagal cara memulihkan keterpurukan Mahkamah Agung. Tentu
implisit beliau adalah salah satu teladan idola itu. Sebagai orang
yang bertanggung jawab selama delapan tahun mendayung
bahtera pengadilan, saya tidak pernah menjawab. Betapapun
hormat saya kepada seseorang, termasuk hormat saya kepada
para bapak yang disebutkan tidaklah ada keinginan saya menjadi
orang lain. Sejak muda saya selalu berusaha menjadi diri sendiri,
bukan cermin orang lain. Lingkungan kultural, sosial, pendidikan
dan perjalanan hidup saya senantiasa didorong menjadi diri
sendiri. Sekali-kali bukan bayang-bayang orang lain. Tidak pula
ada prestise atau keinginan saya untuk dicatat mengenai yang
telah kita kerjakan selama ini. Biarlah fakta yang mencatat, fakta
yang berbicara, perbuatan yang berbicara. Bahkan dimanapun
saya pernah berada, saya sangat berkehendak dilupakan oleh
lingkungan tersebut. Pendirian ini didasari dua hal; Pertama;
saya tidak pernah memerlukan catatan keduniaan yang suatu
saat akan kita tinggalkan. Catatan Allah yang maha penting
bagi saya. Kedua, setiap pendatang memiliki eranya sendiri
dan tidak boleh terkungkung oleh baik atau buruk era yang
mendahuluinya. Karena itu saya dengan sungguh-sungguh
meminta agar anda-anda yang akan menerima estafet
mendatang, harus membangun sendiri eranya yang lebih
gemilang dan menghapus semua cacat dan kelalaian di masa
lalu. Dan hal ini hanya akan diraih kalau ada berusaha menjadi
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din anda sendiri, bukan imitasi orang lain. Jangan sekali-kali
mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan dengan masa
lalu, apalagi sekedar meminjam kejayaan orang lain. Janganlah
mengukur keberhasilan dengan membandingkan ketidak
berhasilan anda sekedar lebih kecil dibandingkan dengan ketidak
berhasilan orang lain. Tidak layak mengukur bahwa kita menjadi
lebih baik bukan karena telah berbuat baik, melainkan sematamata karena kegagalan kita lebih kecil dan kegagalan orang
lain. Pakailah ukurlah keberhasilan atau ketidak berhasilan
dengan ukuranmu sendiri. Jadilah dirimu sendiri.
Saudara-saudara sekalian.
Beberapa saat lagi kita akan sampai pada penghujung
Rakernas tahun 2008 ini. Selama tiga hari kita telah mengum
pulkan berbagai bekal yang harus kita jalankan selama satu
tahun mendatang. Laksanakanlah dengan penuh tanggung
jawab, bersemangat, dan kerja keras. Seperti berulang-ulang
saya katakan, pengadilan adalah milik kita, karena itu harus
dijaga, dan senantiasa dijunjung tinggi agar tetap terhormat dan
dihormati. Maju atau mundur pengadilan ada ditangan kita
semata. Bekerjalah lebih baik. Pergunakan peluang yang ada
sebaik-baiknya. Jangan sebaliknya justru warga pengadilan yang
menyebabkan peluang kita menyempit sehingga lebih terpuruk.
Seperti tahun lalu di Makassar, saya ingin mengajak kita tidak
sekedar berjanji tetapi bersumpah menjaga kehormatan
pengadilan.
Saudara-saudara sekalian.
Serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagian diantara
kita tidak akan hadir lagi pada Rakernas 2009. Mereka sudah
purna bakti. Marilah kita dengan rasa syukur dan gembira
melepas suadara-saudara tersebut, disertai ucapan terima kasih
atas segala sumbangsih selama menjadi hakim atau jabatan
lain di lingkungan pengadilan. Kami berdoa semoga anda-anda
menemukan kebahagiaan, keceriaan, dan kegembiraan, yang
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selama ini tertunda atau terpaksa berbagi dengan kesibukan
pekerjaan, berbagi dengan kekesalan atas berbagai cercaan
atau kepedihan, atau karena ada kawan yang terperosok kesuatu
lembah yang semestinya kita jauhi. Mudah-mudahan anda tidak
dipandang sebagai orang baru di rumah, karena bertahun
berpisah akibat istri enggan menyertai anda ditempat tugas,
atau karena sama-sama bertugas yang tidak dapat disatukan,
atau karena sebab-sebab lainnya. Saya juga mengucapkan
terima kasih kepada istri atau suami, anak dan cucu yang telah
mendukung dengan baik tugas-tugas anda sehingga tiba pada
terminal purna bakti dengan penuh kebahagiaan. Pensiun tidak
boleh dimaknai berakhirnya hubungan dengan pengadilan
sebagai salah satu almamater saudara. Hubungan dengan
almamater senantiasa abadi seperti hubungan dengan ibu
kandung yang melahirkan kita. Selain tetap memelihara
hubungan sosial, saya berharap saudara-saudara tetap
memelihara semangat korp yang penuh perhatian terhadap
pengadilan, baik dikala ria maupun dikala prahara. Jangan ada
kata benci terhadap almamater, melainkan senantiasa
menebarkan perhatian atas dasar memiliki dan kasih sayang.
Anda boleh menyatakan penyesalan, kemarahan terhadap kami
yang masih tinggal, tetapi jangan sekali-kali terbetik hati benci
yang akan menyakiti almamater kita secara keseluruhan.
Saudara-saudara sekalian.
Rakernas akbar ini berhasil karena ketegaran Panitia. Saya
atas nama seluruh pimpinan mengucapkan terima kasih atas
pekerjaan saudara-saudara yang begitu sempurna. Kepemim
pinan Ketua Muda Pembinaan Saudara Ahmad Kamil sebagai
penanggung jawab, dan Saudara Rum Nessa sebagai Ketua
Panitia Penyelenggara, serta Saudara Hakim Agung M. Hatta
Ali sebagai Ketua Tim Pengarah, menjadi pilar keberhasilan
Rakernas ini. Terima kasih Pak Ahmad Kamil. Terima kasih Pak
Rum Nessa. Terima kasih Pak Hatta. Semoga segala yang andaanda lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wata'ala.
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Tidak kurang terima kasih kepada pimpinan dan seluruh
anggota keamanan yang memberikan pelayanan penjagaan yang
begitu rapih, sehingga semua peserta senantiasa dalam suasana
ceria dan bebas. Demikian pula kepada Dharmayukti Karini dan
IKAHI. Selain melakukan kegiatan internal, tetah pula melak
sanakan berbagai kegiatan sosial seperti bazaar, wisata belanja
dan lain-lain. Saya meluangkan waktu mengunjungi bazaar untuk
memeriksa tingkat penjualan barang-barang mereka. Ternyata
sangat laris. Disini berlaku lagu kegembiraan para pedagang:
“laris manis tanjung kimpul, barang habis duit kumpul”. Pimpinan
Mahkamah Agung tidak akan memungut bayaran partisipasi,
tetapi jangan lupa zakat atau infak.
Hal yang tidak kurang penting adalah peran manageman
Hotel-hotel yang kita pergunakan. Terima kasih atas segala
keramahan, kecekatan anda-anda melayani kami sehingga
walaupun ditengah kesibukan kami tetap menikmati suasana
riang dan gembira.
Akhirnya, saya akan menyampaikan tanggung jawab saya
sebagai pemegang hak prerogratif menetapkan tempat Rakernas
2009 yang akan datang. Setelah mendengar berbagai saran,
saya menetapkan Kota PALEMBANG sebagai tempat Rakernas
2009 yang akan datang.
Saudara-saudara sekalian.
Dengan mengucapkan : “Alhamdullilah” saya, pada hari ini,
Rabu, 6 Agustus 2008 menyatakan Rakernas Akbar Mahkamah
Agung - Pengadilan Tingkat Banding - Pengadilan Tingkat
Pertama secara resmi ditutup. Semoga Tuhan senantiasa
memberkahi kita. Saya ucapkan selamat jalan kepada semua
peserta Rakernas Akbar, Rakernas Dharmayukti Karini, Rakernas
IKAHI, seluruh Panitera/Sekretaris, dan para penggembira. Bagi
mereka yang beragama Islam, Insya Allah, 1 September akan
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mulai memasuki bulan suci ramadhan. Selamat berpuasa.
Sayonara. Sampai berjumpa di PALEMBANG.

Jakarta, 6 Agustus 2008
Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia
ttd.
Bagir Manan
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DO'A PENUTUPAN
PADA RAPAT KERJA NASIONAL
MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2008

Semoga solawat dan salam senantiasa Kau curahkan
kepada Rasullullah Muhammad S.A.W. beserta keluarganya,
para sahabatnya dan para pengikutnya.
Allahumma ya Allah
Puji syukur kami persembahkan kehadirat Mu ya Allah, pada
sore hari ini Rabu, 6 Agustus 2008 atas ridho dan perkenan Mu
Alhamdulillah usai sudah pelaksanaan Rakernas Akbar
Mahkamah Agung RI tahun 2008. Kami panjatkan do'a syukur
kehadirat Mu Ya Allah, limpahkanlah barokah dan maghfiroh Mu
kepada kami semua peserta rapat kerja.
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Allahumma Ya Allah
Sungguh betapa dhoifnya hamba Mu, sementara tugas dan
amanah yang Kau bebankan kepada kami semua berat, maka
izinkanlah kami memohon perlindungan Mu, berikanlah
kemampuan dan semangat pengabdian yang tinggi agar kami
mampu melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan
secara proporsional, dan profesional, berperilaku adil, jujur, arif
dan bijaksana, rendah hati dan menjunjung tinggi harga diri,
berdisiplin dan mandiri, berintegritas tinggi dan bertanggung
jawab.
Allahumma Ya Allah
Berikanlah petunjuk dan kekuatan kepada para hakim dan
aparatur peradilan agar senantiasa tetap dalam kendali Mu dan
berada dalam pengawasan Mu, sehingga mampu menjalankan
tugas, berdasarkan kebenaran dan berazaskan keadilan untuk
mengantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang
Engkau ridhoi, menuju masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Ya Allah azza wajalla
Selamatkanlah bangsa kami dan berbagai krisis yang sedang
dihadapi, jauhkanlah kami dari fitnah dan marabahanya, terimalah
amal perbuatan kami, kabulkanlah do'a kami dan permohonan
kami.
Ya Allah azza wajalla
Seandainya benar bahwa kami para hakim dan aparatur
pengadilan memang tidak layak sebagai ahli surga firdaus, maka
apalah daya kami Ya Allah, dengarkanlah suara kami dan rintihan
jiwa kami Ya Allah, sunggguh kami tidak kuasa dan tidak kuat
menahan panasnya api neraka, mohon perkenan Mu Ya Allah,
terimalah taubat kami, tolonglah dan ampunilah dosa-dosa kami,
karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun terhadap
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segala kesalahan, dan kekhilafan kami, masukkanlah kami
bersama hamba-hamba Mu ke dalam surga Mu dengan jiwa
yang tenang dan ridho Mu

Jakarta, 6 Agustus 2008
Drs. H. Khalilurrahman, SH..MH.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
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PENGARAHAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
BIDANG NON YUDISIAL PADA RAKERNAS
TANGGAL 3-7 AGUSTUS 2008
DI JAKARTA

I.

Pendahuluan
Visi Mahkamah Agung : Mewujudkan supremasi hukum
melalui kekuasaan kehakiman
yang mandiri, efektif, efisien
serta mendapat kepercayaan
publik, professional dalam
memberi pelayanan hukum
yang berkwalitas, etis, terjang
kau dan berbiaya rendah bagi
masyarakat serta mampu
menjawab penjelasan pela
yanan publik.
Misi Mahkamah Agung: 1) Mewujudkan rasa keadilan
sesuai dengan Undangundang dan peraturan, serta
memenuhi rasa keadilan
masyarakat.
2 ) Mewujudkan peradilan yang
mandiri dan independen,
bebas dari campurtangan
pihak lain.

3) Memperbaiki akses pela
yanan di bidang peradilan
pada masyarakat.

4 ) Memperbaiki kualitas input
internal
pada
peradilan.

proses
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5) Mewujudkan institusi pera
dilan yang efektif, efisien
dan
martabat
serta
dihormati.
6) Melaksanakan kekuasaan
kehakiman yang mandiri,
tidak
memihak
dan
transparan.
Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, bukanlah perjalanan
dan pekerjaan yang mudah. Di dalam perjalanan lembaga
peradilan yang panjang ditemui banyak tantangan dan
kendala, lebih-lebih lagi 4 (empat) tahun terakhir ini, pada
saat berlakunya system 1 (satu) atap. Perubahan system 1
(satu) atap membawa perubahan yang mendasar dan
signifikan bagi peran Mahkamah Agung sebagai puncak
kekuasaan yudikatif dan keempat lingkungan peradilan dan
sebagai puncak manajemen administratif personil dan
finansial serta sarana dan prasarana bagi seluruh badan
peradilan di Indonesia. Selain memegang tanggungjawab
hirarikis pengelolaan seluruh badan-badan peradilan dari 4
(empat) lingkungan peradilan di Indonesia, Mahkamah
Agung juga mempunyai tanggungjawab terhadap
pengelolaan badan-badan peradilan khusus yang baru
dibentuk, antara lain Peradilan Anak (1997), Peradilan Niaga
(1998), Peradilan HAM (2000), Peradilan Tindak Pidana
Korupsi (2001), Peradilan Hubungan Industrial (2006),
Pengadilan Perikanan (2008), yang kesemuanya dicontohkan
ke Peradilan Umum.
Di samping tugas-tugas tersebut, Mahkamah Agung juga
dibebani tugas untuk melakukan pembinaan teknis terhadap
peradilan pajak yang berada di luar 4 (empat) lingkungan
peradilan yang diatur dalam Undang-undang Pokok
Kekuasaan Kehakiman. Kebijakan yang diambil Pimpinan
Mahkamah Agung saat ini adalah untuk semakin mening
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katkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
peradilan.
II.

Lingkup Bidang Pembinaan
1.

Reformasi Peradilan.
Reformasi peradilan ini melibatkan LSM, dengan bantuan
Luar Negeri dengan kegiatan untuk melakukan perbaikan
administrasi perkara (system barcode) manajemen
perkara (case management).

2.

Keterbukaan Informasi Peradilan.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144
tahun 2007 mewajibkan kepada lembaga peradilan untuk
membuka informasi kepada publik,
Surat Keputusan No. 144 tersebut membawa implikasi
signifikan terhadap praktek pengelolaan informasi
peradilan, Surat Keputusan ini mengatur tentang :
1. Akses harus diberikan tanpa adanya reservasi
apapun, kecuali untuk informasi tertentu.
2. Batasan yang jelas antara mana yang boleh dan
mana yang tidak boleh di akses publik.
3. Orientasi kepada mekanisme publikasi melalui
mekanisme alternatif, misalnya website dan
kekuatan hukum dokumen yang di download melalui
situs website.
Tujuan keseluruhan SK 144 tersebut :
•
Menguatkan prinsip peradilan yang terbuka dan
akuntabel.
•
Meningkatkan kualitas pelayanan inform asi
pengadilan.
•
Mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan
terhadap pengadilan.
Saat ini sedang dirancang adanya desk information, yang
akan melayani publik dalam memperoleh informasi
peradilan.
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5.

Reformasi Birokrasi
Untuk meningkatkan percepatan reformasi birokrasi,
Mahkamag Agung ditetapkan sebagai salah satu
lembaga yang merupakan proyek percontohan reformasi
birokrasi tersebut, dengan memberikan tunjungan khusus
bagi aparat peradilan di Pusat maupun di Daerah yang
jumlahnya 33.562.
Proses reformasi birokrasi telah berjalan cukup panjang
yaitu sebagai tindak lanjut hasil kunjungan Presiden RI
ke Mahkamah Agung pada bulan Nopember 2005, yang
kemudian diikuti dengan dibentuknya Tim Kerja yang
terdiri dari pihak-pihak terkait yaitu Mahkamah Agung,
KPK, Departemen Keuangan, BPK, dan Kementerian
PAN untuk membahas reformasi birokrasi dilingkungan
Mahkamah Agung.
Setelah melakukan pertemuan dan pembicaraan yang
intensif baik pada Tim Kerja, maupun pertemuan antara
Pimpinan Mahkamah Agung dengan Menteri Keuangan,
DPR, dan instansi-instansi terkait serta pengkajian yang
mendalam, studi perbandingan dan perhitungan yang
cermat dengan memperhatikan kemampuan Negara,
Mahkamah Agung telah berhasil merumuskan remu
nerasi bagi aparat peradilan dan telah disepakati oleh
DPR yang akan diusulkan mulai, 1 September 2007.
Yang seperti kita alami semua dalam beberapa bulan
sempat terjadi ketidak pastian, tetapi akhirnya pada bulan
Juli 2008 yang lalu kita semua telah merasakan
nikmatnya remunerasi tersebut. Akan tetapi kita tidak
boleh terlena dengan kenikmatan tersebut, karena
tantangan untuk mempertahankan dan miningkatkan
tunjangan remunerasi tersebut bukanlah hal yang
gampang. Kalau kita tidak bisa memelihara dan
meningkatkan kinerja kita, maka mungkin saja apa yang
telah kita genggam akan lepas kembali.
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Oleh karena saya meminta kepada Saudara-saudara
para Pimpinan Pengadilan untuk terus mendorong dan
memotivasi pejabat dilingkungan kerjanya untuk bekerja
lebih giat, berdisiplin tinggi dan tetap menjaga citra dan
wibawa pengadilan.
6.

Mutasi dan Promosi.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, mutasi dan promosi
telah berjalan dengan baik. Khusus untuk peradilan
umum pengambilan keputusan dilakukan dengan sangat
teliti. Perencanaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal.
Kemudian dibawa ke Pra TPM yang dipimpin oleh
WKMA Bidang Non Yudisial. Hasil dan Pra TPM dibawa
ke forum TPM yang diketuai oleh Ketua Mahkamah
Agung.
Sistem ini baru berlaku dilingkungan peradilan umum,
namun dalam waktu dekat akan diberlakukan pula bagi
lingkungan peradilan Agama dan TUN.
Sampai saat ini belum ada pola yang bersifat standar.
Oleh karena itu kami akan mengusahakan adanya pola
baku yang akan menjadi pedoman di dalam melak
sanakan mutasi dan promosi itu. Sebagai gambaran
tentang mutasi lihat diagram berikut :

PELAKSANAAN MUTASI DAN PENGANGKATAN HAKIM BARU
PADA PERADILAN UMUM
TAHUN 2004 S/D 2008
NO.

TAHUN

MUTASI

PENGANGKATAN BARU

1

2004

684

264

2

2005

976

402

3

2006

1057

195

4

2007

1088

4

5

2008

293

120
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PELAKSANAAN MUTASI

PENGANGKATAN HAKIM BARU
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MUTASI DAN PROMOSI KEPANITERAAN
PERIODE 2003 - 2008
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

NO

JABATAN

TAHUN
2003

2004

2005

2006

2007

2008

1 PANSES

26

32

57 -

57

54

25

2 WAPAN

15

25

55

52

76

35

3

PM HUKUM

13

18

59

45

45

22

4

PM PIDANA

25

18

68

49

42

21

5

PM PERDATA

25

22

49

39

53

20

6

PP

257

95

212

211

320

132

7 JURUSITA

5

10

32

44

56

11

TOTAL

366

240

532

487

626

266

MUTASI DAN PROMOSI KEPANITERAAN
PERIODE 2003 - 2008
PENGADILAN TINGKAT BANDING

NO

JABATAN

TAHUN
2003

2004

2005

2006

2007

2008

1 PANSES

2

3

5

13

5

-

2 WAPAN

1

4

6

6

7

1

3

PM HUKUM

-

5

5

6

3

2

4

PM PIDANA

2

2

4

5

1

-

5

PM PERDATA

1

4

4

2

8

2

6

PP

44

12

33

32

45

35

TOTAL

50

30

57

64

69

40
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MUTASI PROMOSI HAKIM DAN NON HAKIM
PERADILAN AGAMA
JUMLAH MUTASI PROMOSI
NON HAKIM
HAKIM
TOTAL
289
485
196

NO

JABATAN

1

2006

2

2007

618

268

886

3

2008

633

250

883

JUMLAH

1540

714

2254

MUTASI PROMOSI HAKIM DAN PANITERA
PADA PERADILAN MILITER
TAHUN 2006 - JULI 2008
NO
I.

II.

PROMOSI/MUTASI :

JUMLAH
(Orang)

HAKIM
A. PROMOSI/MUTASI
1. HAKIM MILITER UTAMA

78
3

2. HAKIM MILITER TINGGI

5

3. HAKIM MILITER

70

B. PENEMPATAN/PENGANGKATAN
HAKIM MILITER BARU

27

C. KENAIKAN PANGKAT HAKIM MILITER

36

PANITERA
A. PROMOSI/MUTASI
B. PENEMPATAN/PENGANGKATAN
PANITERA BARU
C. KENAIKAN PANGKAT PANITERA
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23

MUTASI PROMOSI HAKIM DAN PANITERA
PADA PERADILAN TUN
TAHUN 2006 - JULI 2008
NO
1.

PROMOSI/MUTASI :
HAKIM
1. PROMOSI/MUTASI
- HAKIM TINGGI TUN
- HAKIM TUN

II.

JUMLAH
(Orang)

30
140

2. PENEMPATAN HAKIM TUNG YANG BARU

40

3. KENAIKAN PANGKAT HAKIM TUN

135

PANITERA
1. PROMOSI/MUTASI PEJABAT KEPANITERAAN

94

2. PENGANGKATAN PANITERA PENGGANTI

52

3. KENAIKAN PANGKAT PEJABAT KEPANITERAAN

92

III. Bidang Pengawasan
Pengawasan adalah merupakan bagian penting dari usaha
mewujudkan Visi dan Misi yang harus diemban oleh
Mahkamah Agung, sebab bagaimana membangun
kepercayaan publik apabila para aparat pengadilan
melakukan perbuatan sesukanya tanpa ada yang
mengawasi.
Menyadari pentingnya pengawasan tersebut, maka
Mahkamah Agung akan terus meningkatkan fungsi
pengawasan itu. Kemampuan para pengawas terus
ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Di
samping itu fungsi Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan
Ketua Pengadilan Tingkat Banding terus didorong untuk
diberdayakan dalam pengawasan. Hampir 50 % pengaduan
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yang diterima oleh Mahkamah Agung didelegasikan kepada
Pengadilan Tingkat Banding.
Oleh karena itu pada kesempatan ini saya meminta kepada
Saudara-saudara sekalian untuk selalu meningkatkan
kewaspadaan untuk menjaga hal-hal yang dapat menurun
kan harkat dan martabat lembaga peradilan. Kewaspadaan
ini sangat penting, karena kadang-kadang peristiwa yang
kiia tidak menyangka akan menimbulkan masalah, justru
diheiakang hari menimbulkan masalah. Untuk itu peiajari
dan hayati Kode Etik Hakim yang telah disahkan dan
disosialisasikan kepada para Hakim, sehingga setiap akan
kita bertindak akan teringat apa yang boleh dan apa yang
tidak boleh.
Pengawasan yang dilakukan dan kemudian apabila terbukti
dan terpaksa harus dijatuhi hukuman, maka janganlah hal
itu dianggap sebagai kebencian, tetapi harus dipandang
sebagai pembelajaran baik bagi yang bersangkutan maupun
orang lain.
Masalah pengawasan ini akan diperdalam oleh Tuada
Pengawasan.
Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada acara
Rakernas ini.

Jakarta, 4 Agustus 2008
ttd.
Harifin A. Tumpa

458

WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
BIDANG YUDISIAL

PENGARAHAN
PADA RAPAT KERJA NASIONAL TAHUN 2008
DI JAKARTA

Pendahuluan
Tanpa terasa RAKERNAS, yang merupakan acara rutin
tahunan antara Mahkamah Agung dengan PengadilanPengadilan bawahannya dan empat linkungan peradilan,
tahun ini telah tiba. Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu,
RAKERNAS tahun ini dihadiri oleh peserta yang cukup
banyak, yang juga melibatkan para Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama beserta para Panitera/Sekretarisnya dan empat
lingkungan peradilan. Dalam pertemuan penting ini juga
diadakan pameran tentang profil badan peradilan, agar kita
semua dapat memahami dan menyatukan langkah dalam
“Modernisasi Pengadilan Indonesia” yang merupakan tema
RAKERNAS tahun ini.
Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2003 kita telah
memiliki Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Mahkamah
Agung RI, karena itu sudah selayaknya dilakukan evaluasi
mengenai sejauh mana capaian yang telah dihasilkan dan
mengetahui serta memahami kendala-kendala yang dihadapi
untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
Untuk itu hendaknya semua peserta RAKERNAS melihat
pameran tersebut dan bila perlu berikanlah masukan dalam
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rangka menciptakan Pengadilan yang modern, Pengadilan
yang dapat memenuhi tuntutan zaman.
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004
menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana,
cepat dan biaya ringan”. Masyarakat, khususnya pencari
keadilan, menghendaki Pengadilan yang efektif dan efisien
serta transparan. Sebenarnya apa yang diperintahkan oleh
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut sudah
sejalan dengan yang dituntut masyarakat. Masalahnya
adalah bagaimana caranya menjadikan Pengadilan kita
efektif dan efisien serta transparan. Untuk itu seluruh aparat
peradilan, khususnya para Hakim harus mau dan mampu
melakukan perubahan. Kita mau melakukan perubahan,
karena kita yakin perubahan akan membawa kebaikan bukan
saja untuk lembaga tetapi juga untuk perorangan, dan kita
mampu melakukannya karena kita tahu kekuatan dan
kekurangan kita.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Mahkamah Agung,
antara lain mendorong agar tiap Pengadilan memiliki website
untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi
tentang Pengadilan. Apalagi dengan terbitnya Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SKA/l 11/2007
tanggal 28 Agustus 2007 Pengadilan harus mengumumkan
informasi yang meliputi :
a. gambaran umum Pengadilan yang, antara lain,
meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi
Pengadilan tersbut serta telepon, faksimili, nama dan
jabatan pejabat Pengadilan non Hakim;
b. gambaran umum proses beracara di Pengadilan;
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c.

hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;

d.

biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian
perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan
kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;

e.

putusan dan penetapan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap;
f. putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama
dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkeku
atan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu;
g. agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;
h. agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;
i. mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang
dilakukan Hakim dan Pegawai;
j. hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh
informasi di Pengadilan;
Dengan dimuatnya putusan Pengadilan dalam website
sehingga dapat diakses oleh siapa saja, maka para Hakim
terpacu untuk membuat putusan yang baik dan benar.
Putusan yang baik hanya dapat dibuat oleh Hakim yang
kemampuan teknisnya baik di samping berperilaku jujur dan
adil. Kemampuan teknis harus selalu dijaga dan
ditingkatkan, karenanya dalam setiap pertemuan Hakim,
termasuk RAKERNAS, harus pula dilakukan pembinaan
teknis yustisial.
II.

Peradilan Umum
A. Pengadilan Hubungan Industrial
Dalam beberapa tahun terakhir ini telah dibentuk
pengadilan-pengadilan khusus pada peradilan umum,
antara lain Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Majelis Hakim pada PHI terdiri dari seorang Hakim
Pengadilan Negeri dan dua orang Hakim Ad Hoc yang
pengangkatannya masing-masing diusulkan oleh Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dan oleh Organisasi Pengusaha.
Dalam suatu perkara perlawanan terhadap sita
eksekusi, pihak ketiga yang merasa memiliki suatu
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bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang ikut
disita eksekusi atas putusan PHI yang telah berkekuatan
hukum tetap, telah mengajukan perlawanan.
Pengadilan manakah yang berwenang untuk memeriksa
dan memutus perkara perlawanan tersebut? Apakah
perlawanan terhadap sita eksekusi tersebut diajukan ke
Pengadilah Negeri yang meletakkan sita ataukah ke PHI,
karena sita eksekusi tersebut dilakukan atas perintah
Ketua Pengadilan Negeri yang adalah juga Ketua
Pengadilan Hubungan Industrial.
Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, PHI
bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :
a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai kepen
tingan;
c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan
hubungan kerja;
d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perseli
sihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu
perusahaan.
Dari rumusan Pasal 56 tersebut diatas jelas terlihat
bahwa kewenangan atau kompetensi absolut dan PHI
adalah mengadili perkara perselisihan hubungan indus
trial, yang menurut Pasal 1 angka 1, adalah perbedaan
pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/
buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya
perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan
antar serikat perkerja/serikat buruh dalam satu
perusahaan.
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Dengan demikian perlawanan terhadap sita eksekusi,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (6) HIR,
yang diajukan oleh pihak ketiga (derden verzet harus
diajukan ke Pengadilan Negeri dan karenanya yang
memeriksa dan memutus perkara perlawanan tersebut
harus Hakim Pengadilan Negeri dimana sita eksekusi
tersebut diletakkan tanpa melibatkan Hakim Ad Hoc.
B. Pengampuan
Dari beberapa surat yang masuk ke Mahkamah
Agung terlihat masih ada Hakim yang mengabulkan
permohonan agar Pemohon diangkat sebagai Pengampu
dan salah seorang anggota keluarganya tanpa
memeriksa atau mendengar orang yang pengam
puannya dimohonkan tersebut.
Pasal 229 HIR memungkinkan sanak saudara dan orang
yang sudah dewasa namun karena kurang akal tidak
mampu memelihara dirinya dan mengurus barangnya,
untuk mengajukan permohonan agar diangkat seorang
Pengampu yang akan memelihara orang tersebut dan
mengurus barangnya.
Pengadilan Negeri, sesuai dengan Pasal 230 HIR, akan
memanggil Pemohon, saksi dan orang yang akan
diberi pengampu.
KUH Perdata juga mengatur tentang pengampuan.
Pasal 433 KUH Perdata mengharuskan orang dewasa
yang selalu berada dalam keadaan dungu
(onnoozeiheid), sakit otak (krankzinnigheid) atau mata
gelap (razernij) berada dibawah pengampuan, meskipun
kadang-kadang ia cakap menggunakan pikirannya.
Pasal ini juga memungkinkan orang dewasa yang karena
keborosannya berada dibawah pengampuan.
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Undang-undang mengharuskan Pengadilan Negeri
mendengar pula orang yang pengampuannya
dimohonkan, setelah mendengar para keluarga
sedarah dan semenda, dan jika orang tersebut tidak
mampu datang ke Pengadilan maka pemeriksaan harus
dilakukan di rumah orang tersebut.
Bahkan pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri
tidak akan dilakukan sebelum orang yang dimohonkan
pengampuannya tersebut diberitahukan baik isi surat
permohonan maupun laporan yang memuat pendapat
para keluarga sedarah.
Ketentuan-ketentuan tentang pengampuan dalam
KUH Perdata tidak dapat diterapkan jika bertentangan
ataupun tidak sesuai dengan ketentuan dalam HIR,
misalnya dilibatkannya Kejaksaan dalam permohonan
pengampuan menunut KUH Perdata sedangkan HIR
tidak mensyaratkannya.
Hakim harus selalu berhati-hati dalam menerapkan suatu
ketentuan dalam undang-undang yang berasal dari
zaman sebelum kita merdeka, bahkan telah berusia 161
tahun. Seringkali Hakim harus menafsirkan ketentuan
undang-undang untuk dapat diterapkan pada suatu
kasus.
III. Peradilan Agama
A. Istbat Nikah
Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama mengatur kompetensi absolut
dan Pengadilan Agama.
Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang
dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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antara lain “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang
terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan
yang lain”.
Penetapan tentang sahnya perkawinan dimaksud disebut
dengan Istbat Nikah.
Permasalahannya adalah apakah dalam suatu istbat
nikah juga tercantum pernyataan adanya anak-anak
yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Hal ini jelas
bertentangan dengan maksud diterbitkannya istbat nikah
tersebut yakni pernyataan sahnya suatu perkawinan
yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
dilaksanakan, sedangkan mengenai anak yang lahir dan
perkawinan tersebut harus dibuktikan tersendiri.
Permasalahan lain adalah apakah Pengadilan
Agama berwenang menerbitkan istbat nikah dalam hal
ada perbedaan nama suami (almarhum) yang tertera
dalam foto copy surat nikah dengan yang tercantum
dalam register pendaftaran nikah pada Kantor Urusan
Agama, sedangkan nama isteri adalah sama.
Berdasarkan permohonan isteri, Pengadilan Agama
a. Mengabulkan permohonan pemohon;
b. Menyatakan sah perkawinan pemohon dengan
........... (nama yang tertera pada foto copy surat
nikah) yang dilangsungkan tanggal...... di KUA
Kecamatan Kabupaten
c. Menyatakan dan adalah anak sah dan pernikahan
pemohon dengan (nama yang tertera dalam surat
nikah);
d. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon
sejumlah R p ............... ;
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Penetapan (istbat nikah) ini jelas keliru, seharusnya
penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan
diajukannya gugatan oleh isteri tersebut terhadap Kantor
Urusan Agama, dimana Hakim harus memeriksa buktibukti baik yang ada pada isteri tersebut maupun yang
ada pada Kantor Urusan Agama, misalnya apakah foto
suami yang ada pada foto copy surat nikah tersebut
sama dengan foto yang ada pada register KUA tersebut.
B. Arbitrase
Perubahan besar dalam kompetensi absolut
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, menurut
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, adalah ekonomi
syari'ah.
Dalam penjelasan undang-undang dikatakan bahwa
“yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah
perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan
menurut prinsip syari'ah, antara lain bank syari'ah, bisnis
syari'ah dan sebagainya.
Dalam perjarijian antara bank syari'ah dengan nasabah
pada umumnya terdapat klausula arbitrase yakni suatu
kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa bilamana
timbul sengketa dikemudian hari yang bersumber pada
perjanjian tersebut akan diselesaikan oleh Badan
Arbitrase Syari'ah.
Putusan Badan Arbitrase Syari'ah, seperti halnya dengan
putusan badan arbitrase lainnya, bersifat final dan
mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para
pihak. Namun bila para pihak tidak melaksanakan
putusan Badan Arbitrase Syari’ah secara sukarela,
Pengadilan manakah yang berwenang untuk memerin
tahkan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.
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Begitu pula manakala pihak yang kalah dalam putusan
Badan Arbitrase Syari'ah berkeberatan atas putusan
tersebut, ke Pengadilan manakah ia dapat mengajukan
permohonan pembatalannya.
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya membe
dakan antara putusan Arbitrase Nasional dan Arbitrase
Internasional.
Undang-Undang tersebut menyebutkan Pengadilan
Negeri sebagai pelaksana putusan Arbitrase Nasional
dan permohonan pembatalan putusan Arbitrase
(Nasional) diajukan ke Pengadilan Negeri atas alasanalasan yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 70
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.
Pasal 2 Undang-Undang 3 Tahun 2006 menyatakan
bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang
beragama Islam mengenal perkara tertentu sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang ini”.
Perkara tertentu yang dimaksud oleh pasal tersebut
adalah sebagaimana terurai dalam Pasal 49 UndangUndang No. 3 Tahun 2006 yakni :
a.

perkawinan,

b. waris,
c.

wasiat,

d.

hibah,

e.

wakaf,

f.

zakat,

g.
h.

infaq,
shadaqah, dan

i.

ekonomi syari'ah.

467

Kini timbul pertanyaan, apakah Pengadilan Agama
berwenang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan
dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ?
Apakah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.
30 Tahun 1999 tersebut merupakan hukum acara
perdata, mengingat Pasal 54 Undang-Undang No. 3
Tahun 2006 berbunyi :
“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara
Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara
khusus dalam undang-undang ini.”
Arbitrase, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
No. 30 Tahun 1999, adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata diluar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Pertanyaan dan permasalahan arbitrase kiranya
dapat dibahas oleh Tim kecil bukan saja dari lingkungan
Peradilan Umum dan Peradilan Agama, tetapi juga dan
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara agar ada
petunjuk jelas bagi para Hakim, sebelum adanya
Yurisprudensi tetap yang tentunya memerlukan waktu
yang cukup lama karena harus ada perkaranya dahulu.
Semoga Allah SWT senantiasa menunjukkan kita
jalan yang benar. Amin.
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IV. Peradilan Tata Usaha Negara
A. Class Action
Baru-baru ini ada gugatan yang diajukan oleh
beberapa orang mewakili orang banyak yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN
yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN.
Sepintas lalu gugatan dimaksud adalah gugatan
perwakilan kelompok (class action), namun perma
salahannya adalah apakah sengketa tersebut merupakan
sengketa TUN yang timbul karena dikeluarkannya
keputusan TUN.
Yang dimaksud dengan keputusan TUN, menurut Pasal
1 angka 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan TUN, adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang
berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit,
individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Intinya adalah bahwa keputusan TUN yang diseng
ketakan itu harus bersifat konkrit, individual dan final
(kif).
Dalam suatu gugatan class action, wakil kelompok
yang mengajukan gugatan bukan saja bertindak untuk
din mereka sendiri tetapi juga anggota kelompok yang
jumlahnya banyak yang identitasnya ada yang belum
diketahui.
Sedangkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9
Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa
Penggugat dalam suatu gugatan haruslah orang atau
badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
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dirugikan oleh suatu keputusan TUN yakni penetapan
tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final.
Keputusan TUN yang bersifat individual adalah
keputusan TUN yang tidak ditujukan untuk umum,
melainkan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.
Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, maka tiap-tiap
nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.
Dan uraian ini gugatan class action tidak dimung
kinkan pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan
TUN.
B. Titik Singgung Dengan Peradilan Umum
Seringkali gugatan pembatalan suatu sertifikat tanah
diajukan oleh seseorang (yang tidak menguasai tanah
sengketa) yang merasa kepentingannya dirugikan karena
dikeluarkannya sertifikat tanah dimaksud atas nama orang
lain.
Dalam sengketa sertifikat tanah tersebut Hakim haruslah
berhati-hati dengan benar-benar mempertimbangkan apakah
sengketa tersebut adalah sengketa TUN ataukah sengketa
kepemilikan atas tanah dimaksud yang menjadi kompetensi
Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutusnya.
Seyogianya Peradilan TUN dalam memeriksa dan
memutus gugatan tentang sertifikat tanah berpegang teguh
pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9
Tahun 2004 yakni :
a. Apakah keputusan TUN yang digugat (i.c. sertifikat
tanah) bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
b. Apakah keputusan TUN yang digugat bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
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Hakim harus juga memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang
No. 9 Tahun 2004, antara lain keputusan TUN yang
merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana
dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang
No. 9 Tahun 2004, tidak termasuk dalam pengertian
keputusan TUN menurut undang-undang tersebut.
V. Penutup
Hari ini merupakan awal dan RAKERNAS yang ke 13
sejak saya berada di Mahkamah Agung pada bulan Novem
ber 1995.
Sungguh cepat waktu berlalu.
Berbagai permasalahan baik permasalahan hukum maupun
yang bersifat non teknis yustisial telah dibahas, termasuk
pertemuan IKAHI.
Beberapa masalah penting, antara lain terwujudnya “one
roof system” dimana Mahkamah Agung bukan saja
melakukan pembinaan teknis peradilan tetapi juga
organisasi, administrasi dan finansial dan Peradilan Umum,
Peradilan Agama dan Peradilan TUN berada di bawah
kekuasaan Mahkamah Agung.
Begitu pula dengan “peraturan gaji tersendiri” yang sudah
ama kita impikan, Insya Allah telah pula terwujud dengan
telah cairnya tunjangan kinerja. Sekarang ini tinggal
bagaimana kita memelihara, merawat dan menjadikan
seluruh aparat peradilan dan empat lingkungan peradilan
mulai dan tingkat tertinggi sampai kepada yang terendah
sebagai abdi masyarakat yang terhormat dan dihormati.
Biarkanlah masa-masa “Hakim Tinggi naik sepeda motor
ataupun naik becak ke kantor” ataupun “Hakim Pengadilan
Tingkat Pertama naik kendaraan dinas berupa kuda ataupun
naik perahu motor milik Pengadilan di daerah-daerah
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kepulauan” pada waktu akan sidang di tempat
(zittingsplaatsen) sebagai kenangan indah manakala
sekarang para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sudah
dapat naik Toyota Kijang ataupun sedan Altis bagi para
Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
Gedung-gedung Pengadilanpun menjadi lebih “berwibawa”.
Untuk itu tiada kata yang dapat terucap selain dan
“Alhamdullilah”, Segala Pujian bagi Allah.

Jakarta, 4 Agustus 2008
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