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Modernisasi
Menghadapi Era Pandemi
SALUS populi suprema lex esto.
Keselamatan rakyat adalah hukum
tertinggi. Adagium yang diucapkan
filsuf Romawi, Marcus Tullius Cicero, ribuan tahun lalu itu menggema kembali selama
pandemi. Maksudnya adalah agar keselamatan rakyat
didahulukan daripada urusan yang lain.
Menurut www.wordometers.info, tak kurang dari
220 negara telah terpapar Covid-19. Hingga 25 November ini sekitar 60 juta orang telah terpapar dan 1,4 juta
orang lebih meninggal dunia. Amerika Serikat mencatat angka tertinggi, 12 juta lebih rakyatnya positif dan
266 ribu orang lebih meninggal. Sedang di Asia Tenggara, Indonesia menjadi yang tertinggi: Lebih dari 500
ribu orang terpapar dan 16 ribu orang meninggal dunia. Angkanya terus merangkak naik.
MA juga terkena dampaknya. Pada 31 Oktober 2020,
MA kehilangan salah satu putra terbaiknya. Dia adalah
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Abdullah, S.H.,
M.S., yang juga penanggung jawab Majalah Mahkamah Agung ini. Kami kehilangan sosok yang penuh
dedikasi itu.
Tetapi, kehidupan harus terus berjalan. MA harus
terus meningkatkan pelayanan. Untuk itu ia berupaya menemukan berbagai inovasi dan memodernisasi peradilan, seperti yang diamanatkan Ketua MA, Dr.
H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., persis pada hari jadi ke-75
MA, 19 Agustus 2020 silam.
Amanat Ketua MA tentang inovasi dan modernisasi
peradilan itu kian menemukan konteksnya hari-hari
ini. Itu sebabnya kami mengangkatnya menjadi Laporan Utama kali ini.
Topik inovasi dan modernisasi peradilan juga mewarnai berbagai artikel lain pada edisi ini. Khususnya
rubrik Tribunal, tentang Pengadilan Tinggi Semarang,
dengan tiga inovasi SILAPER, SIWAREG, dan KEMBANG DESA.
Kita tahu, meski berbagai upaya telah dilakukan, itu
tak berarti kesempurnaan otomatis diraihnya. Justru
itu sebagai pertanda bahwa perbaikan memang sebuah upaya terus-menerus. Bukan pekerjaan sekali
jadi.
Selamat membaca. Salam sehat selalu.***
Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T.,S.H., M.T., M.H.
Plh Kepala Biro Hukum dan Humas MA

Pandemi

Bukan
Bencana
Peradilan
MARET 2020, di awal Pandemi Covid-19, Ketua
Mahkamah Agung (MA) ketika itu, Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., menerbitkan Surat Edaran
(SE) Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Selama Masa Pencegahan

Penyebaran

Coronavirus

Disea-

se 2019 (COVID-19) di
Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan
yang Berada di Bawahnya.

n

Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. M. Syarifuddin, S. H., M. H.
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LAPORAN UTAMA 5
Amanat Ketua MA
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

SYUKUR
DI HARI JADI KE-75
Modernisasi Peradilan Sebelum Pandemi

SE tersebut dirilis dengan berpijak pada
asas keselamatan rakyat sebagai hukum
tertinggi atau salus populi suprema lex
esto.
Asas tersebut, menurut Ketua MA, menjadi pijakan MA untuk menjawab kritik terhadap upaya lembaga peradilan dalam
rangka mengurai segala hambatan dan
rintangan di tengah berlangsungnya pandemi.
Agustus 2020, SE tersebut diperkuat dengan amanat ketua MA baru, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dirilis persis pada hari
jadi ke-75 MA, 19 Agustus 2020.
Seusai dirilisnya amanat itu, berlangsung
dinamika positif di MA dan lembaga peradilan lain di bawahnya, di tengah keprihatinan seluruh insan untuk beradaptasi
dengan kebiasaan baru di kala pandemi
belum berakhir. Ia menjadi roh dinamisasi
di era pandemi.
Untuk memotret dinamika-dinamika tersebut, Laporan Utama Majalah Mahkamah Agung kali ini mengangkat Amanat
Ketua MA sebagai topik bahasan. (MMA/rz/vp)
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P

Ketua MA, Dr. M. Syarifuddin, pada upacara HUT ke-75 MA, yang juga dihadiri oleh
Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, Panitera, dan Sekretaris MA, serta
Dharmayukti Karini Mahkamah Agung.

ANDEMI Covid-19 belum juga berakhir. Bukan hanya di Indonesia, wabah mematikan tersebut masih melanda seluruh penjuru dunia. Semua negara berjuang mencegah penyebarannya,
menyembuhkan mereka yang tertular, dan menekan angka kematian
yang diakibatkannya.
Dalam kondisi demikian, penegak hukum, termasuk insan peradilan, harus berjuang. Itu agar penegakan hukum yang berkeadilan terus
berjalan. Prinsipnya, peradilan harus tetap memberikan perlindungan
terhadap hak asasi manusia.
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LAPORAN UTAMA 7

n

Upacara Hari Ulang Tahun ke-75 MA dipimpin oleh Ketua
MA, Dr. M. Syarifuddin. Ini upacara HUT MA perdana 		
sejak ia terpilih menjadi Ketua MA pada 6 April 2020.

Di tengah situasi pandemik itulah, Ketua Mahkamah
Agung, Dr. H. M. Syarifud-

Di hari jadi ke-75, warga Mahkamah Agung justru harus
bersyukur. Sebab, jauh hari
sebelum pandemi, MA telah
merintis program modernisasi peradilan sejak 2018.
din, S.H., M.H., mengeluarkan
amanat kepada seluruh jajaran Mahkamah Agung dan
lembaga peradilan di bawahnya. Amanat disampaikannya
pada hari jadi ke-75 Mahka-
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mah Agung. Maksud dan tujuannya, agar seluruh aparat
peradilan menghadapi situasi pandemik dengan sikap
dan posisi kebijakan yang responsif, mengedepankan pelayanan terhadap para pencari keadilan tapi tetap menjunjung tinggi keselamatan
seluruh insan peradilan dan
para pihak terkait.
“Kita kembali pada asas keselamatan rakyat merupakan
hukum tertinggi serta asas
pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan
dan rintangan untuk dapat
tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat, dan biaya
ringan,” tegas Ketua MA dalam amanat yang disampaikannya secara virtual.

n

Asas-asas tersebut, menurut Ketua MA, menjadi pijakan MA dalam menjawab kritik terhadap upaya lembaga
peradilan untuk mengurai
segala hambatan dan rintangan dalam memberikan
keadilan melalui proses peradilan pidana.
Ketua MA menambahkan,
di tengah keprihatinan seluruh dunia yang telah memaksa seluruh insan untuk beradaptasi dengan kebiasaan
baru, pandemi telah memberikan kesempatan untuk
berkontemplasi tentang betapa rapuhnya kehidupan di
dunia.
Namun demikian, menurutnya, di hari jadi ke-75, warga Mahkamah Agung justru
harus bersyukur. Sebab, jauh

Modernisasi Peradilan, launching direktori putusan versi 3.

hari sebelum pandemi, MA
telah merintis program modernisasi peradilan sejak 2018.
Fondasi modernisasi peradilan tersebut telah diletakkan MA melalui inovasi administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (eCourt) pada 2018, dilanjutkan
dengan inovasi berikutnya
pada 2019 berupa persidangan elektronik (e-Litigation).
Kedua lompatan itu, kata Ketua MA, memberikan manfaat yang sangat besar bagi
lembaga peradilan dalam
menghadapi krisis di masa
pandemi. Sistem yang telah
dibangun tersebut, lanjutnya,
membuat peradilan Indonesia lebih cepat dan efektif
dalam merespons tantangan
dampak pandemi Covid-19.

Karena itu, Ketua MA meminta agar krisis di era pandemi ini dijadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan. “Karena bekerja dengan
teknologi pada hakekatnya
adalah bekerja secara efisien
dan efektif untuk mencapai
hasil yang maksimal sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan para pencari keadilan dengan cepat, transparan,
akuntabel, dan adil,” tegas
doktor Ilmu Hukum dari Universitas Parahyangan tersebut. (MMA/vp/rz)
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LAPORAN UTAMA 9
Amanat Ketua MA Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

MERESPONS PANDEMI COVID-19

Optimalkan Peradilan
Modern Berkelanjutan

Prof. Dr. M. Hatta Ali menerima anugerah Bintang
Mahaputra Utama dari Presiden RI pada 13 Agustus
2020 di Istana Negara RI.

n

Hatta Ali Motor Penggerak
Pada amanatnya, Ketua MA
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
menyebut pendahulunya, Prof.
Hatta Ali, sebagai motor penggerak modernisasi peradilan
Indonesia. Perubahan pada
lembaga peradilan Indonesia
melalui modernisasi, menurut
Syarifuddin, tidak terlepas dari
motor penggerak tersebut.
Hal itu, menurut Syarifuddin,
dikuatkan oleh pengakuan Negara atas darmabakti Hatta Ali
berupa penganugerahan Bintang Mahaputera Utama kepada Ketua Mahkamah Agung
ke-13 itu, pada 13 Agustus 2020
lalu.
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“Saya atas nama pribadi dan
lembaga Mahkamah Agung
Republik Indonesia mengucapkan selamat, kepada Bapak
Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.,
atas tanda kehormatan yang
diberikan oleh Presiden Republik Indonesia atas darmabakti
yang luar biasa terhadap bangsa dan Negara Indonesia di bidang hukum dan peradilan.
Penghargaan ini juga adalah
penghargaan kepada lembaga Mahkamah Agung sebagai
tempat kita semua mendarmabaktikan tenaga dan pikiran kita dengan sepenuh hati,”
pungkas Syarifuddin. ***

n

Launching Direktori Putusan MA Versi 3.0 secara virtual di Command Center Mahkamah Agung. Ketua
MA menyampaikan keynote speech yang berjudul "Modernisasi Pengadilan: Kontribusi Badan
Peradilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju".

M

OMENTUM pandemi menjadi waktu yang
tepat dalam memaksimalkan pemanfaatan
teknologi untuk diabdikan bagi penyelenggaraan peradilan. Kebutuhan untuk mengaplikasikan
teknologi ke dalam persidangan merupakan kebutuhan praktis sebagai dampak dari penyebaran Covid-19
yang telah mengubah praktik konvensional peradilan
pidana ke sistem yang berbasis elektronik.
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Demikian salah satu butir amanat Ketua
Mahkamah Agung, Dr. H. M. Syarifuddin,
S.H., M.H., yang disampaikannya kepada seluruh jajaran Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya pada hari jadi ke75 Mahkamah Agung.
Menurut Syarifuddin, selama 75 tahun,
lembaga peradilan Indonesia telah melalui
berbagai situasi dan kondisi, tantangan dan
rintangan dari internal maupun eksternal
yang mengubah wajah peradilan Indonesia
semakin baik dari masa ke masa.
Pengalaman tersebut, kata Syarifuddin,
hendaknya dijadikan modal dalam menata
diri untuk menghadapi tantangan-tantang-

an selanjutnya. Termasuk tantangan Pandemi Covid-19 yang merupakan persoalan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia yang
berdampak pada semua aspek kehidupan,
tidak terkecuali aspek penegakan hukum
dan keadilan. Namun harus dipastikan kesehatan dan keamanan seluruh hakim dan
aparatur peradilan serta seluruh pihak yang
terlibat dalam proses peradilan tetap terjaga
dan terjamin.
Perma Persidangan Secara Elektronik
Dalam amanatnya, Ketua MA menjelaskan, pemanfaatan teknologi informasi da-
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lam penanganan perkara-perkara
perdata, perdata agama, tata usaha
negara dan tata usaha militer melalui sistem e-Court dan e-Litigation
saat ini telah diperluas pada perkara-perkara pidana, pidana militer,
dan jinayat.
Inisiatif aparat penegak hukum
dalam sistem peradilan pidana
yang terdiri dari Mahkamah Agung,
Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
melalui Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, yang ditandatangani pada tanggal 13 April 2020,
merupakan embrio yang siap dikembangkan untuk memperluas
regulasi persidangan perkara pidana secara elektronik.
Perjanjian kerjasama yang awalnya dimaksudkan sebagai respons
keberlanjutan proses penegakan
hukum dalam situasi makin masifnya penyebaran Covid-19 mendapatkan perhatian Mahkamah
Agung untuk dikembangkan menjadi kebijakan yang bersifat permanen pada lembaga peradilan. Sebuah kelompok kerja yang dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung pada April 2020
tengah merampungkan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung
tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan yang tengah memasuki tahap
uji publik sebelum dibawa ke Rapat
Pimpinan Mahkamah Agung untuk
disahkan menjadi Peraturan Mahkamah Agung. Rancangan Perma
yang disebut akan menjadi landasan hukum pemanfaatan teknologi
informasi dalam persidangan per-

kara pidana ini diharapkan bisa menjadi
kado di usia ke-75 Mahkamah Agung.
“Kita menyadari bahwa proses persidangan perkara pidana secara elektronik tidak lepas dari berbagai kritik. Di
antara kritikan yang menjadi perhatian Mahkamah Agung adalah landasan
yuridis persidangan pidana secara teleconference, hak-hak para terdakwa, hak
untuk menkonfrontir para saksi, sidang
yang terbuka untuk umum, serta kebebasan pers,” cetus Ketua MA.
Dalam konteks ini, pertanyaan tentang hakikat “pengadilan” sebagai sebuah bangunan atau sebuah layanan,
sebagaimana diajukan oleh Professor
Richard Susskind dalam bukunya Online Courts and the Future of Justice,
menjadi sebuah pertanyaan yang relevan untuk dijawab oleh para kritikus terhadap transformasi persidangan pidana
secara daring.

“Jika kita meletakkan hakekat “pengadilan” sebagai sebuah layanan, maka
sesungguhnya perselisihan hukum
yang dibawa ke pengadilan untuk mencapai keadilan tidaklah menjadi suatu keharusan diselesaikan dalam suatu
kumpulan fisik, namun kita bisa membawa realita fisik tersebut pada realita
lainnya yang sudah menjadi suatu kenormalan di era teknologi informasi yaitu suatu kumpulan secara daring,” tegas
Syarifuddin.
Adaptasi teknologi ke dalam sistem
peradilan pada paradigma layanan tidaklah untuk mendukung cara kerja
dengan kebiasaan lama, namun untuk
melakukan evaluasi atas cara kerja lama
dan menggantinya dengan cara kerja yang mengusung paradigma layanan prima dan berkualitas. Perubahan
pola pikir yang demikian tidaklah mudah, akan tetapi kebutuhan praktis ser-
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“

ta evolusi masyarakat akan memvalidasi
transformasi berpikir yang demikian.
Hal inilah yang tercermin pada sistem
e-Court dan e-Litigation yang awalnya tidak dimaksudkan untuk menjawab tantangan pada masa pandemi Covid-19, semata sebagai implementasi modernisasi

Jika kita meletakkan hakekat

“pengadilan” sebagai sebuah layanan, maka sesungguhnya perselisihan hukum yang dibawa ke pengadilan untuk mencapai keadilan tidaklah menjadi suatu keharusan disele-

saikan dalam suatu kumpulan fisik ”

lembaga peradilan yang diamanatkan
oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan
2010-2035, akan tetapi kebutuhan praktis membuat sistem ini dioptimalkan pemanfaatannya dalam pemberian layanan oleh lembaga peradilan.
Terobosan
Mahkamah Agung dan badan-badan
peradilan di bawahnya, menurut Ketua
MA, terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas layanan
peradilan dan melakukan evaluasi atas
berbagai layanan yang telah ada demi
optimalisasi pemanfaatan layanan peradilan.
Sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
271 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan
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di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi,
dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, aplikasi e-Court yang telah beroperasi secara penuh pada semua pengadilan
tingkat pertama saat ini telah siap untuk diterapkan pada pengadilan tingkat
banding.
E-Court untuk pengadilan tingkat banding baru dapat diselesaikan, karena
terlebih dahulu dilakukan pembenahan
pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan tingkat banding
yang sempat mengalami kendala dalam
penerapannya. Berbagai fitur yang dibutuhkan pada aplikasi e-Court yang akan
digunakan dalam upaya hukum banding telah dipersiapkan oleh putra-putri
terbaik Mahkamah Agung dan telah siap
untuk diluncurkan.
Para pengguna layanan direktori putusan Mahkamah Agung diharapkan
semakin mendapat kemudahan dalam
mencari putusan untuk berbagai kebutuhan. “Optimalisasi layanan juga dilakukan pada direktori putusan Mahkamah Agung yang saat ini telah memuat
5.265.216 (lima juta dua ratus enam puluh
lima ribu dua ratus enam belas) putusan,” papar kelahiran Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada 17 Oktober
1954 tersebut.
Selain itu, tambahan berbagai fitur dalam aplikasi direktori putusan semakin
memperkaya informasi pada putusan
yang termuat dalam direktori tersebut.
Launching atas versi terbaru dari direktori putusan juga dilaksanakan pada 19
Agustus 2020 sebagai salah satu persembahan peradilan kepada ibu pertiwi
pada peringatan kemerdekaan Republik
Indonesia ke-75. (MMA/vp/rz)

MODERNISASI BERLANJUT

E-Court Banding
dan Direktori Putusan 3.0
E-COURT Tingkat Banding dan
Direktori
Putusan
Mahkamah
Agung Versi 3.0 diresmikan oleh
Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. M.
Syarifuddin, S.H., M.H., pada Rabu 19
Agustus 2020 lalu, bertepatan dengan ulang tahun ke-75 MA. Acara
peresmian berlangsung di Command Center Mahkamah Agung,
dihadiri langsung oleh para pimpinan MA, Panitera dan Sekretaris
MA. Sedangkan para hakim agung,
pejabat eselon I dan eselon II, pim-

n

pinan pengadilan tingkat pertama
dan banding dari 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia, serta perwakilan Kementerian dan Lembaga mengikuti agenda tersebut secara virtual.
Dalam sambutannya, Ketua MA
menjelaskan, aplikasi e-Court pengadilan tingkat banding diterapkan pada upaya hukum banding
atas putusan-putusan pengadilan
tingkat pertama yang sejak awal
diproses dengan menggunakan

Peluncuran Aplikasi e-court upaya hukum banding versi 3
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Pada sistem baru ini, pernyataan upa-

ya hukum serta segala proses administrasi

DIREKTORI PUTUSAN VERSI 3.0

permohonan banding termasuk pengirim-

Dari Pusat Data
Menjadi Pusat Informasi

an berkas perkara banding dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Court oleh
pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding”

n

n

Ketua MA dan jajarannya pada peluncuran aplikasi e-Court Tingkat Banding. Pada sistem baru
ini pernyataan upaya hukum serta segala proses administrasi permohonan banding dilakukan
secara elektronik oleh pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding.

acara secara elektronik. “Pada sistem baru ini, pernyataan
upaya hukum serta segala proses administrasi permohonan
banding termasuk pengiriman berkas perkara banding
dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Court oleh
pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat
banding,” cetus M. Syarifuddin.
Ketua Mahkamah Agung mengajak semua hadirin menjadikan momen bersejarah itu sebagai kesempatan untuk mewujudkan modernisasi lembaga peradilan serta momen peningkatan kualitas pelayanan lembaga peradilan kepada pencari
keadilan dan publik. (Humas)
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Peluncuran Direktori Putusan dan aplikasi E-Court Tingkat Banding berlangsung secara virtual. Tampak di layar,
Ketua MA, Dr. H. M. Syarifuddin, memimpin peluncuran dari Command Center Mahkamah Agung.

M

ODERNISASI menjadi kata kunci pembaruan peradilan di Indonesia. Modernisasi tidak hanya sekedar dimaknai inovasi dalam
bentuk aplikasi dan sistem untuk membantu para pencari keadilan, melainkan juga penyesuaian terhadap varian aplikasi dan sistem
yang telah dibangun sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan keadilan.
Demikian salah satu butir sambutan Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. M.
Syarifuddin, S.H., M.H., saat menyampaikan keynote speech berjudul “Modernisasi Pengadilan: Kontribusi Badan Peradilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju” pada seminar dialog interaktif yang diadakan dalam rangka launching Direktori Putusan Mahkamah Agung Versi 3.0 secara virtual di
Command Center Mahkamah Agung, Rabu (19/08/2020).
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“

Menurut Ketua MA, modernisasi
itulah yang mendasari pengembangan sistem Direktori Putusan
untuk bertransformasi dari pusat
data putusan nasional menjadi
pusat informasi hukum. Visi pengembangan Direktori Putusan
Versi 3 adalah “Satu Klik, Semua
Informasi Yang Dibutuhkan Hakim Tersedia dalam Genggaman.”

Modernisasi itulah yang

mendasari

pengembangan

sistem Direktori Putusan untuk bertransformasi dari pusat
data putusan nasional menjadi pusat informasi hukum.

Ide awal pembangunan sistem
direktori putusan adalah untuk
mewujudkan keterbukaan informasi publik oleh lembaga peradilan, di mana keterbukaan merupakan tuntutan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban
lembaga-lembaga publik kepada
masyarakat.
Awalnya sistem tersebut hanya
memuat putusan-putusan Mahkamah Agung. Namun, pada 2011,
dilakukan pengembangan sistem
direktori putusan dengan mem-
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beri akses kepada jajaran pengadilan se-Indonesia untuk mengunggah putusannya ke direktori
putusan Mahkamah Agung.
Sejak saat itu, direktori putusan menjelma sebagai Pusat Data
Putusan Nasional. Peningkatan
kapasitas direktori putusan juga
dilakukan untuk membantu para
hakim, khususnya hakim agung
dalam membangun konsistensi
putusan dan kesatuan penerapan hukum dalam kerangka sistem
kamar di Mahkamah Agung.
Lebih lanjut Syarifuddin mengatakan, pembaruan peradilan
banyak menyentuh aspek prosedural yang menjadi penyebab
berlarutnya penanganan perkara
di lembaga peradilan. Perubahan
pada aspek ini dilakukan melalui
digitalisasi prosedur, baik pada
sisi administrasi perkara maupun
di sisi teknis yudisial. Inilah yang
melahirkan berbagai istilah yang
sudah familiar di kalangan akademisi dan praktisi hukum seperti ecourt, e-litigation, case tracking
system hingga remote hearings.
Ketua MA itu kemudian memaparkan upaya-upaya yang dilakukan MA secara bertahap untuk
membangun manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, transparansi serta
menjadi organisasi modern berbasis teknologi informasi terpadu, sesuai dengan visi-misi Mah-

n

Dirjen Badilum, Dr. Prim Haryadi, beserta para pejabat Eselon II mengikuti peluncuran Direktori Putusan dan
aplikasi E-Court Tingkat Banding dari Command Center Badilum. Peluncuran dipimpin langsung oleh Ketua MA,
Dr. H. M. Syarifuddin, dari Command Center Mahkamah Agung.

kamah Agung yang tertera dalam
Cetak Biru Pembaruan Peradilan
“Mulai dari pembaharuan dan
fungsi pendukung, misalnya melalui aplikasi komunikasi Data Nasional (Komdanas), Sistem informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN), Sistem informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI), hingga
ke modernisasi teknis perkara di
antaranya dengan sistem Direktori Putusan, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Elektronik (e-court) dan Persidangan Elektronik (e-litigation),”
papar Ketua MA.
Di akhir sambutannya, Ketua MA
mengucapkan selamat berdialog
interaktif secara virtual semoga
bermanfaat bagi para peserta, dan
semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan
hukum nasional.

Paparan keynote speech Ketua
MA tersebut disimak dengan
seksama oleh para pemateri lain,
yaitu Prof. Dr Syamsul Maarif (Hakim Agung), Dr. Edmon Makarim
(Associate Professor of Telematics
Law, FHUI), Prahesti Pandanwangi (Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian Bappenas), Ahmad Fikri Assegaf (Assegaf Hamzah & Partners), Asfinawati (Ketua
Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Prof. Dr.
Yohanes Sogar Simamora (Guru
Besar Fakultas Hukum Universitas
Airlangga).
Acara dialog interaktif secara virtual diikuti juga oleh hakim
agung, pejabat eselon I dan eselon
II, pimpinan pengadilan tingkat
pertama dan banding dari 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia, serta perwakilan Kementerian
dan Lembaga secara virtual. (Humas)
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Anugerah
Mahkamah Agung
Tahun 2020

D

ALAM kesempatan peresmian E-Court Tingkat Banding dan Direktori Putusan
MA Versi 3.0, Ketua MA menyampaikan, Mahkamah Agung pada
hari jadinya ke-75 akan memberikan Anugerah Mahkamah Agung
Tahun 2020 kepada
pengadilan
negeri,
pengadilan agama dan
pengadilan tata usaha
negara yang mencapai pembobotan kualitas terbaik pada layan-

n

PA Metro, Lampung, meraih Anugerah MA 2020 sebagai peringkat 1 dalam
Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Kelas I A Pengadilan
Agama. Ketua Pengadilan Agama Metro, Drs. H. Abdul Malik, S. H., M. Si.
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an e-Court dan Gugatan Sederhana.
Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2020 ini merupakan bentuk apresiasi Mahkamah Agung atas layanan e-Court dan Gugatan Sederhana
oleh pengadilan negeri, pengadilan
agama, dan pengadilan tata usaha
negara di seluruh Indonesia.
Kegiatan pemberian anugerah
tersebut mendapat dukungan dari
Badan Koordinasi Penanam Modal
(BKPM) dan situs Hukum Online.
Penilaian terhadap kualitas layanan peradilan pada dua kategori itu,
e-Court dan Gugatan Sederhana,
dilakukan oleh Mahkamah Agung,
bekerja sama dengan kedua badan
tersebut.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada para organisasi advokat yang menggunakan kedua
layanan tersebut sebagai bentuk
apresiasi. Penilaian atas layanan gugatan sederhana dilakukan melalui
pembobotan pada parameter yang
telah ditentukan, sehingga tidak terfokus pada kuantitas gugatan sederhana, melainkan pada aspek kualitasnya.

“

Pada akhirnya kita semua

akan kembali kepada Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, dan kita
akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita masing-masing di hadapanNya.”

Kesempatan itu digunakan oleh
Ketua MA untuk menyampaikan pesan kepada para hakim yang bertugas di seluruh pelosok Indonesia.
Para hakim, kata Syarifuddin, adalah
benteng terakhir penentu keadilan
bagi para pencari keadilan. Dan sebagai penentu keadilan, para hakim
tidak boleh ragu apalagi takut dalam
memutus perkara, sepanjang semuanya dilakukan dalam koridor peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
“Para hakim harus berani dengan
berpegang pada prinsip “Katakanlah yang benar itu adalah benar
dan yang batil itu adalah batil, sesuai dengan ilmu yang anda miliki dan
mengikuti suara hati nurani anda karena pada akhirnya kita semua akan
kembali kepada Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa, dan kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita masing-masing di hadapan-Nya,” tegas Syarifuddin.

Dalam kaitan itu, Pandemi Covid-19
diharapkan dapat menjadi pelajaran
bagi lembaga peradilan untuk bersiap pada semua situasi sebagaimana
pameo dari filsuf Lucius Calpurnius,
bahwa keadilan harus tetap tegak
walaupun langit akan runtuh (fiat
justitia ruat caelum).
Ketua MA kemudian mengajak
semua warga peradilan untuk secara bersama-sama dengan semua
elemen masyarakat Indonesia mewujudkan Indonesia Maju dengan
berkontribusi secara maksimal melalui peran yang diemban masingmasing di lembaga peradilan. “Modernisasi yang kita lakukan pada
lembaga peradilan merupakan wujud konkret dari wajah Negara Hukum Indonesia di era teknologi informasi saat ini,” cetusnya. (MMA/vp/rz)
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10
Terbaik

Berikut ini daftar penerima Anugerah
MA Tahun 2020 kategori pelaksanaan eCourt dan Gugatan Sederhana GS.
Selain para pemenang terdapat pengadilan dan advokat yang masuk 10 besar penerima Anugerah MA 2020 baik dari kategori e-Court maupun GS. Misalnya, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus kategori eCourt antara lain PN Palembang, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Bandung, PN Jakarta Pusat, PN Makassar, PN Tangerang, PN
Medan, PN Jakarta Timur dan PN Jakarta
Barat. Sedangkan Pengadilan Negeri Kelas IA kategori e-Court antara lain PN Cilacap, PN Palangkaraya, PN Pekanbaru, PN
Banyuwangi, PN Tanjung Karang, PN Kupang, PN Kendari, PN Tasikmalaya, PN
Gresik dan PN Sragen.
Pengadilan Negeri Kelas IB kategori e-Court antara lain PN Sungailiat, PN
Lubuk Linggau, PN Tuban, PN Mojokerto, PN Bangil, PN Maros, PN Blora, PN Ponorogo, PN Tarakan dan PN Pangkal Pinang. Sedangkan Pengadilan Negeri Kelas II kategori e-Court antara lain PN Batang, PN Muara Bulian, PN Meureudu, PN
Watansoppeng, PN Amlapura, PN Kotabaru, PN Malinau, PN Baturaja, PN Enrekang dan PN Sabang.
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n

Pengadilan Agama Kelas 1A kategori e-Court antara lain Pengadilan
Agama Metro, Pengadilan Agama
Ciamis, Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh, Pengadilan Agama Kabupaten
Malang, Pengadilan Agama Kendari,
Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan
Agama Kota Madya Malang, Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Agama Palu.
Pengadilan Agama Kelas IB kategori e-Court antara lain Mahkamah
Syar’iyah Takengon, Pengadilan Agama Bangko, Pengadilan Agama Sukabumi, Pengadilan Agama Rantau
Prapat, Pengadilan Agama Gunung

Penerima penghargaan mengikuti penyerahan Anugerah MA 2020 secara virtual.

Sugih, Pengadilan Agama Barabai, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Pengadilan
Agama Kalianda, Pengadilan
Agama Manado dan Pengadil-

ma Ruteng, Pengadilan Agama Karang Asem dan Pengadilan Agama Bawean.
Untuk 10 besar Pengadilan
Tata Usaha Negara katego-

an Agama Sumbawa Besar.
Pengadilan
Agama
Kelas II kategori e-Court antara
lain Pengadilan Agama Siak
Sri Indrapura, Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan
Agama Sekayu, Pengadilan
Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Negara (Banjarmasin), Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pengadilan Aga-

ri e-Court adalah Pengadilan TUN Makassar, Pengadilan
TUN Gorontalo, Pengadilan
TUN Banda Aceh, Pengadilan TUN Ambon, Pengadilan
TUN Bengkulu, Pengadilan
TUN Padang, Pengadilan TUN
Bandar Lampung, Pengadilan
TUN Jambi, Pengadilan TUN
Surabaya dan Pengadilan TUN
Manado.

Untuk kategori Gugatan Sederhana, di Pengadilan Negeri Kelas IA
Khusus antara lain PN
Jakarta Pusat, PN Sidoarjo, PN Jakarta Timur, PN Semarang, PN
Bandung, PN Palembang, PN Makassar, PN
Surabaya, PN Jakarta Utara dan PN Medan. Pengadilan Negeri
Kelas IA kategori GS antara lain PN Tegal, PN
Sungguminasa, PN Denpasar, PN Gresik, PN
Pati, PN Bale Bandung, PN Ambon, PN
Banjarmasin, PN Cilacap dan PN Jember.
Pengadilan Negeri Kelas IB kategori GS antara
lain PN Lhoksukon, PN
Lhokseumawe, PN Binjai, PN Kabanjahe, PN
Rantau Prapat, PN Tebing Tinggi, PN gunung
Sitoli, PN Pematang Siantar, PN Padang Sidempuan dan PN Stabat. Pengadilan Negeri
Kelas II kategori GS antara lain PN Padang Panjang, PN Pacitan, PN Waikabukak, PN Majene, PN
Wangi Wangi, PN Tanjung Pandan, PN Kefamenanu, PN Rantau, PN
Takengon dan PN Soasiu.
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Sedangkan Pengadilan Agama Kelas IA kategori Gugatan Sederhana (GS)
antara lain Pengadilan Agama Pontianak, Pengadilan Agama Cibinong, Pengadilan Agama Cilacap, Pengadilan
Agama Sleman, Pengadilan Agama
Garut, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Pati, Pengadilan
Agama Semarang, Pengadilan Agama
Purwodadi dan Pengadilan Agama Ko-

n

Plakat PT TUN Makassar Juara I, PTUN Palu Juara I, PTUN
Yogyakarta Juara 2, PTUN Yogyakarta Juara III, PTUN Jambi
Harapan I, PTUN Bandung Harapan II

tamadya Palu.
Pengadilan Agama Kelas IB kategori GS antara lain Pengadilan Agama Baturaja, Pengadilan Agama Kotamadya Kediri, Pengadilan Agama Temanggung, Pengadilan Agama Situbondo, Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Karanganyar, Pengadilan
Agama Kudus, Pengadilan Agama Sampang dan Pengadilan Agama Mungkid. Sedangkan Pengadilan Agama Kelas II kategori GS antara lain Pengadilan
Agama Muara Bungo, Pengadilan Agama Binjai, Pengadilan Agama Sukada-
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na dan Pengadilan Agama Soreang.
Sedangkan untuk Pengguna/Advokat kategori e-Court di Pengadilan Negeri antara lain, Tri Astuti Handayani, Ni
Nyoman Suparni, Parlindungan Sitorus, Heivy Mariska Agustina Mandang, I
Gusti Bagus Usada, Dety Lerah, Muhammad Ridwan, Supendi, Agus Sutarsa dan Arry Sakurianto.
Untuk advokat kategori e-Court di
Pengadilan Agama antara lain Edi Kurniadi, Tata, Asep Hanhan, Uus Setianingsih, Azzuri Al Bajuri, Ahmad Haris
Muizzuddin, Candra Hadi Kusuma, Pipin Saripin, Hari Widiyanto, Masmulyadi dan Muchlis Dwi Ardiansyah.
Sedangkan advokat kategori eCourt di Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain Sofyan Troy Latuconsina, Syaban Husin Mubarak, Meriyeta
Soru, Shelvi Rusdiana, Muhammad Reza
Maulana, Sulhadi, Mangembang Pandiangan, Mansur K Rahim, Seska Pukul,
dan Muhammad Ali.
Untuk Pengguna/Advokat kategori GS
di Pengadilan Negeri antara lain Zuman
Malaka, Adam Hadiba, FA Alexander Gatot Sugiarto, Didi Yudha Pranata, Indra
Maita, Andhi Anggoro, Moh. Irfan, Parlindungan Sitorus, Markacung dan Martry
Gilang Rosadi. Sedangkan Advokat kategori GS di Pengadilan Agama antara
lain Achmad Nur Qodin, Sugeng Riyadi,
Nurgoho Notonegoro, Abdullah Asyiq,
Fadhilatus Sobri, Noor Efendi, Yusuf Istanto, Agus Suprianto, Fathur Siddiq
dan Ida Wahidatul Hasanah. (MMA/vp/rz)

n

Ketua MA, Dr. H. M. Syarifuddin, meresmikan gedung Pengadilan Terpadu Manado dan 61
gedung pengadilan lainnya secara virtual dari Balairung MA, 20 Oktober 2020. Ia diidampingi
oleh Wakil Ketua MA Non Yudisial, Dr. Sunarto, dan Plt. Sekretaris MA, Dr. Drs. Aco Nur.

AKSES KEADILAN SELUAS-LUASNYA

67 Gedung Baru Pengadilan

Diresmikan

K

ONDISI masih dirundung pandemi Covid-19 tak lantas menyurutkan
semangat Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tetap memberikan akses keadilan (access to justice) seluas-luasnya bagi masyarakat pencari keadilan. Menjelang penghujung tahun 2020 ini, Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., meresmikan 67
(enam puluh tujuh) gedung pengadilan baru. Peresmian berlangsung secara
virtual pada Selasa, 20 Oktober 2020, di Balairung Mahkamah Agung, Jalan
Medan Merdeka Utara, Jakarta.
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Ketua MA menandatangani prasasti peresmian gedung Pengadilan Terpadu Manado.

Pemerataan akses keadilan bagi
seluruh masyarakat Indonesia merupakan bagian dari implementasi visimisi Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang agung. Karena
sejatinya layanan untuk mendapatkan
keadilan merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di seluruh pelosok Indonesia. Ke-67 pengadilan baru tersebut tersebar di seluruh
Indonesia, enam di antaranya terkumpul menjadi satu pengadilan terpadu.
Pembangunan pengadilan baru tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan amanat Keputusan Presiden
Nomor 13 sampai dengan 18 Tahun
2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru di Lingkungan Mahkamah
Agung. Sebelumnya, pada tahun 2018
telah dilaksanakan peresmian 85 gedung pengadilan baru. Ketika itu,
upacara peresmian dilakukan di Me-
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longuane, Kepulauan Talaud, oleh Ketua MA ketika itu, Prof. Dr. M. Hatta
Ali, S.H., M.H.
Berbeda dengan sebelumnya, untuk
pertama kalinya dalam sejarah Mahkamah Agung, dibangun suatu konsep
pengadilan terpadu, yaitu menggabungkan 6 (enam) pengadilan dalam
suatu kawasan. Keenam pengadilan
tersebut adalah Pengadilan Tinggi
Manado, Pengadilan Tinggi Agama
Manado, Pengadilan Negeri Manado,
Pengadilan Agama Manado, Pengadilan Militer III-17 Manado, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung,
Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H., mengatakan dalam laporannya, pembangunan 67 gedung pengadilan baru
tersebut menyerap anggaran sebesar
Rp933.674.613.430.
Prosesi peresmian 67 gedung peng-

adilan baru tersebut dihadiri oleh
ratusan peserta, baik secara langsung maupun secara virtual. Mereka
yang hadir secara fisik di antaranya
adalah Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Agung

Keputusan untuk meresmikan 67
pengadilan baru tersebut di tengah
pandemi, kata Ketua MA, senada dengan apa yang dibahas oleh para pakar hukum dalam buku “Emergencies
and Limits of Legality”. Di sana dikata-

Bidang Non-Yudisial, para ketua kamar Mahkamah Agung, perwakilan
Komisi Yudisial, perwakilan Komisi
III DPR RI, serta perwakilan Kementerian Keuangan. Sedangkan para hakim agung, hakim ad-hoc, para ketua
pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia, para
aparatur pengadilan dan undangan
lainnya hadir secara virtual.
Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengungkapkan harapannya, agar hadirnya gedung baru
ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat dan
pencari keadilan. Ia juga berharap,
seluruh hakim dan aparatur peradilan yang menempati gedung pengadilan baru tersebut terus meningkatkan
pemanfaatan jaringan teknologi informasi sebagai alat bantu melaksanakan tugas dan pekerjaan sehingga
dapat meningkatkan produktivitas
dan efisiensi kerja di samping mengikuti perkembangan dan kemajuan
teknologi.

kan, bahwa “pandemi bukanlah sebuah keadaan di luar jangkauan hukum,
melainkan justru keadaan yang harus
disikapi oleh hukum secara cepat, tepat, dan bijak”. (MMA/azh/wi)

Hadirnya gedung baru ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum
bagi masyarakat dan pencari keadilan.

n

Setelah tertunda beberapa lama, peresmian gedung Pengadilan Terpadu Manado akhirnya
terlaksana, walaupun secara virtual.
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n

n

Pengadilan Agama Manado, dalam kompleks pengadilan
terpadu Manado.

Maket Pengadilan Terpadu Manado, yang meliputi PN Manado, PA Manado, PTUN
Manado, Dilmil III-17 Manado, PT Manado, dan PTA Manado di Jl. Adipura Raya, Kelurahan
Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara.
n

PENGADILAN TERPADU MANADO

Sejarah Baru Zonasi Kawasan 		
Gedung Pengadilan

U

ntuk pertama kalinya dalam sejarah dunia peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia membangun kawasan gedung pengadilan terpadu di kota Manado.

Ini pilot project proyek pembangunan pengadilan terpadu,
yang menggabungkan 6 (enam) pengadilan dalam satu kawasan.
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Pengadilan Negeri Manado di masa pembangunan

Keenam pengadilan tersebut adalah Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Agama Manado,
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Pengadilan Militer III-17 Manado, Pengadilan Tinggi
Manado, dan Pengadilan Tinggi Agama Manado.
Berlokasi di Jalan Adipura Raya, Kelurahan Kima
Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, keenam gedung pengadilan
tersebut dibangun di atas tanah seluas 10 hektar.
Pembangunannya dimulai pada 2018 dan selesai seluruhnya pada 2020. Mega proyek pembangunan 6 (enam) gedung pengadilan terpadu
ini merupakan bagian dari anggaran pembangunan 67 gedung pengadilan baru yang totalnya
Rp933.674.613.430.
Sempat tertunda untuk diresmikan secara langsung karena wabah Pandemi Covid-19 yang tidak kunjung selesai, akhirnya Mahkamah Agung

mengambil sikap dan langkah cepat untuk
meresmikannya pada Selasa, 20 Oktober 2020.
Peresmian dilakukan secara daring oleh Ketua
Mahkamah Agung RI, Dr. H. M. Syarifuddin,
S.H., M.H., dari Balairung Mahkamah Agung,
Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.
Program pembangunan gedung pengadilan
baru dengan konsep terpadu yang didukung
dengan sarana prasarana yang memadai diharapkan akan menjadi komponen pendukung
bagi para hakim dan aparatur peradilan di wilayah hukum kota Manado khususnya.
Konsep Terpadu
Dalam upaya menunjang pelayanan hukum
yang baik dan prima diperlukan dua komponen penting, yaitu komponen SDM yang andal
dan komponen sarana prasarana yang memadai dan menunjang. Kedua komponen tersebut
tidak dapat dipisahkan, sebab SDM yang unggul tidak akan dapat bekerja dengan maksimal
manakala tidak didukung dengan sarana prasarana yang memadai dan mendukung.
Ada beberapa keuntungan dari konsep
pengadilan terpadu, berdasarkan hasil riset lapangan, antara lain:
Efektif. Konsep pengadilan terpadu diharapkan dapat memudahkan para pencari keadilan
dan pengguna pengadilan dalam mendapatkan tujuan pelayanan hukum karena empat
lingkungan peradilan terpusat dalam satu kawasan.
Efisien. Konsep pengadilan terpadu ini
memberikan keuntungan bagi pengguna
pengadilan maupun pencari keadilan untuk
menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Sebagai
contoh, apabila seorang pencari keadilan setelah menerima putusan hendak mengajukan
upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, maka ia tidak perlu pergi
ke lokasi lain untuk menuju gedung pengadilan tinggi, karena pengadilan tingkat banding
nya juga berada dalam lokasi yang sama.
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Pengadilan Tinggi Manado

PERESMIAN DISAMBUT HANGAT
INSAN PERADILAN

n

Pengadilan Militer Manado

n

Pengadilan Tinggi Manado

n

Pengadilan Tinggi Agama Manado

n

Pengadilan Agama Manado
n

Kekeluargaan. Tidak kalah penting, hadirnya konsep
pengadilan terpadu yang di dalamnya terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan (peradilan umum, agama,
tata usaha negara, dan militer) akan menjadi warna tersendiri bagi berkumpulnya para insan peradilan, termasuk ibu-ibu Dharmayukti, dalam satu kawasan, dan
akan memberikan peluang berinteraksi sosial dengan
nuansa kekeluargaan dalam berbagai kegiatan tematik,
seperti penyelenggaraan upacara bendera, peringatan
HUT MA, dan hari-hari besar nasional.
Growth ecosystem. Terakhir, dengan konsep terpadu
dalam suatu zona kawasan, diharapkan ke depannya
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lingkungan sekitar kawasan pengadilan terpadu
akan menjadi ekosistem lingkungan yang tumbuh, karena di sekitarnya dapat dibangun tempat-tempat usaha dan kawasan rumah dinas bagi hakim dan aparatur peradilan secara terpadu
juga. Dengan demikian, akan terjadi multiplier
effect, baik secara ekonomi maupun sosial.
Ke depan, Mahkamah Agung diharapkan
dapat terus menghadirkan konsep pengadilanpengadilan terpadu di belahan Indonesia bagian
lainnya. (WI)

Dari PN Kotabaru, para pimpinan dan staf mengikuti acara peresmian gedung Pengadilan
Terpadu Manado dan 61 gedung baru pengadilan lainnya secara virtual.

P

ERESMIAN gedung Pengadilan
Terpadu di Manado dan 61 gedung
pengadilan seluruh Indonesia disambut hangat oleh insan peradilan di wilayah tersebut. Para pimpinan satuan kerja
di Kompleks Pengadilan Terpadu Manado,
yaitu KPT Manado, KPTA Manado, KPN
Manado, KPA Manado, Kadilmil III-17 Manado dan KPTUN Manado mengikuti acara

peresmian tersebut dari daring dari Ruang
Sidang Utama Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,
S.H., M.H., di PT Manado. Acara tersebut
juga diikuti oleh jajaran Forkopimda Sulawesi Utara dan Forkopimda Kota Manado.
Untuk mengikuti acara peresmian, ruangan sidang disulap menjadi lokasi acara
dengan menggunakan teknologi video conference yang menggabungkan acara peres-
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mian secara sekaligus. Para pimpinan
Mahkamah Agung dan para pimpinan
satker yang gedung kantornya diresmikan seolah-olah berada dalam satu ruangan yang sama.
Mewakili seluruh warga Pengadilan
Terpadu, Ketua Pengadilan Tinggi Manado, H. Arif Supratman, SH., MH.,
mengucapkan terima kasih yang tidak
terhingga kepada Mahkamah Agung
RI yang telah menyediakan kompleks
pengadilan dengan empat lingkungan
peradilan di dalamnya.
Pengadilan Terpadu terdiri dari 2
pengadilan tingkat banding dan 4 pengadilan tingkat pertama. ‘‘Berdiri di lahan
seluas kurang lebih 10 hektar, Pengadilan Terpadu Manado adalah wujud sinergitas empat badan peradilan di bawah
Mahkamah Agung, sehingga masyarakat akan dengan mudah mendapatkan
layanan peradilan yang dibutuhkannya,“
papar Arif.
Ia juga mengucapkan terima kasih
kepada masyarakat Sulawesi Utara yang
melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara telah menyerahkan surat Penetapan Lokasi Pemanfaatan Penggunaan
Tanah Bekas Hak Guna Usaha Nomor 2
Tahun 1981 di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara dan Kecamatan
Mapanget Kota Manado kepada Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah
Agung Republik Indonesia. (MMA/rz/vp)
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n

HADIRNYA GEDUNG BARU
TINGKATKAN ETOS KERJA

S

ALAH SATU pengadilan yang gedung barunya diresmikan secara
virtual pada 20 Oktober 2020 oleh
Ketua MA Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,
M.H. adalah Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin. Gedung PT Banjarmasin terletak di Kompleks Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Bina Praja Timur,
Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru.

Menurut Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin,
Yohannes Ether Binti, keberadaan gedung tersebut
mendapatkan apresiasi luar biasa dari warga peradilan PT Banjarmasin. Karena, dalam upaya menunjang pelayanan hukum yang prima, selain SDM
yang mumpuni, diperlukan sarana dan prasarana
yang baik. Dengan hadirnya gedung baru tersebut
diharapkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan juga meningkat.
Karena itu, tatkala acara peresmian dilakukan secara virtual, seluruh insan peradilan di PT Banjarmasin tetap mengikutinya dengan antusias.
“Hadirnya gedung baru ini sangat menunjang semangat kerja, karena didukung fasilitas sarana dan
prasarana yang memadai,” imbuh Wakil Ketua PT
Banjarmasin, Gusrizal.

Ketua Pengadilan Tinggi Manado, H. Arif Supratman mengikuti peresmian gedung
Pengadilan Terpadu Manado bersama Wakil Ketua PTA Manado, para hakim
tinggi, pejabat struktral dan fungsional, serta para undangan.

n

n
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Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Pengadilan Terpadu Manado
adalah wujud sinergitas empat
badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, sehingga masyarakat akan dengan mudah mendapatkan layanan peradilan yang
dibutuhkannya

Ketua (kanan) dan Wakil Ketua (tengah) Pengadilan Tinggi Banjarmasin
sedang mengikuti pembinaan dari Dirjen Badilum.

Gedung Pengadilan Tinggi Manado.
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PN Karanganyar

n

Hakim Tinggi PT Banjarmasin,
Bambang Pramudwiyanto.

Seorang hakim tinggi, Bambang
Pramudwiyanto, mengungkapkan,
PT Banjarmasin sebelumnya telah
mendapatkan Akreditasi Penjamin
Mutu (APM) dengan predikat A
Excelent. Bukan hanya itu, kantor
pengadilan tinggi ini pun telah meraih status Wilayah Bebas Korupsi
(WBK). Dan kini (wwcr Nov 2020)
seluruh insan di pengadilan tinggi
tersebut tengah berjuang untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Hadirnya gedung baru di pengadilan tersebut dinilai sangat patut sebagai salah satu wujud apresiasi atas kinerja insan peradilan di wilayah Banjarmasin. “Gedung baru yang bagus,
bersih, dan nyaman tersebut semakin
meningkatkan etos kerja insan peradilan. Dengan adanya gedung baru, sinergitas dan pola pikir seluruh
aparat PT Bajarmasin akan semakin
meningkat,” harap Bambang Pramudwiyanto.
Terkait pelayanan, Yohannes Ether
Binti menyatakan berikhtiar akan
memberikan yang terbaik kepada
para pencari keadilan. Apalagi sistem
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah diterapkan dengan standard operating procedure (SOP) yang
ketat.
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Bambang menambahkan, pencari
keadilan, dengan adanya PTSP, dilayani dengan tanggap dan cepat sesuai dengan SOP. Apabila dalam pelayanan terlambat, ada kompensasi
yang disediakan, merchandise berupa
gelas indah, bolpoin, spidol, stabilo, makanan dan minuman ringan.
“Alhamdulillah, sejauh ini belum ada
pencari keadilan yang mendapatkan
kompensasi,” katanya.
Hal itu karena selama ini belum
ada pencari keadilan yang terlambat
dilayani oleh insan peradilan di PT
Banjarmasin. “Akan tetapi, kadang
pencari keadilan membawa anak
kecil sehingga dengan alasan untuk
menghibur, kompensasi pun diberikan. Demikian pula bagi pengunjung
yang difabel,” tambah Bambang yang
pernah menjadi KPN Bengkulu, Batam, dan Jember.
Dengan semua capaian tersebut,
PT Banjarmasin tidak lantas berpuas
diri. Tetap diupayakan inovasi baru.
Ada 10 inovasi yang sudah dijalankan di PT Banjarmasin, yakni: Sistem
Elektronik Pendaftaran Penyumpahan Advokat (SEPEDA), Aplikasi
Evaluasi Implementasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah secara
Elekronik (eEVAKIP), Sistem InforMasi PerpAnjangan peNAhanaN
(SIMPANAN), Survei Kepuasan Masyarakat Sebagai Pengguna Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS),
Sistem Informasi suRAt TUgas dan

PENGADILAN KELAS II,
RASA KELAS I A

n
n

n

Merchandise yang disediakan oleh
PT Banjarmasin, apabila ada keterlambatan
dalam pelayanan.

Surat Ijin cuTI (SIRATU SITI), Aplikasi Absensi Online, Database Manajemen System For Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP), Backup Data Arsip Berkas Perkara, dan
Pemberlakuan Penyelesaian Perkara
Tingkat Banding pada Pengadilan
Tinggi Banjarmasin (MMA/rz/vp)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Karanganyar.

Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar,
Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

S

EBUAH gedung baru nan megah kini berdiri di Jalan Lawu
Barat No.76 B, Bibis, Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kabupaten
Karanganyar, Jawa Tengah. Itulah
gedung PN Karanganyar Kelas II
yang belum lama ini diresmikan.

Menurut Ketua PN Karanganyar, Ayun
Kristiyanto, S.H.,M.H., hadirnya gedung
baru tersebut membuat insan peradilan di
kantor itu lebih bersemangat. Dengan hadirnya gedung baru itu, hadir pula semangat untuk memperbaiki pelayanan bagi pencari keadilan.

Ruangan-ruangan di gedung itu ditata sedemikian rupa untuk menghadirkan efisiensi dan efektivitas dalam melayani masyarakat pencari keadilan.
“Kami merombak pelayanan dan administrasi kantor. Lantai bawah khusus pelayanan bagian kepaniteraan perdata, pidana,
hukum. Sedangkan ruang pimpinan, ruang
hakim, ruang keseketariatan, ruang PP (Panitera Pengganti), dan JS (Juru Sita), perpustakaan, arsip, IT, semua ada di atas. Setiap pintu masuk menggunakan kartu akses,
sehingga meminimalisir pertemuan antara
pengguna layanan dan aparatur peradilan,“
papar Ayun.
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Gedung baru sepertinya memang pantas
diterima PN Karanganyar atas prestasi yang
diraihnya. Pengadilan ini memperoleh predikat PTSP terbaik pertama tahun 2020 untuk peradilan kelas 2 dari Badan Peradilan
Umum (Badilum) MA.
Tak heran, suatu saat, menurut Ayun, pengadilan ini dipuji oleh Joko Upoyo, kepala Biro
Perencanaan MA. “Kata Pak Joko Upoyo, PN
Karanganyar ini kelas 2 rasa kelas 1A,“ cerita
Ayun, mengingat kembali ketika Joko meninjau pengusulan kenaikan kelas untuk PN Karanganyar, dari kelas 2 menjadi 1B, yang sekarang masih dalam proses (wwcr Nov 2020).
Dan kini, PN Karanganyar terpilih menjadi
pilot project MA untuk peradilan yang ramah
terhadap kaum rentan. Ini sebuah program
pendampingan pelayanan terhadap kaum
rentan, yang meliputi kaum disabilitas, kaum
lansia, wanita, dan ibu hamil serta anak.
“Kami memperoleh bantuan dari MA
Rp30.000.000 untuk pemenuhan sarana dan
prasarana kaum rentan, ditambah dengan
alokasi anggaran pemeliharaan kantor dengan strategi prioritas untuk pelayanan man

Gedung baru Pengadilan Negeri Karanganyar
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syarakat terutama pelayanan terhadap kaum
rentan,” imbuh Ketua yang dilantik pada 1
November 2019 ini.
Untuk program pendampingan ini, PN Karanganyar bekerja sama dengan LSM Sabda.
“MoU kami buat setahun sekali dengan program
pendampingan penyediaan sarana dan prasarana pendampingan peningkatan sumberdaya manusia. Termasuk penanganan terhadap
kaum rentan berupa pelatihan secara berkelanjutan dengan progam kerja yang disepakati,” tambah Ayun.
Untuk memantau progress dari proyek
tersebut, setiap bulan dilakukan pertemuan untuk mengevaluasi hasil kerja sama. PN
Karanganyar menggunakan anggaran kantor
yang disatukan dengan anggaran rapat. Tidak
ada alokasi anggaran khusus untuk MoU, sehingga tidak membebani anggaran.
“Anggaran MoU kami dengan LSM Sabda dibebankan pada masing-masing. Kami hanya menyediakan snack rapat untuk aparatur peradilan,
sedangkan biaya transport dan pendampingan sesuai dengan MoU ditanggung oleh lembaga mitra,
dalam hal ini Sabda,” ungkap Ayun. (MMA/rz/vp)

Pengadilan Agama Sekayu

KENYAMANAN
PENCARI KEADILAN
MENINGKAT

P

engadilan Agama Sekayu di Jl.
Merdeka LK. I No.497, Serasan
Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi
Banyuasin, Sumatera Selatan, merupakan salah satu pengadilan yang gedung
barunya diresmikan secara virtual oleh
Ketua Mahkamah Agung Dr. M.Syarifuddin, SH., MH., pada 20 Oktober 2020
lalu.
Menurut Ketua PA Sekayu, Korik
Agustian, S.Ag.,M.Ag., adanya sarana
dan prasarana yg baru sangat mendukung pelayanan bagi para pencari keadilan. Hadirnya gedung baru diyakininya
akan meningkatkan etos kerja dari
seluruh warga peradilan PA Sekayu.
“Terkait etos kerja, dengan
adanya gedung baru, alhamdulillah, semakin semangat
dan meningkat dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat,” kata Korik.
Dengan adanya gedung

n
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baru itu menghadirkan perubahan signifikan. Kebutuhan ruangan hakim, pegawai, dan PPNPN dapat terpenuhi. “Begitu juga fasilitas pelayanan publik seperti
ruang sidang, ruang tunggu, PTSP dan
pelayanan lain yang telah memenuhi
standar layanan,” kata Korik lagi.
Selain itu, kenyamanan pelayanan bagi para pencari keadilan pun meningkat.
Misalnya tempat parkir, ruang tunggu,
sarana informasi, fasilitas disabilitas dan
fasilitas publik lainnya menjadi lebih
terakomodasi. “Prinsipnya,” masih kata Korik, “dengan adanya gedung baru,
maka pelayanan di PA Sekayu menjadi
semakin baik, cepat dan mudah bagi masyarakat.”
Gedung baru juga sangat mendukung
kelengkapan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan khusus masyarakat di
masa pandemik. Karena tersedia cukup
tempat duduk untuk menjaga jarak, demikian pula air cuci tangan, sabun dan
tisu.

Korik Agustian, S. Ag., M. Ag.
Ketua Pengadilan Agama Sekayu
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PA Sekayu selalu melakukan
inovasi yang murni digagas
sendiri
Demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dilakukan
pengaturan gedung baru. Lantai bawah dipergunakan sebagai ruang sidang, PTSP, resepsionis, ruang sekretaris, kasubag umum dan keuangan,
panmud hukum, panmud gugatan, bendahara dan ruangan lain. Sedangkan ruang atas dipergunakan untuk ruang ketua, wakil ketua, hakim, panitera, ruang rapat pimpinan, media center, perpustakaan, dapur,
dan kasubag kepegawaian.
Dengan pembagian ruangan seperti itu, maka pertemuan langsung
dengan pengguna layanan dapat semakin diminimalisasi.
Demi terus meningkatkan kualitas pelayanan, PA Sekayu selalu melakukan inovasi yang murni digagas sendiri. Di antara inovasi murni yang
terlahir dari PA Sekayu, ada E-SIAP (Elektronik Sistem Informasi Administrasi Persuratan), E-ARKA (Elektronik Arsip Perkara), dan Aplikasi
Notifikasi Perkara via SMS. Selain itu, dalam waktu dekat (wwcr Nov
2020) diharapkan akan lahir inovasi terbaru PA Sekayu, yakni Pojok Baca, dan Mobil Antar Jemput Difabel Sidang (AJEDS).
Di luar inovasi tersebut, PA Sekayu, masih menurut Korik, juga terus
melaksanakan 11 aplikasi turunan dari Badilag, di antaranya Anjungan
Gugatan Mandiri. (MMA/rz/vp)
n

Gedung baru Pengadilan Agama Sekayu

n

Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, dan
dua orang berpakaian adat mengikuti peresmian gedung baru secara virtual dari
kantor PA Tembilahan.

Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II

Gedung Baru
Tingkatkan Rasa
Percaya Diri

B

ERSAMA sejumlah kantor pengadilan lainnya, Pengadilan Agama Tembilahan secara resmi memiliki gedung baru pada 20 Oktober 2020 lalu.
Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, Endang Rosmala
Dewi, S.Ag., M.Ag, menyatakan, dengan adanya gedung baru
tersebut, warga peradilan PA Tembilahan semakin percaya
diri dan bersemangat dalam bekerja dan berkarya demi mewujudkan peradilan yang agung.
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WAWANCARA 39

Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum
(Ketua Kamar TUN):

n

Gedung lama PA Tembilahan

n

Gedung baru PA Tembilahan

Gedung terdiri dari dua lantai lantai. Karena itu,
bisa dilakukan perubahan yang cukup signifikan
dalam managemen pengaturan ruangan. “Kami
lebih bisa menata ruangan sesuai dengan kebutuhan,” kata Endang.
Akan tetapi, ketika gedung itu diresmikan,
tidak semua warga peradilan PA Tembilahan berkesempatan mengikutinya secara virtual. Hal itu,
menurut Endang, karena ketaatan para warga PA
Tembilahan terhadap protokol kesehatan di masa
pandemi.

“Sebenarnya kami semua warga PA
Tembilahan ingin menghadiri acara
peresmian. Bahkan kami telah mempersiapkan pakaian khusus yang akan
dipakai untuk hari H. Akan tetapi, karena telah ditentukan peresmian hanya
bisa dihadiri oleh 6 orang dari kami,
maka yang lain mengikutinya secara
virtual di kantor. Yang mengikuti hanya ketua, wakil ketua, panitera, sekretaris, dan 2 orang berpakaian adat.”
Terlepas dari tidak hadirnya para
warga PA Tembilahan dalam acara peresmian gedung baru, pelayanan terhadap para pencari keadilan dipastikan selalu hadir. Bahkan, PA Tembilahan meningkatkan kualitas pelayanan
bagi para pencari keadilan agar lebih
teratur, dan lebih nyaman.
Terkait inovasi, untuk layanan di
PTSP, selain inovasi-inovasi dari Badilag yang wajib diimplementasikan, PA
Tembilahan juga punya inovasi sendiri. “Ada DESPA (Dokumen Elektronik
SIPP), PEDIS (Pengawasan Data Isian
SIPP), dan SIMOBA (Sistem Informasi
Akta Cerai dan Validasi Perkara),” tutur
Ibu Ketua yang memulai karier hakimnya di PA Rengat. (MMA/rz/vp)

P

rof. Dr. H. Supandi, S.H.,
M.Hum termasuk sosok
yang memiliki rekam jejak
fenomenal dalam dunia peradilan. Tidak banyak yang tahu, figur
yang kini menjabat Ketua Kamar
Tata Usaha Negara MA RI itu memulai karier sebagai pegawai Departemen Perhubungan.
Melalui perjalanan panjang
dan berliku, keputusan hijrah
dari dunia perhubungan ke dunia peradilan akhirnya membawa
Supandi meraih pencapaian yang
mungkin tidak pernah dapat ia
capai jika ia tetap di dunia penerbangan.
Untuk mengetahui lebih jauh
lika-liku perjalanan karier serta
pendapat guru besar dari Universitas Diponegoro itu mengenai isu
aktual di dunia peradilan, Marta
Satria Putra, hakim yustisial MA,
mewawancarai Supandi secara tatap muka. Berikut petikannya.
Melihat perjalanan pemikiran
Anda, termasuk saat pidato pengukuhan guru besar di Universitas Diponegoro, tampak Anda
sangat tertarik pada teknologi
informasi. Mengapa?

n
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Dalam Perkara
Bermuatan Politis

Jangan Main-Main
dengan Hukum Acara
Ketika saya mengikuti suatu pelatihan khusus bersama beberapa pimpinan MA di Sydney, saya berjumpa
dengan Dr. Anniri, seorang dosen di bidang Manajemen
Perubahan. Dia bilang, planet bumi ini mengalami perubahan besar yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi.
Setelah itu, saya mengikuti pendidikan calon pimpinan
Sespim 1, dengan study tour belajar ke Korea Selatan. Di
sana, saya melihat semua layanan publik dilakukan secara otomatis, one stop service. Jadi, saat petugas negara
melayani, masyarakat tidak lagi harus menghadap mejameja. tapi dengan suatu alat. Kalau semua persyaratan
sudah dipenuhi secara prosedural dan substansial, maka
apa yang dimohon keluar secara otomatis. Korea Selatan
menjadi negara pembelajaran dunia, dengan prinsip Inventing Government.
Kemudian, sekitar tahun 2010, saya mengikuti konvensi internasional organisasi MA negara-negara se-Asia
Pasifik di Singapura. Rekomendasinya, apabila negara
menghendaki peradilan yang excellent, tidak ada cara
lain kecuali pengadilan harus menggunakan teknologi
informasi sebagai penunjang pekerjaannya.
Terekam di hati saya,
waaah, di Indonesia
masih lemah. Ketika itu, zamannya
Prof.
Paulus,
beliau mene-

Prof. Dr. H. Supandi, S. H., M. Hum.
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kankan isu perubahan. Beliau
ketika itu sebagai ketua tim
pembaruan MA.
Pertanyaannya, apa yang harus diperbarui? Saya pun merenung dan menjabarkan lebih
dalam. Ooh, bukan karena kita
salah dan jelek, tapi rupanya
peradaban dan teknologi telah
mengubah kehidupan. Makanya, tidak ada jalan lain, kita
harus mengedepankan perilaku profesional, transparan,
akuntabel, efektif dan efisien
di dalam pergaulan masyarakat di semua bidang. Tidak ada
cara lain kecuali sistem penyelenggaraan negara atau pergaulan masyarakat harus kita geser dari tradisi lama. Hijrahkan
penyelenggaraan bangsa dan
negara ini dari tradisi lama ke
tradisi fully automatic computerized system.
Ini menjadi kenyataan. Sekarang sistem itu telah dianut
oleh MA dan kita sudah memasuki proses e-litigation. Subhanallah, inilah yang saya sangat
yakin kita bisa.

WAWANCARA 41
Sangat menderita. Dalam hati
saya berdoa, cukuplah saya
yang mengalami, jangan sampai teman-teman ikut. Itu saya
sampaikan ke Pak Ketua MA.
Jadi apa yang harus kita
lakukan?
Kita harus meninggalkan
cara-cara berpikir lama. Kalau
cara berpikir lama, kita kena
flu, cukup beli obat generik.
Kita pikir, nanti sembuh sendiri.
Sekarang tidak bisa. Terutama rekan-rekan yang berusia
di atas 50. Yang di bawah 50,
kalaupun demam dan diserang
corona, fisiknya masih kuat.
Khususnya anak-anak remaja,
masih kuat. Biasanya mereka
bisa sembuh sendirinya. Tapi

Pada 2020, kita menghadapi
tantangan berat, yaitu Pandemi Covid-19. Kejadian luar
biasa ini secara signifikan

mereka yang berusia di atas
50, ketika demam, lalu ditahantahan seperti saya, bisa gawat.
Ini jadi pelajaran. Ubah cara
berpikir. Begitu terasa demam,
swab. Begitu positif, langsung
opname.
Nah, pandemi ini memang di
satu sisi adalah wabah, musibah. Tapi di sisi lain, ada peluang yang kita harus ambil. Suatu himpitan atau kesempitan
kita manfaatkan jadi peluang.

mengubah tatanan kehidupan manusia. Apa tanggapan
Anda?
Exactly. Pandemi Covid-19
membawa kita mengubah paradigma dalam menghadapi
penyakit. Saya termasuk yang
kena penyakit itu. Sampai saya
sempat dipasangi ventilator.

Di mana peluangnya?
Dulu kita sudah mencanangkan e-litigation. Dan untuk
mencapai e-litigation sepenuhnya, ada tahapan pertama, kedua dan ketiga. Tapi dengan
adanya pandemi, kita langsung
masuk ke tahap ketiga.
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Belum lama ini diadakan
pembinaan seluruh Indonesia
lewat virtual. Di situ saya melihat, alangkah hematnya acara
virtual. Terutama untuk diklat
dan rapat-rapat, kita mampu
menghemat biaya 80%. Ini suatu peluang yang harus kita
manfaatkan sebaik-baiknya.
Ada kebijakan yang diambil
Kamar TUN terkait pelayanan terhadap pencari
keadilan serta untuk menjaga keselamatan aparatur
pengadilan?
Rekan-rekan hakim MA kita
izinkan untuk work from home.
Kerja jalan terus lewat internet.
Perkara-perkara yang sependapat langsung kita putus. Yang
tidak sependapat, itu yang kita
musyawarahkan. Itu pun kalau
bisa lewat internet, tapi tidak
terlalu banyak yang beda pendapat.
Proses minutasi juga bisa dilakukan secara online oleh para
panitera muda dan asisten kita.
Tahun 2020 juga disebut
tahun politik, terutama bagi
kabupaten, kota, dan provinsi yang akan menggelar
pemilihan kepala daerah.
Bagaimana Anda melihat
event demokrasi itu?
Ini berpotensi menimbulkan
sengketa pemilukada. Tahun
2020 ini yang masuk ke MA ada
sengketa PAP—sengketa administrasi pemilu ada 5, sengketa
pemilihan ada 4. Itu diselesaikan
secara cepat oleh rekan-rekan

hakim tinggi dan hakim agung.
Tidak ada kendala apa pun.
Hanya ada catatan. Di aturan,
baik undang-undang maupun
peraturan KPU, sengketa pemilihan harus selesai pada 9 November 2020, karena pemilihan secara serentak dijadwalkan
berlangsung 9 Desember 2020.
Jadi, ada jeda satu bulan.
Tapi kenyataan pada 5 November pencari keadilan masih boleh
mendaftar di pengadilan tinggi.
Pengadilan tinggi kemudian memeriksa, lalu mengirim ke MA
pada 8 November. Apa mungkin
kita bisa memutus pada 9 November? Tidak mungkin.
Ini kenyataan. MA tetap menerima, walaupun waktunya
sudah mepet, dan kita serahkan kepada rekan hakim agung
untuk membuat sebuah pemikiran hukum dengan mengacu pada rasa keadilan. Mereka
diharuskan memutus sengketa
yang lewat dari 9 November.
Ini perlu dimaklumi para
stakeholder, lembaga negara
maupun pencari keadilan. Apa-

pun yang masuk ke MA tetap
diterima dan akan diputus.
Mengingat sengketanya
sangat riskan karena bermuatan dengan politik, bagaimana Kamar TUN menghadapinya?
Memang benar, ini perkara
bermuatan politis. Oleh sebab
itu, untuk perkara yang bermuatan politis, para hakim tidak boleh main-main dengan
hukum acara. Hukum acaralah
pertahanan kita.
Apakah ada kemungkinan
sengketa pemilukada ini
diselesaikan dengan cara
e-Litigasi?
Pasti. Hanya dengan teknologilah sesuatu yang susah bisa diselesaikan dalam waktu pendek.
Sudah ada beberapa peraturan tentang e-litigasi di
peradilan tingkat pertama
atau banding. Bagaimana
dengan upaya hukum di MA?
Sekarang pokja sedang be-

kerja menyusun upaya hukum
kasasi dan peninjauan kembali secara e-litigation. Tadi pagi
Pak Ketua menyatakan e-litigasi di tingkat kasasi dan peninjauan kembali akan rampung
dalam waktu dekat.
Ada pesan dan nasihat yang
perlu disampaikan kepada
rekan-rekan hakim TUN seluruh Indonesia?
Bekerjalah dengan visi ke depan. Kita sedang dalam proses
hijrah dari tradisi lama ke tradisi baru, yaitu bekerja berbasis elektronik. Itu sebuah keniscayaan. Kalau tidak mau, maka
kita siap-siap digilas oleh perubahan zaman. Naudzubillah,
jangan sampai terjadi.
Mudah-mudahan,
apabila kita berhasil menjalankan
e-litigation secara kaffah di
badan peradilan kita, dalam
waktu tidak terlalu lama suasana peradilan yang agung akan
segera bersinar di NKRI. Itulah
visi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. (MMA/rz/vp)
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WAWANCARA 43
itu dijabat bapak Kuswandono. Saya dinyatakan lulus. Nah, di situ saya galau,
antara cinta pekerjaan yang sudah saya
tekuni sejak remaja dan karier ke depan.
Akhirnya, atas saran para senior, saya hijrah ke kehakiman.
Karier di kehakiman saya tekuni selama
11 tahun sebagai calon hakim, kemudian
menjadi hakim 11 tahun di PN Sabang dan
di PN Kuala Simpang.
Di sana saya melihat kenyataan tidak
seimbangnya kinerja dan tanggung ja-

SUPANDI

Dari Perhubungan ke TUN

M

UNGKIN, tak banyak yang
tahu, Supandi yang kita
kenal sekarang sebagai
Ketua Kamar TUN, dua kali hijrah
dalam meniti karier. Pertama, dari
pegawai Departemen Perhubungan
ke Departemen Kehakiman. Kedua,
dari hakim peradilan umum ke peradilan TUN.
Latar belakangnya sebagai alumnus Akademi Penerbangan di Curug jelas bertolak belakang dengan
profesi hakim. Namun perjalanan
hidupnya yang penuh warna pada
akhirnya membawa putra kelahiran
Medan, Sumatera Utara, 17 September 1952 itu ke salah satu posisi tertinggi di dunia peradilan.
Ini kisah perjalanan kariernya,
sebagaimana dikisahkannya sendiri kepada Marta Satria Putra dari
MMA.
Saya termasuk orang yang melakukan
hijrah dalam perjalanan hidup. Itu manakala tujuan hidup saya terhempas di luar
kemampuan saya. Saya mengikuti sunnah
Rasulullah.
Saya sebenarnya memulai karier di bidang perhubungan udara. Saya memulainya dari usia belia. Setamat dari Akademi
Penerbangan di Curug, saya bekerja di bidang perhubungan selama 11 tahun, pada
1983.
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Tapi di samping bekerja, karena
ada banyak waktu luang dan kerjanya shift, saya bisa manfaatkan
waktu untuk kuliah di Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).
Setamat kuliah, tentu ilmu saya
sebagai sarjana hukum tidak cocok lagi di bidang operasional
keselamatan penerbangan. Jadi,
saya ajukan usul kepada pimpinan untuk penyesuaian pangkat.
Namun, entah bagaimana, itu tidak terealisasi, walaupun saya
telah memenuhi persyaratan
masuk di golongan tiga di departemen perhubungan dan dinyatakan lulus.
Jadi, karier saya kelihatannya
mentok di sana. Akhirnya saya
hijrah ke dunia hukum. Kebetulan,
dibuka peluang ujian calon hakim. Ketika itu, ujiannya masih
terpusat di Istora Senayan. Soalnya dibacakan oleh seorang hakim agung.
Setelah ujian, saya lupakan
ujian itu. Saya kembali bekerja
seperti biasa di dinas perhubungan udara.
Enam bulan setelah itu, sekonyong-konyong saya mendapat
surat dari Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis Peradilan, waktu

“

Saya gak punya biaya, Prof”
wab subsistem penegakan hukum dalam
rangka Integrated Criminal Justice System.
Subsistem penyelidikan dan penuntutan
lebih dominan, sementara subsistem peradilan selalu dalam posisi terpojok. Saya
harus menghukum orang dengan berat.
Padahal, orang itu seharusnya dihukum
ringan. Tapi kalau dihukum ringan, reaksi
masyarakat melalui media massa kejam
sekali. Serba salah.
Akhirnya, setelah berunding dengan istri, ya sholat istikharah, saya kemudian
memilih hijrah. Kebetulan ada peluang di
peradilan TUN. Ketika itu para senior hakim peradilan umum kurang berkenan,
tidak mau ditawarin beralih ke TUN. Saya
justru minta masuk ke peradilan TUN, dengan harapan di peradilan TUN itu tidak
ada ketidakseimbangan dalam Integrated
Criminal Justice System.
Saya kemudian hijrah ke PTUN. Waktu
itu PTUN masih tergolong lembaga baru.
PTUN mulai beroperasi pada 1991, sedangkan saya hijrah pada 1996.
Teman-teman mengatakan saya rugi di
sana. Di peradilan umum, saya sudah calon wakil ketua karena pangkat saya III D
waktu itu.

Tapi, saya sangat yakin dengan sholat
istikharah saya. Istri dan anak-anak saya
pun sudah mantap. Akhirnya saya melangkah, dan alhamdulillah Allah menentukan jalan lain kehidupan saya.
Tanpa saya duga-duga, saya mendapat
kemujuran di peradilan TUN ini. Saya
mendapat wawasan baru di bidang penegakan hukum, khususnya di bidang administrasi negara. Saya pun bisa kuliah S2 di
Universitas Sumatera Utara, karena kebetulan ditugaskan di Medan.
Tamat S2, saya mendapat dorongan dari
promotor saya, yang terhormat Ibu Prof.
Mariam Darus.
“Kamu harus teruskan menjadi S3,” kata
beliau.
“Saya gak punya biaya, Prof,” jawab saya,
sesuai dengan kenyataan saya ketika itu.
Tidak saya sangka, beliau merespons jawaban saya. “Kami siapkan. Sudah, kamu
jalan saja,” kata beliau.
Begitulah kemujuran-kemujuran menghampiri saya. Saya pun meneruskan pendidikan S3. Sementara itu saya diberi
amanah menjadi ketua PTUN Jakarta, lalu
dikembalikan menjadi hakim tinggi di PTTUN Medan. Di sinilah saya meraih gelar
doktor saya.
Saya memperdalam ilmu hukum, khususnya hukum peradilan administrasi.
Saya merasa nyaman. Rupanya dunia saya
di situ.
Jadi, saya ambil kesimpulan, bahwa benar menurut manusia belum tentu benar
menurut Allah. Beruntung menurut manusia belum tentu beruntung menurut Allah. Yang penting, perjalanan karier dan
perjalanan hidup kita jalani dengan tulus,
dengan pengabdian yang tulus. Nothing to
lose, yang penting bisa melakukan yang
terbaik. Hal yang tidak baik kita tinggalkan, hal yang baik kita pertahankan terus.
(MMA/rz/vp)
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Pelayanan Peradilan
di Era Informasi

Change Mindset
Menurut Sunarto, aparatur
peradilan harus mengubah
mindset dari harus dilayani
menjadi harus melayani. Ia meminta aparatur peradilan menanamkan pola pikir bahwa dirinya adalah pelayan bagi pencari
keadilan dan berfokus kepada
kepuasan mereka sesuai dengan standar pelayanan yang
ditetapkan.

Waka MA Tekankan
10 Kunci Sukses

Kerja Keras, Kerja Cerdas, dan
Kerja Ikhlas
Sunarto menegaskan, aparatur peradilan harus berpegang
pada prinsip melayani, yaitu meletakkan kepentingan pribadi di
bawah kepentingan publik. Me-

W

AKIL Ketua MA Bidang
Non Yudisial, Dr. H.
Sunarto, S.H., M.H, menekankan 10 kunci sukses untuk
meningkatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan. Kesepuluh ‘kunci sukses’ tersebut dipaparkannya dalam acara
Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial secara Virtual bagi Pimpinan, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
dan Pengadilan Tingkat Pertama
Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Yogyakarta, Senin,
12 Oktober 2020.
Sepuluh prinsip bekerja tersebut
adalah: Tomorrow is today, Change
Mindset, Kerja Keras, “Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas”, Anda adalah
Role Model, Long Live Campaign,
Change or Die, Malu Bagian dari
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Pembukaan Bimtek di Yogyakarta

Iman, Whistleblowing System, Optimalisasi Peran Atasan Langsung, dan beranjak
dari ego sektoral ke lintas sektoral.
Tomorrow is Today
Menurut Sunarto, di era modern ini,
aparatur peradilan harus bekerja dengan
menghadirkan prinsip tomorrow is today. Dengan memegang prinsip ini, kata
Sunarto, badan peradilan akan memiliki
daya saing karena memiliki framework
selangkah lebih maju dan siap beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi di depan.
Sebaliknya, jika yang dipegang dalam
bekerja adalah prinsip today is today, maka aparatur peradilan akan kalah dalam
persaingan. Apalagi jika yang dipegang
adalah prinsip yesterday is today, maka
akan berdampak pada kegagalan dan kerugian besar bagi institusi peradilan.

n

Pimpinan PA Gunung Sugih mengikuti Bimtek dari Waka MA Bidang
Non Yudisial secara virtual.

nurutnya, setiap aparatur juga
harus memberikan nilai tambah
dalam melaksanakan tugas dengan menanamkan niat bahwa bekerja semata-mata untuk
Allah SWT. Ia akan “rugi” jika
tidak meniatkan bekerja sebagai ibadah. Sebaliknya, dengan
menerapkan prinsip kerjaku
adalah ibadahku, maka hal itu
akan memberikan keuntungan
bagi dirinya dan lembaga pera-

dilan. Karena, semakin “khusuk”
dalam memberikan pelayanan,
semakin tinggi pula nilai pahala
yang diperoleh.
Role Model
Sunarto mengingatkan agar
aparatur peradilan memastikan dirinya bukan bagian dari
masalah, melainkan role model.
Menurutnya, aparatur peradilan
harus terus-menerus meningkatkan intelektualitas dan integritas diri sehingga menjadi panutan bagi rekan dan aparatur
di bawahnya.
Menjadi role model, kata
Sunarto, sejatinya tidak perlu
ditunjuk secara formal, tetapi menjadi kesadaran sendiri.
Apalagi bagi aparatur peradilan
yang diberikan amanat jabatan,
maka menjadi role model atas
segala pola pikir dan pola tindaknya menjadi keniscayaan.
Long Live Campaign
Sunarto mengingatkan, apa
yang dilakukan, apa yang dikatakan, atau apa yang menjadi
prestasi akan menjadi “materi”
kampanye untuk aparatur peradilan yang bersangkutan di
kemudian hari. Long live campaign ini bukan hanya terbatas
di lingkungan kantor, melainkan
juga di masyarakat. “Promotor
karier kita adalah diri kita sendiri. Oleh karenanya, mari menjaga sikap, tutur kata, dan perilaku
sehari-hari,” tegas Sunarto.
Ia mengilustrasikan, tidak sedikit calon hakim agung yang
tersandung gara-gara informasi
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“

Diam terhadap suatu pelanggaran
berarti melakukan pembiaran,

	dan dapat diartikan tidak mendu
kung perubahan ke arah yang
lebih baik”
mengenai perilakunya di masa lalu, yang diberikan oleh mantan anak buahya atau koleganya.
Change or Die
Sehubungan dengan perubahan yang telah
dilakukan oleh lembaga peradilan (antara lain
transparansi, pelayanan berbasis teknologi informasi, pengadilan elektronik, standarisasi pelayanan, penetapan wilayah bebas korupsi maupun akreditasi penjaminan mutu), Sunarto menyatakan, aparatur peradilan harus mampu dan
mau beradaptasi. Menurutnya, perubahan di
lembaga peradilan harus berasal dari kesadaran
internal badan peradilan itu sendiri.
Malu
Menurut Sunarto, aparatur peradilan harus
malu bila melakukan perbuatan unprofessional conduct. Malu itu dapat membentengi diri
untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji,
tidak sopan atau melanggar kode etik. “Malu kepada Allah, malu kepada masyarakat dan malu
kepada diri sendiri,” tegasnya.
Whistleblowing System
Sunarto mengingatkan pentingnya Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Salah satu poin yang diatur dalam Perma ini, aparatur peradilan yang mengetahui adanya pelanggaran harus melapor melalui berbagai pilihan instrumen pelaporan/pengaduan yang tersedia.
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“Diam terhadap suatu pelanggaran berarti melakukan
pembiaran, dan dapat diartikan
tidak mendukung perubahan
ke arah yang lebih baik,” kata
Sunarto.

Hobi Menulis
Sejak SMA

Optimalkan Peran Atasan
Langsung
Sunarto juga menekankan
Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di Bawahnya.
Perma ini memberikan kewajiban pengawasan dan pembinaan atasan langsung kepada
bawahannya secara hierarki.
Atas adanya kewajiban tersebut, apabila seorang atasan
langsung selaku terperiksa lalai
memenuhi kewajiban pengawasan dan pembinaan, yang
bersangkutan dijatuhi sanksi
administrasi.
Sistem pengawasan dan pembinaan atasan langsung ini merupakan sistem pencegahan
dini atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan pelanggaran
perilaku oleh aparatur peradilan.
Reorientasi dari Ego Sektoral
ke Lintas Sektoral
Sunarto mengingatkan, pejabat pengadilan tidak boleh berpikir atau memiliki orientasi ego
sektoral yang didasarkan pada
kepentingan individualistik. Ia
harus memiliki cakrawala berpikir dalam kerangka lintas sektoral. (MMA/an)

M

enjadi seorang hakim agung dan salah satu pimpinan Mahkamah Agung
RI tidak menghalangi Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., untuk tetap produktif
menulis berbagai karya tulis. Tidak kurang
dari 12 buku telah ditulisnya. Selain buku,
juga ada 70 karya tulis ilmiah, baik makalah
maupun jurnal, nasional maupun internasional.
Menulis merupakan hobi yang tidak dipisahkan
dari hidupnya. Hobi itu telah ia geluti sejak duduk
di bangku SMA, sampai saat ini menjadi Ketua
Kamar Agama Mahkamah Agung.
Sejak di bangku SMA, ia sudah rajin menulis.
Ketika itu, ia suka menulis cerpen dan puisi. Karyanya sering dimuat di koran ketika itu.
Selain itu ia juga menulis naskah sandiwara radio yang disiarkan tiap
minggu. Para pendengar setianya

n

Dr. H. Amran Suadi, S. H., M. Hum., M. M.
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AMRAN SUADI:

n

Salah satu karya Dr. Amran Suadi

“Saya Ingin Mewariskan
Ilmu Pengetahuan”

menunggu-nunggu lanjutan ceritanya yang dipancarkan melalui sebuah radio amatir di daerah Belawan,
Sumatera Utara. Selain menulis naskah, ia juga bertindak sebagai sutradara sekaligus pemainnya.
Semasa kuliah, Amran aktif menulis di majalah kampus namanya Assyir’ah di UIN Yogyakarta. Kemudian
ia mulai intensif menulis opini sejak tahun 1980 saat ia
menjadi calon PNS di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Saat itu minimal dua kali sebulan tulisannya dimuat
di media cetak terkenal di Medan, yaitu harian Waspada. Seingat Amran, ia aktif menulis opini di koran sampai ia diangkat menjadi hakim tinggi, kira-kira sampai
tahun 1998.
Sangat disayangkan, Amran tidak menyimpan
karya-karya yang ditulisnya sejak remaja. “Tidak terpikirkan waktu itu untuk mendokumentasikannya
dengan baik. Ketika saya duduk di bangku kuliah,
naskah-naskah tersebut sudah tidak diketemukan
lagi,” kisah Amran.
Selain hobi menulis, Amran juga berprestasi di bidang seni. Ia ikut grup kesenian daerah
dan sering manggung. Ia pernah meraih juara
1 Porseni (Pekan Olahraga dan Seni Budaya)
tingkat UIN se-Jawa, juara 1 baca pusi, juara 1
menyanyi, dan juara 1 “stand up comedy” menurut istilah zaman sekarang. Bahkan ia pernah
mengikuti lomba baca puisi se-Indonesia di Gelanggang Remaja Jakarta pada tahun 1974.
Hingga beberapa tahun lalu, Amran masih menulis
puisi. Tiga 3 puisi terakhirnya berjudul Perjalanan Seorang Hakim Agung (1 Oktober 2015), Biarlah Palu Itu
Tidak Ketak Lagi (12 Februari 2016), dan Perahu Yang
Tidak Pernah Berhenti (21 April 2016).

S

ADAR hidup ini tidak selamanya, Amran ingin meninggalkan sesuatu yang
bisa bermanfaat dalam masa
panjang. Yaitu, ilmu pengetahuan dalam bentuk buku. Hal itu diungkapkan Amran kepada MMA,
Abdurrahman Rahim, dalam sebuah wawancara khusus. Berikut
petikannya.
Kapan Anda mulai menulis dan
menerbitkan buku?
Setelah meraih magister di bidang manajemen, tesisnya saya
jadikan buku tentang manajemen pengawasan. Kemudian seusai studi S3, disertasi saya jadikan buku dengan judul Sistem
Pengawasan Badan Peradilan di
Indonesia.

n

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M.

Banyak buku Anda yang membahas hukum ekonomi syariah.
Betul sekali. Pertama kali pada
tahun 2016, terbit buku Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
dalam Teori dan Praktek. Kemudian buku kedua terbit pada tahun 2017 dengan judul Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah:
Penemuan dan Kaidah Hukum.
Berapa total karya tulis buku
Anda sampai saat ini?
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Seingat saya, baru 12 buku yang
diterbitkan. Tulisan lain berupa
makalah ada 70. Selain itu ada beberapa puisi.
Apakah semuanya tentang ekonomi syariah?
Tidak, namun masih seputar
hukum.
Apa yang menjadi inspirasi dalam setiap karya tulis Anda?
Banyak. Kadang-kadang lahir
dari adanya perkembangan hukum baru, seperti buku saya Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syariah, inspirasi waktu itu datang dari lahirnya Perma No. 4 Tahun 2016. Ada pula inspirasi dari
kegalauan saya terhadap sesuatu
keadaan, misalnya lembaga peradilan agama yang telah berumur
ratusan tahun dan eksistensinya
di masa yang akan datang. Pokoknya, inspirasi itu bisa datang
dari mana saja.
Adakah trik agar ide itu berbuah
jadi karya tulis?
Ketika ide muncul, langsung
saya tulis di kertas atau buku kecil yang selalu saya bawa. Sebab
kalau tidak ditulis, saya akan lupa
terus. Suatu saat lupa, maka saya
akan lihat kembali catatan.
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Anda punya petunjuk praktis menulis buku?
Pertama, bila ide sudah datang,
catat dan buatkan outline buku terlebih dahulu. Kedua, tulis dari sisi
mana saja sesuai dengan data yang
didapat. Misalnya, bila mendapat
data yang relevan dengan Bab IV,
maka saya akan tulis dan masukkan
ke Bab IV. Tidak perlu menunggu
Bab I selesai terlebih dahulu. Ketiga,
biasakan hunting buku ke mana pun
dan di mana pun atau via online. Kalau saya ke daerah, saya selalu mampir ke toko buku untuk mencari bahan terkait.
Pernah kehilangan mood untuk
menulis?
Begini, bila mood menulis datang,
biasanya saya bisa menulis berharihari di meja. Trik saya menjaga mood
adalah buku yang berserakan di
meja tidak boleh dipindah-pindahkan posisinya, agar saya fokus dan tidak lupa. Tapi kadang-kadang mood
saya hilang, dan kalau sudah begitu,
susah juga untuk menulis kembali.
Ini wajar. Jadi, tidak ada trik khusus
agar mood muncul.
Ada tip bagi penulis pemula agar tetap konsisten?
Biasakan menulis setiap hari, satu
hari satu halaman, tidak masalah.
Satu bulan udah 30 halaman dan
satu tahun sudah selesai satu buku.
Kalau menulis buku setebal 300 halaman dalam satu waktu, sulit selesainya, kecuali dicicil perlahan-lahan.
Sebagai seorang hakim agung dan
pimpinan MA, bagaimana Anda
membagi waktu antara pekerjaan
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dan menulis?
Saya tidak menulis di waktu kerja,
meskipun rata-rata buku saya idenya
muncul di saat saya membaca berkas perkara. Waktu saya menulis itu
kadang sebelum istirahat tidur malam, tapi umumnya dini hari, menjelang subuh.
Ada keterlibatan pihak lain dalam
penulisan buku Anda?
Oh, tentu saja, mustahil tanpa ada
keterlibatan orang lain yang membantu. Saya kadang-kadang menulis
buku tidak sampai terhidangkan dengan baik. Saya tulis setengah matang, kemudian saya minta bantuan
teman-teman untuk mengedit dan
sebagainya.
Ada pengalaman paling berkesan selama
menulis buku?
Ada dua. Pertama,
saat saya menulis Filsafat Keadilan. Kedua, saat saya menulis buku Wanprestasi
dan Perbuatan Melawan Hukum dalam
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
Kenapa berkesan?
Untuk buku Filsafat
Keadilan, saya merasa ide dalam buku itu n Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M.
murni lahir dari pemikiran atau perenungan saya akan
sebuah konsep keadilan. Saya memperkenalkan sebuah konsep biological justice (keadilan biologis) yang
sebelumnya belum saya dengar istilahnya. Jadi, berkesannya lebih ke-

pada bagaimana ide itu lahir
dan kemudian buku tersebut
selesai tepat di saat Pandemi
Covid-19 melanda Indonesia.
Buku Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
berkesan karena penerimaan
pembaca dari berbagai kalangan, akademisi dan lainlain sangat baik. Saya terharu meskipun buku tersebut
bukan murni pemikiran saya,
tapi dibantu beberapa teman.
Seberapa penting menulis
itu bagi Anda?
Hidup ini tidak selamanya.
Jadi, saya ingin meninggalkan sesuatu yang bisa bermanfaat dalam masa panjang. Walaupun saya kelak
sudah tiada, karya saya masih bisa bermanfaat bagi pe-

nerus atau pembaca. Saya
ingin mewariskan ilmu pengetahuan ke generasi berikutnya dengan buku. Selain
ilmu pengetahuan, juga jejak-jejak sejarah dapat kita
wariskan. Kalau ceramah,
bisa habis usai didengar
orang. Tapi kalau buku, sepanjang dapat dicetak, maka
dimungkinkan bisa bertahan
dalam jangka waktu lama.

pernah bisa main tenis. Tapi
kalau sudah dimulai, lamalama terbiasa dan jadi bisa.
Tulis apa yang bisa ditulis, tidak usah muluk-muluk.
Suka cerita fiksi, ya tulis fiksi. Kalau suka menulis dongeng, ya tulis dongeng.
Yang penting mudah ditulis.
Sebab banyak tulisan yang
kita anggap biasa tahu-tahu
booming di kemudian hari.

Apa yang akan bisa Anda

Kabarnya ada buku baru

sampaikan untuk memotivasi penulis pemula?
Menulis itu kebiasaan (habit). Kalau kita tidak mulai,
tidak akan bisa-bisa. Sama
seperti main tenis, kalau kita
tidak pernah turun ke lapangan, pegang raket dan
pukul bola, maka tidak akan

yang sedang Anda garap dan
terbit dalam waktu dekat.
Ada,
mudah-mudahan
saja, sudah saya tulis beberapa bab, tapi masih rahasia
ya. Tunggu tanggal mainnya.
Saya mohon doanya saja dari
pembaca Majalah MA yang
sama-sama kita cintai.

Beberapa buku karya Amran Suadi:
n

Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum

n

Politik Hukum, Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah

n

Filsafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika

n

Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

n

Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik

n

Abdul Manan: Ilmuwan dan Praktisi Hukum, Kenangan Sebuah Perjuangan

n

Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah
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Sosok
yang Dekat
dengan Pers itu
Telah Berpulang
Berita itu datang melalui aplikasi pesan pendek dan terasa begitu mengejutkan.

n

Perwakilan Biro Hukum dan Humas
MA mendatangi keluarga alm.
Abdullah di rumah duka.

“Innaa lillahi wa innaa Ilaihi raajiun, telah berpulang ke rahmatullah
Dr. Abdullah, S.H., M.S., Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah
Agung RI, pada Sabtu, 31 Oktober 2020 pukul 01.45 WIB di Rumah
Sakit Siloam, Surabaya. Insya Allah Almarhum husnul khotimah, diampuni segala dosa dan khilafnya, diterima amal ibadah dan segala
kebaikannya. ALMARHUM min AHLIL KHOIR serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, Aamiin YRA.”
Membaca pesan itu, seakan Majalah MMA tidak percaya. Akan tetapi, itulah kenyataannya. Ya, benar sosok yang sehari-hari memimpin
redaksi majalah ini telah tiada. Ia telah meninggalkan kita semua.
Masih kurang yakin dengan berita itu, sebuah pernyataan resmi yang dirilis oleh Mahkamah Agung kemudian membuat kami akhirnya menerima kenyataan
itu.
“Segenap keluarga besar Mahkamah Agung Republik Indonesia turut berduka cita yang mendalam atas
meninggalnya Dr. Abdullah, S.H., M.S. Semoga Allah
mengampuni dosa-dosanya dan menempatkannya di
Surga. Dan semoga keluarga besar yang ditinggalkan
diberi kesabaran dan ketabahan. Selamat jalan Bapak
Abdullah, semoga amal baikmu menjadi penuntun jalanmu ke Surga-Nya. Aamiin.”
Bukan hanya itu. Doa bersama secara virtual dalam
rangka takziyah bagi almarhum pun digelar Sabtu (31/10/2020) malam itu mulai pukul 19.30 WIB. Acara yang dibuka oleh Wakil Ketua
MA Sunarto dan diakhiri doa bersama yang dipimpin oleh Abdurrahman Rahim pun menambah kesaksian bahwa pemimpin redaksi kami
telah pergi untuk selama-lamanya.
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Sebelum berpulang, Abdullah yang lahir di
Jombang, Jawa Timur, 4 Oktober 1961, memang sempat dikabarkan mengalami sakit
saat bertugas ke Surabaya. Tidak ada yang
menyangka bahwa kunjungan kerjanya ke Surabaya itu merupakan yang terakhir dari sosok
yang mengawali karier di Mahkamah Agung
sebagai staf tahun 1992.
Jabatan sebagai Kepala Biro Hukum dan
Humas diembannya sejak 15 Juni 2017. Sejak
itu, doktor Ilmu Hukum alumnus Universitas 17
Agustus 1945 Surabaya itu pun mulai menjalin
kedekatan dengan berbagai kalangan, termasuk pers, terkait jabatannya sebagai Kepala
Biro Hukum dan Humas.
Karena itu, tidak mengherankan jika almarhum kemudian dikenal dekat dengan kalangan
pers. Sebagai sosok yang selalu in charge di bidangnya, permintaan wawancara tidak pernah
ditolaknya.
“Jam berapa pun permintaan wawancara
akan selalu diterima beliau dengan baik. Kecuali jika beliau sedang ke luar kota. Jika ada
acara di MA, beliau pun selalu berbaur dengan
wartawan. Dan jika ada pertanyaan dari wartawan, semua dijawab dengan baik dan ramah
oleh beliau,” kata seorang wartawan mengenang sosok yang berpulang dengan meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak itu.
“Pak Abdullah adalah pekerja keras yang
jiwa dan raganya beliau abdikan hanya untuk
MA. Ia tidak mengenal waktu pagi, siang dan
malam. Semua selalu beliau abdikan untuk MA.
Hal yang selalu beliau pesankan pada kami
anak buahnya, bila ada perintah atau permintaan dari pimpinan, layani dengan baik dan penuhi permintaan, jangan pikirkan kesulitannya.
Nanti kita selesaikan bersama. Jangan pernah
ada kata ‘tidak bisa’,” ujar salah satu kepala
bagian di Biro Hukum dan Humas saat ditanya
pendapatnya mengenai sosok Abdullah.
“Beliau sosok yang sangat sederhana,” ujar
Azizah, salah satu staf Biro Hukum dan Humas.
“Meskipun beliau pejabat, beliau selalu me-

milih kesederhanaan dalam hidupnya, seperti
makanan, pakaian, dan lainnya.”
“Ia memberikan apresiasi jika bagus, dan
memberikan masukan jika ada yang perlu dievaluasi,” lanjutnya, saat ditanya mengenai etos
kerja Pak Abdullah dalam mengoreksi kerja
anak buahnya.
Ditanya mengenai pengalamannya yang tak
terlupakan dari Abdullah, Azizah berkisah tentang pesan terakhirnya. “Yang tidak terlupakan adalah pesan beliau di pertemuan terakhir
9 Oktober 2020,” jawabnya. “Beliau berpesan
bahwa penerjemah harus menunjukkan diri ke
pimpinan agar mereka tahu eksistensi kita. Dari situlah kita bisa memberikan kontribusi buat

n

Pertemuan perdana Alm. Dr. Abdullah denganTim Majalah MA pada saat open
house Idul Fitri di kediaman KMA Prof. Dr. Hatta Ali, 2017

Lembaga dan Negara.”
Selain dekat dengan wartawan dan pemimpin redaksi Malajah Mahkamah Agung, sebagai
Kepala Biro Hukum, Dr. Abdullah menjembatani pula tugas-tugas terkait produk hukum
yang akan dikeluarkan oleh MA. Dan sebagai
pejabat humas, ia menjadi penghubung kebijakan Mahkamah Agung dengan lembaga terkait serta masyarakat.
Kini, kami ikhlas melepas kepergian sosok
yang ramah, rendah hati, dan bijak itu. Selamat
jalan Bapak Abdullah, semoga amal baikmu
menjadi penuntun jalanmu ke Surga-Nya. Aamiin Ya Robbal alamiin. (MMA/rz/vp)
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Para Menteri

di Rumahku
Oleh Herman Hasyim*

D

i dunia kerja, aku cuma seorang abdi negara berpangkat rendahan. Tapi di dunia yang
lain, aku punya jabatan yang sangat menjulang. Ya, aku adalah Presiden Rumah Tangga yang
diangkat berdasarkan SK dari Allah yang Maha Kuasa. Sayangnya, SK imajiner itu tidak laku di BRI.
Sebagai seorang presiden, tentu saja aku punya kabinet. Saat
ini, menteriku cuma satu, tapi dia bisa menjelma jadi empat
atau lima menteri dalam sehari. Aku pastikan dia seorang manusia, bukan dedemit.
Di saat aku punya duit, dia jadi menteri keuangan. Tugasnya
adalah membuat perencanaan, membelanjakan dan membuat
pembukuan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Keluarga). Dia terampil mengalokasikan duit untuk sembako, susu
dan popok, listrik dan pulsa, sabun dan shampoo, juga untuk
rokok dan obat kudis. Semua itu diaturnya dengan amat teliti.
Ketika menatap kalkulator, dua biji matanya seakan-akan hendak meloncat ke luar pagar dan nyemplung ke got.
Di kala aku sedang keluar rumah, dia jadi menteri dalam negeri. Dia mengorganisasikan rumah dengan sangat baik. Semua barang mesti diletakkan di tempatnya. Dia akan sangat
murka jika aku teledor menaruh handuk di atas wajan.
Sebaliknya, ketika aku sedang mendekam di rumah, kadang dia jadi menteri luar negeri. Tugasnya adalah menjalin
hubungan bilateral dengan tetangga-tetangga sebelah. Dalam
berdiplomasi, dia cenderung menggunakan pendekatan NonBlok. Dia tidak ingin terlalu dekat dengan tetangga tertentu,
sembari menyisihkan diri dari tetangga yang lain. Dia tahu betul, kapan harus bersekutu, kapan harus berkonfrontasi, kapan
harus mengadakan gencatan senjata, juga kapan harus mewek
di kamar.
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Setiap pagi, kecuali pada hari libur,
dia juga jadi menteri perhubungan.
Tugasnya mengantar dan menjemput
anak-anak kami ke dan dari sekolah.
Sebagai menteri perhubungan, dia
sempat sewot ketika alat transportasi kami kempes bannya. Sebabnya
sepele: di ban itu tertancap sebatang
rudal, eh, paku. Sepertinya ada pihak
tertentu yang menyabotase. Sebagai
presiden, aku menilai perbuatan keji
itu adalah bagian dari tindakan makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Aku mengatakan ini
sambil mengelap ingus.
Pada saat yang lain, dia jadi Menkominfo. Dia sangat selektif mengenai tayangan apa yang perlu
dan pantas ditonton, baik di televisi, laptop maupun di HP. Regulasi
yang disusunnya berbunyi: Barang
siapa dengan sengaja menonton tayangan-tayangan yang tidak pantas,
maka kupingnya akan dijewer sampai merah. Alhamdulillah, sejauh ini
aku baru dihukumnya 18 kali: 17 kali
karena menonton dangdutan dan satu
kali menonton video ceramah tentang anjuran berpoligami.

Dia juga sering jadi menteri agama. Tugasnya adalah mengingatkan
anakku ketika waktu shalat dan mengaji tiba. Kami kadang beda pendapat. Baginya, dunia ini penting, tapi akhirat lebih penting. Bagiku, akhirat
itu penting, tapi obat kuat juga penting.
Pada malam hari, di saat aku terlelap duluan, dia jadi menteri pertahanan. Tugasnya adalah memastikan keamanan rumah kami dengan mencegah segala ancaman dan bahaya dari depan, samping dan belakang. Dia
sanggup melaksanakan tugas itu dengan sempurna, karena dia sangat mudah terbangun dari tidur, walaupun hanya karena ada suara kucing sedang
“wall climbing”.
Pada momen yang lain, dia berubah jadi pejabat negara setingkat menteri, misalnya kepala BIN. Tugasnya adalah memantau kelakuanku, terutama ketika tidak di rumah. Temuan-temuan kecil digunakannya untuk
membongkar sesuatu yang lebih besar. Suatu
ketika, dia menemukan sehelai rambut panjang melintang di bajuku. Dengan kewaspadaan ala intelijen, dia memungut benda itu,
lalu mencermatinya dengan tekun. Awalnya
aku was-was, sebelum dia akhirnya menyimpulkan bahwa itu adalah rambutnya sendiri,
karena memiliki ciri-ciri: (1) Warnanya kusam; dan (2) Tidak lurus, tapi bergelombang longitudinal.
Selain jadi kepala BIN, dia kadang juga jadi Kapolri. Tugasnya adalah
menyelidiki kasus-kasus yang mungkin pernah kubuat. Dia himpun minimal dua alat bukti, menanyai saksi-saksi dan para ahli, lalu menuangkannya dalam berita acara pemeriksaan. Misalnya, suatu ketika, aku pulang
larut malam. Ada dua benda yang akan diselidikinya: dompet dan HP. Dia
yakin betul pada adagium “setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak”
atau “tidak ada kejahatan yang sempurna”. Salah satu kasus yang berhasil
dibongkarnya ialah kasus utang-piutang. Dari dompetku, dia menemukan
bon utang dari warteg.
Bagiku, tidak masalah dia rangkap jabatan jadi menteri apapun. Toh, semua itu dilakukannya agar negara, eh rumah tangga kami, dapat berjalan
sebagaimana mestinya. Yang penting sih, dia tidak jadi Ketua Umum Partai Rumah Tangga. Kalau sampai jadi ketua umum partai, bisa-bisa suatu
hari dia berorasi, “Hei, kamu nggak lihat aku sedang sibuk Youtube-an,
hah?! Sini, suapin aku, lalu potongin kukuku, lalu garukin ketiakku...!!”
*Panitera Pengganti PA Bogor

setiap kejahatan
“
pasti meninggalkan
jejak”

*Tulisan ini terinspirasi dari acara Webinar Internasional Perlindungan Hak Perempuan dan
Anak Paska Perceraian, yang
diselenggarakan atas kerja sama
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) pada 2
Oktober 2020. Penulis melihat dari
sisi yang lain topik webinar tersebut dan menegaskan betapa pentingnya sosok wanita (istri) dalam
keluarga.
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Catatan Kecil
dari Pengadilan Baru
di Titik 102’ LU dan 205’ LS
Mengawal
Marwah Mahkamah
di Tamiang Layang
Oleh Ahmad Padli, S.Ag., M.H. *

n

B

Empat Pilar dan para hakim Pengadilan AgamaTamiang Layang beserta pimpinan beberapa pengadilan agama terdekat
yang menghadiri perayaan HUT ke-2 PA Tamiang Layang.

angunan itu menghadap ke Timur dan terletak di pojok lapangan
luas, berhimpitan dengan jalan kecil menuju sebuah kompleks perumahan. Dipoles cat
bernuansa kelam, gedung itu
berjarak sekitar 100 meter dari
jalan raya Trans Kalimantan.
Di lingkungan sekitar, menghampar rimbun rerumputan
liar setinggi satu pinggang.
Ada menara tandon air di sisi
kanan bangunan yang dibalut
oleh tumbuhan rambat. Pintu
retaknya, seolah berkata “Welcome” kepada siapapun yang
datang. Di samping gedung itu
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ada bangunan lain dengan papan nama bertuliskan “Sekretariat Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB), Kabupaten
Barito Timur.”
Itulah kesan yang tertangkap saat mendekati bangunan
kantor Pengadilan Agama Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.
Ini salah satu dari 7 pengadilan
agama baru di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan
Tengah.
Secara operasional, peresmian PA Tamiang Layang dilakukan oleh Ketua Mahkamah
Agung ketika itu, Prof. Dr. H.

M. Hatta Ali, di Melonguane,
Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada Senin, 22 Oktober 2018, bersama 84 pengadilan lainnya.
Pada awal November 2018,
penulis bersama 7 rekan lain
diberikan amanah untuk memastikan agar akses terhadap
keadilan hadir dan menjangkau setiap jengkal NKRI, tidak
terkecuali di Bumi Jari Janang
Kalalawah, Barito Timur, Kalimantan Tengah itu. Pada titik
yang berada di 1o2’ LU dan 2o5’
LS itulah penulis menguatkan
langkah untuk menunaikan
amanah.

Bangunan seluas 80 m² ini tidak dirancang untuk memikul nama besar yang tertulis pada plang nama depannya. Jangan
berangan-angan ada 4 pilar peradilan
berdiri kokoh. Jangan pula bermimpi ada
hawa sejuk ruangan ber AC dengan backdrop desain bergaya milenial bertuliskan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan ruang tunggu layanan penuh banner bertemakan “Dunia Hebat, Akhirat Selamat”.
Kesampingkan saja khayalan menaiki banyaknya anak tangga dan kemudian melewati lorong-lorong dengan tulisan Ruang Rapat, Ruang IT, Ruang Arsip, Ruang
Kepaniteraan, Ruang Panitera, Ruang Sekretaris, Ruang Perpustakaan, dan ruangruang lain. Karena, semua gambaran itu
terlalu berlebihan untuk sebuah satuan
kerja perintis yang mengontrak bangunan bersahaja di wilayah terpencil.
Tapi acuhkan dulu remeh-temeh menu
wajib pengadilan baru. Sejatinya, tulisan
ini dibuat bukan untuk itu. Karena, tumpukan keluhan hanya akan mengubur optimisme dalam-dalam, menguras simpanan semangat, dan mengeliminasi predikat
“syakirin” yang menjadi cita-cita banyak
orang.
MA Kaya
Beratus hari sebelum diresmikan secara operasional, ketua PA Buntok, selaku pengadilan induk, telah melakukan
upaya-upaya ‘sistematis, terstruktur, dan
masif’ terhadap Pemda setempat. Tapi
upaya-upaya tersebut, berdasarkan testimoni pelaku sejarahnya, ternyata menghasilkan “gayung tak bersambut”, meskipun tidak sampai level “bagai pungguk
merindukan bulan”.
Upaya yang semula bertujuan mengetuk
sensitifitas kelembagaan “eksekutif”, agar
menghamparkan karpet bagi operasional PA Tamiang Layang dengan kalungan

n

Gedung Baru Pengadilan Agama Tamiang Layang.

bunga “komitmen” penyediaan tanah untuk
lokasi kantor dan atau
meminjamkan gedung
kantor dan sarana prasarana lainnya, ternyata
sangat jauh dari harapan.
PA Tamiang Layang
hanya mendapat tawaran satu lokasi tanah
yang berkilometer jaraknya dari jalan protokol, di sebuah lokasi
yang mungkin puluhan
tahun kemudian diharapkan menjadi salah
satu titik pengembangan wilayah kota. Tawaran itu kemudian jelas
ditolak oleh bagian Biro
Perlengkapan MA, setelah melihat langsung lokasi dimaksud.
Sampai di titik ini, memang tidak ada persoalan sangat serius, karena
puluhan alasan bisa diungkapkan untuk sebuah “keengganan”. Tak
sepenggal pasal aturan
perundang-undangan
pun yang bisa digunakan sebagai media pak-

sa terhadap “eksekutif”,
untuk menyediakan sarana prasarana sebuah pengadilan, kecuali
semata-mata “demi kepentingan masyarakatnya sendiri” dan “political will” prasyarat pemerintahan yang baik
(good governance).
Persoalan yang mengemuka adalah terlontarnya kalimat, “Katanya Mahkamah Agung
kaya, anggarannya banyak!” Sepintas ungkapan ini cukup membanggakan. Namun, dalam
konteks orang, situasi,
serta kondisi “pelontaran”, kalimat tersebut
mengundang
tafsiran
peyoratif dengan makna sebaliknya. “Kenapa
tidak beli sendiri?” atau
“Kenapa masih berharap dari pihak lain?”
Satu tafsiran yang bisa
jadi salah besar, namun
penulis yakini cukup
benar. Dan sampai detik ketika tulisan ini diturunkan, PA Tamiang
Layang pun tetap diper-

EDISI XXIV/2020 – MAHKAMAH AGUNG

58 KOLOM

lakukan sebagai ‘orang kaya’
yang tidak membutuhkan bantuan apa pun.
Di titik inilah penulis teringat prolog dalam sebuah diskusi Kemandirian Anggaran
Peradilan, di Hotel Sari Pan Pacifik, pada Februari 2014, yang
secara de facto masih sangat
relevan dengan situasi.
“Meskipun Undang-undang
menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga
yang merdeka, termasuk dalam hal anggaran, dalam praktiknya hingga kini, usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh Mahkamah Agung
masih harus melalui proses
pembahasan yang alot antara
Bappenas dan Kementerian
Keuangan. Dan ironisnya, seringkali hasilnya tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam
rencana.”
Prolog tersebut menggiring
penulis mengeksplorasi kembali konsep “Trias Politica”
Montesquieu yang membagi
kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif,
dan yudikatif.
Dalam sebuah pertimbangan putusan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hubungan antarlembaga negara,
yaitu eksekutif, legislatif, dan
yudikatif, mengandung prinsip checks and balances, berdasarkan prinsip kekuasaan
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dibatasi kekuasaan (power limited by power) dan bukan kekuasaan mengawasi kekuasaan lain (power controls others
power) (Putusan Nomor 1-2/
PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014). Prinsip demikian
mengandung kaidah hukum,
bahwa kekuasaan pemerintah
dipandang sebagai mahadaya
yang harus dibatasi, sehingga

n

an yang lain berlaku pemisahan kekuasaan. Prinsip utama
yang dianut oleh negara hukum maupun rule of law state
adalah kebebasan kekuasaan
yudisial atau kekuasaan kehakiman, sehingga setiap campur
tangan terhadap kekuasaan
kehakiman dari lembaga negara apapun yang menyebabkan
tidak bebasnya kekuasaan ke-

Penyerahan tumpeng HUT ke-2 dari Ketua PA Tamiang Layang, Ahmad Padli, S. Ag., M.H.
(kiri) kepada mitra kerja dari Bank Syariah Mandiri Tanjung.

tidak terjadi penyalahgunaan
kekuasaan (abuse of power).
Check and balances menjaga
agar suatu cabang pemerintah
tidak terlalu kuat kekuasaannya.
Hal yang menarik pada pertimbangan hakim konstitusi
adalah penafsiran checks and
balances tidak ditujukan kepada kekuasaan kehakiman.
Karena, antara kekuasaan kehakiman dan cabang kekuasa-

hakiman dalam menjalankan
fungsinya akan mengancam
prinsip negara hukum.
Hakim konstitusi berpendapat, bahwa dalam negara
hukum kekuasaan kehakiman bahkan mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi atas kekuatan eksekutif
dan kekuasaan legislatif. Sehingga, dilarang campur tangan kepada kekuasaan kehakiman, dalam bentuk apapun.

Tidak terdapat satu ketentuan
pun yang membuka peluang
kekuasaan lain untuk campur
tangan kepada kekuasaan kehakiman.
Kemandirian yang “pure”
seperti maksud ideal pertimbangan hukum tersebut tentu
tidak dapat dilepaskan dari
kemandirian anggaran, karena keterpasungan anggaran

n

Bergelut dengan Badai
Kembali ke titik koordinat
o
1 2’ LU dan 2o5’ LS, sambil berandai-andai MA mendapatkan
kemandirian anggaran, dengan penetapan sekian persen APBN dikhususkan untuk
anggaran MA, maka ungkapan
bernada peyoratif tentu tidak
akan pernah ada lagi. Karena,
sejatinya MA memang mem-

Para aparatur PA Tamiang Layang bersuka cita pada HUT ke-2 'rumah besar' tempat mereka
berkarir.

dari lembaga negara di luar
kekuasaan yudikatif adalah
sebuah upaya power of controls other power. Hal ini dapat mengakibatkan campur
tangan lembaga negara lain
terhadap kekuasaan kehakiman yang dapat menyebabkan tidak bebasnya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya, yang akhirnya akan mengancam prinsip
negara hukum.

punyai anggaran yang cukup
dan mandiri dan tidak berharap pada “belas kasih” lembaga lain.
Dengan demikian, MA tentu
tidak akan membiarkan seluruh pengadilan yang berada
di bawahnya, termasuk PA Tamiang Layang, harus melakukan tindakan yang berpotensi
mengancam kemandiriannya,
dengan “ritual” di setiap akhir
tahun harus memperbaharui

perizinan pinjam pakai gedung
kantornya pada satu organisasi yang bernama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kabupaten Barito Timur, secara prodeo. Pastilah akan diambil langkah-langkah cepat dengan penyediaan gedung kantor, dengan mekanisme sewa
misalnya, demi menyelamatkan marwah pengadilan yang
secara langsung atau tidak
langsung terintegrasi dengan
marwah MA.
Sebagai sebuah lembaga besar dengan ribuan anggota
korps Cakra di dalamnya, dengan puluhan ribu tenaga teknis dan non teknis, yang tersebar di 910 pengadilan dari Sabang sampai Merauke, maka
harus dipastikan tidak ada satupun yang tercecer dari barisan. Tidak boleh ada yang
terseok di antrian terujung,
sambil terus berjihad mempertahankan marwah Mahkamah.
Menyemangati diri sendiri
menjadi ikhtiar yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dengan
ujaran nenek moyang bahwa
“Pelaut yang ulung tidak terlahir dari ombak yang tenang,
tetapi yang senantiasa bergelut
dengan badai dan gelombang.”
Keep up the spirit, rekanrekan mujahid PA Tamiang Layang. You are the best.
* Ketua PA Tamiang Layang
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Para pimpinan Mahkamah Agung sedang menyelenggarakan dialog interaktif dengan Menteri Keuangan RI
Sri Mulyani Indrawati, terkait pemulihan ekonomi pascakrisis.

Peran Peradilan
Saat Pemulihan Ekonomi
Dibahas dalam Dialog Internasional

S

EBUAH dialog internasional bertema Tantangan dan Peran Peradilan dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis digelar dalam rangka
memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Dialog yang berlangsung di Command Center MA, Kamis
(27/8/2020), itu merupakan hasil kerja sama MA dengan Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Australia.
Pada kesempatan itu, ketua panitia pelaksana dialog, yang juga Wakil Ketua
MA Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H., menegaskan kesiapan MA
menghadapi pandemi Covid-19. MA, kata Sunarto, telah menyiapkan kebijakankebijakan inovatif untuk menyelesaikan perkara persidangan di tengah pandemi.
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Vincent Hoong Seng Lei, hakim agung Mahkamah Agung Singapura,
ikut berkontribusi dalam dialog melalui zoom.

Dalam sambutannya, Ketua MA, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H, mengatakan lembaga peradilan harus
bekerja bahu-membahu dengan semua elemen lembaga negara lain agar pertumbuhan ekonomi tetap
berputar dan agenda-agenda untuk kesejahteraan tetap dapat dijalankan.
“Selama pandemi Covid-19, Pemerintah telah berusaha menyeimbangkan penanganan pandemi bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional
sebagai dampak pandemi dengan menerbitkan sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Nomor 2
tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sis-

Dr. (HC) Ir. Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional RI/Kepala BAPPENAS sebagai
keynote speaker

tem Keuangan untuk menangani Covid-19 dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UndangUndang,” ucap Ketua MA.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri
Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D
mengatakan pentingnya kepastian hukum di kala seluruh dunia sedang menghadapi ketidakpastian dalam menghadapi pandemi ini.
“Di tengah menghadapi Covid-19 dan
dampaknya, Pemerintah telah melakukan pemulihan-pemulihan ekonomi seperti bidang kesehatan, bantuan sosial
dan langkah-langkah langsung lainnya
di bidang usaha kecil menengah. Saat
krisis ekonomi terjadi, kepastian hukum
sangat penting untuk merespon dampak ke depan agar bisa diatasi lebih tepat,” cetus Menkeu.
Dalam dialog internasional tersebut
hadir Kuasa Usaha Kedutaan Besar
Australia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, hakim agung
Kamar Perdata MA RI, hakim agung
Mahkamah Agung Singapura, perwakilan Federal Court of Australia, wakil ketua KPK, perwakilan Kejaksaan Agung,
para guru besar dari berbagai disiplin
ilmu, serta para pejabat eselon I dan II
di lingkungan MA. (RS/HAA/PN)
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a dari

E-LITIGASI

Bukan Respons
Reaktif Sesaat
n

Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial secara virtual yang dipusatkan di Yogyakarta
diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

P

ENERAPAN e-litigasi yang sudah
berjalan pada peradilan tingkat
pertama, diuji-coba pada tingkat
banding, dan dikaji pada tingkat MA merupakan terobosan dalam hukum acara
dan bukan sekadar respon reaktif sesaat
terhadap situasi pandemi, melainkan suatu terobosan dalam hukum acara.
Demikian penegasan Ketua MA, Dr. H.
M. Syarifuddin, S.H., M.H., pada pembinaan bidang teknis dan administrasi yudisial untuk para ketua, wakil ketua, hakim,
panitera dan sekretaris pada pengadilan
tingkat banding dan tingkat pertama untuk empat lingkungan peradilan seluruh
Indonesia, yang diselenggarakan secara
virtual dan dipusatkan di kota Yogyakarta
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pada 12-13 Oktober 2020.
Dalam sambutannya, Syarifuddin
mengatakan, baru-baru ini Mahkamah
Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dan
saat ini, kata Syarifuddin, juga dikaji penerapan e-litigasi untuk pengadilan tingkat banding, serta pengembangan pelaksanaan mediasi secara elektronik.
“Saya berharap rangkaian penyesuaian dan terobosan dalam hukum acara
tersebut tidak hanya kita posisikan sebagai respon reaktif sesaat terhadap situasi
pandemi,” tegas Ketua MA.

Sengketa Pemilihan
Dalam kesempatan yang sama, Syarifuddin menekankan bahwa pemeriksaan sengketa pemilihan di Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara akan dimulai pada 13 Oktober 2020, sementara
jadwal pemungutan suara dijadwalkan
akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020. Saya berharap sengketa pemilihan dapat diselesaikan satu bulan
sebelum hari pemungutan suara seperti yang diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan tetap memperhatikan norma yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, serta untuk Hakim-Hakim peradilan umum
dan Hakim-Hakim Tinggi di Pengadilan
Tinggi dalam memeriksa dan memutus
perkara pidana pemilihan.
Tenggang waktu penyelesaian perkara yang telah ditentukan 7 (tujuh) hari
kerja setelah pelimpahan berkas perkara sebagaimana diatur dalam PERMA
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan
dan Pemilihan Umum adalah bersifat
mengikat sehingga harus ditaati.

Larangan Pungutan
Lebih lanjut, berkaitan dengan program pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM, Ketua MA mengingatkan adanya larangan pungutan sesuai dengan SEMA 7/2020. “Saya
ingatkan kepada seluruh pimpinan, hakim dan aparatur peradilan untuk mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
7 Tahun 2020 yang melarang dilakukannya pungutan dan pembebanan bagi acara pelantikan maupun kegiatan dinas lainnya.
Termasuk pula seluruh biaya kegiatan pembinaan ini yang sepenuhnya ditanggung oleh DIPA Mahkamah Agung.”
Poin terakhir dalam pembinaannya, KMA menyampaikan, MA
telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang
Berada di Bawahnya, yang diiringi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 209/KMA/SK/VIII/2020 tentang
Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/
VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan
Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
Sebelum menutup sambutannya, Syarifuddin mengingatkan
kembali seluruh warga peradilan untuk menaati protokol kesehatan serta menyesuaikan diri dengan adaptasi kebiasaan baru.
“Saya berpesan untuk tetap semangat dan jangan lupa selalu
berdoa kepada Allah SWT. agar kita semua senantiasa tetap sehat dan pandemi Covid-19 ini dapat segera berakhir.”
Acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial ini juga dihadiri oleh pejabat Eselon I dan II serta ketua pengadilan tingkat
banding wilayah Yogyakarta. (Humas)
n

Para pimpinan MA pada pembinaan bidang teknis dan administrasi yudisial di Yogyakarta.
Tampak Ketua MA Dr. H. M. Syarifuddin (tengah), Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial,
Dr. H. Sunarto (kiri), dan Ketua Kamar Agama, Dr. H. Amran Suadi (kanan).
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Pertemuan CACJ secara virtual, Vietnam sebagai tuan rumah.

PERTEMUAN CACJ KE-8

Ketua MA RI
Serukan Peningkatan Kerjasama
Ketua Mahkamah Agung RI Dr. M. Syarifuddin, SH., MH menghadiri
Rapat Council for ASEAN Chief Justices (CACJ) ke-8 dengan Vietnam
sebagai tuan rumah. Rapat CACJ tersebut berlangsung secara virtual
pada 5 November 2020.
Untuk mengakomodasi para peserta, Mahkamah Agung RI mengakses rapat CACJ tersebut dari ruang Command Center, Ruang Mudjono, dan Pusdiklat Mahkamah Agung Ciawi. Di Command Center
Mahkamah Agung, Ketua MA didampingi oleh Ketua Kamar Pembinaan, Prof Dr Takdir Rahmadi, SH., LLM, Ketua Kamar Perdata, I.G.A.
Sumanatha, SH., MH, Hakim Agung Ibrahim SH., MH., LLM, Hakim
Agung Dr. Yasardin, SH., M.Hum dan segenap anggota pokja Sekretariat CACJ pada Mahkamah Agung RI.
Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI mengajak semua
peradilan ASEAN untuk meningkatkan kerjasama melalui identifikasi
cara kerja baru yang lebih aman di masa yang akan datang. “Karena
semakin terkoneksi ekonomi regional, semakin besar pula tantangan
yang dihadapi oleh sektor peradilan,” kata Syarifuddin.
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Mahkamah Agung mengakses rapat CACJ dari ruang Command Center, Ruang Mudjono, dan Pusdiklat Mahkamah Agung Ciawi untuk
mengakomodasi akses para peserta. Tampak para pimpinan MA di ruang Command Center Mahkamah Agung.

Pokja Pendidikan dan Pelatihan Hakim
Pada kesempatan yang sama, Ketua Kamar
Perdata I.G.A. Sumanatha dalam pidatonya sebagai Co-Chair Kelompok Kerja Judicial Education & Training mengusulkan agar diadakan suatu dialog antarperadilan se-ASEAN. Hal itu guna
membahas dan membagi pengalaman masingmasing peradilan dalam melaksanakan pelatihan
hakim di era pandemi, tantangan dan solusinya,
serta merespons kebutuhan di lapangan. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada awal 2021.
Usulan itu didasarkan survei yang dilakukan
Mahkamah Agung RI, yang bersama Filipina dipercaya sebagai Co-Chair Kelompok Kerja Judicial Education & Training kepada negara-negara
ASEAN tentang kebutuhan pelatihan kehakiman
yang mereka hadiri.
Pelaksanaan CACJ 2021
CACJ ditutup dengan mengadopsi Hanoi Statement 2021 yang menggariskan kerangka kerja
bagi kelompok kerja CACJ untuk waktu satu ta-

hun ke depan. Salah satu keputusan penting yang disepakati, Mahkamah Agung RI akan menjadi tuan rumah pertemuan CACJ ke-9 pada 2021, Malaysia tuan
rumah pertemuan CACJ ke-10 pada 2022, dan Myanmar tuan rumah pertemuan CACJ ke-11 pada tahun
2023.
Adapun agenda kerja CACJ dibagi menjadi beberapa kelompok kerja, yakni Fasilitasi Proses Pemanggilan Perkara Perdata di ASEAN, Manajemen Perkara
dan Teknologi Pengadilan, Pendidikan dan Pelatihan
Hakim, Sengketa Lintas Batas yang Melibatkan Anak,
dan Pertemuan ASEAN+.
CACJ merupakan organisasi para ketua Mahkamah
Agung negara-negara ASEAN. Didirikan di Singapura
sebagai ASEAN Chief Justice Meeting (ACJM) pada
2013, ACJM berganti nama menjadi CACJ sejak 2016
dan memperoleh status entitas terafiliasi ASEAN sejak 2017. Sebagai entitas terasosiasi dengan ASEAN,
maka CACJ berdiri sejajar dengan ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan asosiasi
parlemen di wilayah ASEAN. (MMA/Humas)
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Ketua Umum Dharmayukti Karini, Budi Utami Syarifuddin.

ULANG TAHUN KE-18

Dharmayukti Karini
Serahkan Bantuan Beasiswa

D

harmayukti Karini Mahkamah Agung (MA) memperingati ulang tahun ke-18
di Balairung MA, pada Jumat, 25 September 2020, dengan tema “Dengan
Semangat HUT Dharmayukti Karini XVIII Kita Wujudkan Pelaksanaan Program Kerja Melalui Media Elektronik”.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, perayaan kali ini berlangsung di tengah kondisi pandemi Covid-19, sehingga dilaksanakan secara virtual dengan
membatasi jumlah undangan yang hadir secara fisik dan menerapkan protokol kesehatan. Acara itu pun digelar secara virtual. Hadir secara fisik dalam acara itu, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H., sementara para pejabat
eselon I MA, pengurus Dharmayukti Karini pusat dan cabang seluruh Indonesia
beserta anggota, serta para satuan kerja Dharmayukti Karini hadir secara virtual.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Dharmayukti Karini, Budi Utami Syarifuddin
memotivasi agar di era pandemi seluruh anggota Dharmayukti Karini tidak patah
semangat dalam melaksanakan program kerja, salah satunya dengan memanfaatkan media elektronik. Ia juga meminta agar program kerja yang sudah memasuki
tahun kedua terus dilanjutkan.
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Para pengurus Dharmayukti Mahkamah Agung bersama
Ketua MA dan Wakil Ketua Bidang Non Yudisial pada HUT
ke-18

Pelindung Dharmayukti Karini MA yang
juga Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. M
Syarifuddin, S.H., M.H., dalam kesempatan yang sama mengatakan, dibutuhkan kematangan seluruh pengurus Dharmayukti
dalam berpikir dan bertindak pada usianya
yang ke-18.
“Pada usia ini,” kata Syarifuddin, “dibutuhkan kematangan dari seluruh pengurus dalam berpikir dan bertindak, agar organisasi
yang dikendalikan dan dibesarkan dengan
curahan semangat dan kerja keras dari seluruh elemen yang berada dalam organisasi
dapat terus bergerak sesuai arahan dalam
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta seluruh kebijakan organisasi Dharmayukti Karini.”
Syarifuddin menambahkan, konektivitas
teknologi transportasi memungkinkan mobilitas dan penyebaran informasi yang sangat cepat. Tema yang diangkat dalam hari
jadi Dharmayukti Karini, menurutnya, menunjukkan kuatnya komitmen untuk melakukan modernisasi organisasi melalui pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan
program kerja Dharmayukti Karini.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua
Panitia HUT Norida Andi Samsan Nganro,
S.E, menyatakan peringatan HUT Dharmayukti Karini merupakan program yang rutin
diselenggarakan setiap tahun dan merupakan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan
YME.

n

Dr. Istianah Salman Luthan, koordinator penyerahan bantuan dana beasiswa.

Sejumlah agenda digelar demi menyemarakkan rangkaian acara HUT tersebut. Salah satunya penyerahan bantuan dana beasiswa bagi sebanyak 418 orang, yang terdiri
dari 220 siswa Sekolah Dasar, 83 siswa Sekolah Menengah Pertama, 67 siswa Sekolah Menengah Atas, dan 48
mahasiswa Perguruan Tinggi.
Koordinator Penyerahan Bantuan Dana Beasiswa, Dr. Istianah Salman Luthan, dalam sambutannya menyampaikan, penyerahan dana beasiswa ini merupakan program
unggulan Dharmayukti Karini MA.
“Di era pandemi ini, Dharmayukti Karini MA tetap berkomitmen membantu biaya pendidikan keluarga besar Mahkamah Agung yang benar-benar memerlukan. Tahun ini
jumlahnya naik dibanding tahun sebelumnya”, ujar Dr Istianah Salman Luthan.
Plt. Ketua Dharmayukti Karini, Anggarwati Sunarto, mengatakan, terkait adanya wabah, Dharmayukti Karini mendukung belajar jarak jauh dengan teknologi digital. Harapannya, adanya penyerahan beasiswa ini bisa membantu
para penerima beasiswa sehingga menjadi penyemangat
dalam belajar.
Sumber dana beasiswa ini adalah dari para pimpinan,
para hakim, pejabat eselon I dan II, sekretaris MA, panitera
serta para donator. (RS/HAA/PN).

EDISI XXIV/2020 – MAHKAMAH AGUNG

68 BERANDA

BERANDA 69
Fitur e-Court
Upaya Hukum Banding

PT SURABAYA
JADI PILOT PROJECT

n
n

Ketua PT Surabaya, Herri Swantoro, dan Hakim Tinggi Saurasi Silalahi melakukan
sosialisasi e-Court Upaya Hukum Banding di PN Malang Kelas I A kepada para
advokat dan pengguna lainnya.

U

JI COBA penerapan Fitur e-Court
Upaya Hukum Banding pada bulan
September dan Oktober 2020 di Pengadilan Tinggi Surabaya dan 35 pengadilan
negeri se-wilayah Provinsi Jawa Timur
berjalan dengan baik. Selama uji coba
2 bulan itu, Pengadilan Tinggi Surabaya menerima 18 perkara banding secara elektronik dari pengadilan negeri, di
antaranya 9 perkara telah diselesaikan
sebelum batas waktu 17 hari kerja yang
ditetapkan dalam Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan sisanya 9 perkara
masih dalam proses.
Sebagaimana diketahui, Pengadilan
Tinggi Surabaya dan 35 pengadilan negeri se-wilayah Provinsi Jawa Timur di-
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Hakim Tinggi Saurasi Silalahi

tunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pilot project penggunaan
Fitur e-Court Upaya Hukum Banding,
sesuai dengan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 203 tanggal
18 Agustus 2020.
Proses uji coba penggunaan Fitur eCourt Upaya Hukum Banding dilakukan
dengan menerapkan langkah-langkah
strategis yang dapat mengantisipasi
berbagai permasalahan. Sebelum uji coba, tim Teknologi Informasi Pengadilan
Tinggi Surabaya melakukan monitoring
dan memastikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 35 pengadilan negeri se-wilayah Provinsi Jawa
Timur telah di-update. Dan di PT Surabaya, selain SIPP, mereka juga memastikan Fitur e-Court Upaya Hukum Banding
berfungsi dengan baik.

Setelah aplikasi berjalan baik, tim
kemudian mempersiapkan SDM
pada PT Surabaya. Mereka melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada hakim tinggi, panitera, panitera
pengganti dan staf, begitu pula para
aparatur terkait pada 35 pengadilan
negeri se-wilayah Provinsi Jawa Timur. Mereka memandu pengadilan
negeri yang mengalami masalah
dalam menggunakan Fitur e-Court
Upaya Hukum Banding. Jika perlu,
mereka membuat template.
Agar upaya hukum banding melalui
Fitur e-Court berjalan efektif, efisien
dan terukur, Pengadilan Tinggi Surabaya membuat Business Process (BP)
dan Standard Operating Procedure
(SOP) Penyelesaian Upaya Hukum
Banding Secara Elektronik. Dengan
menerapkan BP dan SOP itu, proses
di pengadilan negeri, mulai dari menerima permohonan banding sampai
dengan pengiriman perkara banding,
dapat diselesaikan dalam waktu 20

n

salinan putusan kepada para pihak, dapat
dilakukan dalam waktu 17 hari kerja.
Walaupun sudah dapat dipergunakan
dengan baik, sebagai aplikasi baru Fitur
e-Court Upaya Hukum Banding masih
perlu disempurnakan dan dilengkapi
dengan regulasi yang jelas. Misalnya,
terkait batas waktu memori banding
dan kontra memori banding. Perlu dibuat regulasi dan diimplementasikan
dalam aplikasi e-court, bahwa batas
waktu pengajuan memori banding 7
hari kerja sejak tanggal permohonan
banding, batas waktu pengajuan kontra
memori banding 7 hari kerja sejak memori banding diterima, sehingga ada
kepastian, kesempatan dan waktu yang
sama bagi para pihak.
Dalam e-Court disediakan fitur bagi para pihak yang akan mengajukan
upaya hukum banding dalam tenggang
waktu 14 hari kerja. Pengajuan banding
dilakukan dengan mengisi fitur yang
disediakan, tidak menggunakan surat
permohonan banding. Setelah lewat

PT Surabaya melakukan sosialisasi e-Court Upaya Hukum Banding atas kerja sama Peradi
Malang Raya dengan Universitas Muhammadiyah Malang.

hari kerja. Selanjutnya, proses penyelesaian perkara banding di Pengadilan
Tinggi, mulai dari penerimaan perkara
banding sampai dengan pengiriman

batas waktu, fitur itu tidak dapat lagi
dipergunakan untuk mengajukan permohonan banding.
Apabila pengajuan permohonan ban-

EDISI XXIV/2020 – MAHKAMAH AGUNG

70 BERANDA

n

BERANDA 71

ding terlambat karena gangguan internet,
terlambat karena tidak dapat melakukan
pembayaran biaya perkara karena gangguan pada sistem pembayaran melalui bank,
atau terlambat karena ada masalah pada aplikasi e-Court, hal itu
akan sangat merugikan para pihak.
Maka untuk mitigasi risiko, sebaiknya diatur dan diimplementasikan dalam e-Court, upaya hukum
banding secara elektronik dilakukan dengan surat permohonan
yang wajib di-upload pada fitur eCourt. Dalam hal terjadi gangguan
sebelum lewat batas waktu 14 hari
Ketua PT Surabaya
Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.
kerja, surat permohonan banding
dapat dikirim melalui email dan tanggal pengirimannya berlaku sebagai tanggal pengajuan upaya hukum banding.
Lepas dari masalah penyempurnaan itu,
dari uji coba terlihat, animo masyarakat Ja-

wa Timur untuk penggunaan Fitur e-Court
Upaya Hukum Banding sangat besar. Untuk
memenuhi keinginan masyarakat, Pengadilan Tinggi Surabaya melakukan sosialisasi
bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya di Pengadilan Negeri Tuban, Pengadilan Negeri Mojokerto dan Pengadilan Negeri
Malang.
Bagaimanapun, keberhasilan penggunaan
e-Court dalam penyelesaian perkara ditentukan oleh keinginan dan persetujuan para
pihak yang berperkara. Maka, agar Fitur eCourt Upaya Hukum Banding dapat dipergunakan dengan baik sesuai dengan yang
diharapkan, perlu dilakukan sosialisasi kepada pengguna dan calon pengguna. Untuk
itu Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan
materi e-Court System dalam Peradilan di
Indonesia kepada peserta pendidikan khusus profesi advokat.

PTUN JAMBI

Gubernur Apresiasi
PTSP dan e-Court

n

Gubernur Jambi Fachrori Umar menerima Ketua PTUN Jambi, Irna, beserta jajarannya

Beberapa manfaat e-Court Banding
Pengguna dapat menggunakan e-Court setiap saat.
n Pengguna mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-Skum) yang dihitung
secara elektronik.
n Pembayaran panjar biaya perkara dapat dilakukan dengan menggunakan saluran
elektronik (SMS banking, internet banking, dll).
n Biaya perkara lebih murah.
n Dapat dilakukan persidangan secara elektronik (e-Litigasi untuk jawab jinawab,
kesimpulan dan pembacaan putusan).
n Beberapa kemudahan e-Court Banding
n Para pihak mendapatkan notifikasi batas waktu pengajuan banding (14 hari kerja).
n Pembanding dapat mengajukan permohonan banding secara elektronik dari
mana saja.
n Para pihak mendapatkan akta banding secara elektronik.
n Pembanding dapat mengajukan memori banding secara elektronik.
n Terbanding mendapatkan memori banding secara elektronik.
n Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding secara elektronik.
n Pembanding mendapatkan kontra memori banding secara elektronik.
n Para pihak mendapatkan pemberitahuan untuk inzage secara elektronik.
n Para pihak melakukan inzage secara elektronik.
n Para pihak mendapatkan salinan putusan banding secara elektronik.
n
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TAS nama pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Fachrori Umar mengapresiasi PTUN
Jambi, khususnya layanan PTSP
dan e-Court yang telah diimplementasikan di PTUN tersebut.
Apresiasi itu disampaikan Fachrori sendiri lewat sebuah video di
kanal Youtube (https://youtu.be/
CGa4THbvNU0)
“Atas nama pemerintah provinsi
Jambi, sangat mendukung adanya
PTSP di Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi. Dengan adanya
aplikasi e-Court yang sudah diterapkan, membantu pihak berperkara karena lebih efektif dan efisi-

en. Maju terus, PTUN Jambi,” ucap mantan
wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado (2008-2010) itu.
Seorang advokat, Dr. Sarbaini, S.H, M.H.,
juga menyampaikan apresiasi serupa. “Dengan adanya PTSP Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi, kami para advokat sangat
terbantu, karena pelayanannya cepat, mudah, transparan,” kata Sarbaini lewat kanal
yang sama.
Apresiasi itu bukanlah pepesan kosong.
Terbukti, dari pihak Ditjen Badilmiltun pun,
layanan PTUN Jambi pun berhasil meraih
penghargaan. Ia meraih juara Harapan 1 pada lomba layanan peradilan di lingkungan
Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indone-
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n

n

Petugas PTSP selalu sigap melayani pencari
keadilan dengan ramah.

Ketua PTUN Jambi, Irna, SH, MH, memberi
pengarahan kepada para petugas PTSP

sia. Hasil lomba itu diumumkan pada Rabu
19 Agustus 2020, bertepatan dengan pembinaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara untuk para
ketua PT TUN dan PTUN seluruh Indonesia. Pembinaan tersebut dilakukan secara
virtual melalui aplikasi zoom meeting.
Ketua PTUN Jambi, Irna, S.H, M.H.,
mengungkapkan kegembiraannya kepada
MMA atas capaian yang diraih jajarannya.
Ia tak menduga, layanan PTUN Jambi akan
mengalami kemajuan seperti sekarang.
Sebelum implementasi PTSP, wajah layanan pada PTUN yang berlokasi di Jl. Kol.
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n

Dirjen Badilmiltun Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., menyelenggarakan
pembinaan para ketua PT TUN dan PTUN se-Indonesia, sekaligus pengumuman
hasil lomba layanan peradilan TUN secara virtual melalui aplikasi zoom meeting
pada Rabu 19 Agustus 2020. Hasil lomba itu menempatkan PTUN Jambi sebagai
juara Harapan 1 pada pengadilan tingkat pertama setelah PTUN Palu, PTUN
Jayapura, dan PTUN Yogyakarta. (Foto: web Badilmiltun)

M. Kukuh No. 1 Paal V Kota Baru, Jambi, itu dinilai tak jelas.
Masyarakat pencari keadilan di PTUN Jambi bebas bertemu
langsung dengan aparatur pengadilan.
Tapi sejak 2018, setelah PTSP diimplementasikan, layanan PTUN Jambi secara bertahap makin baik, cepat, mudah,
dan transparan. Jika karena sesuatu dan lain hal terdapat
keterlambatan layanan oleh petugas, pengguna layanan
berhak mendapatkan permintaan maaf dan kompensasi layanan. Dan untuk pengguna layanan penyandang disabilitas, disediakan fasilitas khusus tanpa menggunakan nomor
antrian.
Setelah PTSP, layanan pengadilan kemudian dikembangkan lagi dengan kemudahan-kemudahan lain, sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung. Sejak Maret 2019, misalnya, di Pengadilan Tata Usaha Jambi sudah ada pojok eCourt, yang membuat proses administrasi dan persidangan
berjalan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.
Selain itu, PTUN Jambi memiliki aplikasi layanan informasi dan notifikasi berbasis Whatsapp yang dinamai PATIN.
Lewat layanan itu, masyarakat bisa mendapatkan informasi apa saja dari PTUN Jambi dengan mengirimkan pesan
Whatsapp ke nomor 0821-8076-5383.
Irna bertekad, PTUN Jambi akan terus melakukan perbaikan, menata sistem pelayanannya, dan meningkatkan mutunya. (MMA/vp)

n

Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Dra. Farida Hanim, M.H. (kiri), dan Branch Manager
PT Taspen (Persero) KC. Jayapura, Mulat Budiyanto, menandatangani perjanjian
kerjasama penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi
pegawai non-PNS di di ruang kerja ketua Pengadilan Agama Jayapura.

PA JAYAPURA

Kerjasama dengan
PT Taspen (Persero)

T

EPAT dua bulan setelah dinaikkan kelasnya menjadi I A, Senin, 19
Oktober 2020, Pengadilan Agama Jayapura dan PT Taspen (Persero) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan PA
Jayapura. Penandatanganan dilakukan di ruang kerja ketua Pengadilan
Agama Jayapura dan berlaku selama dua tahun.
PA Jayapura menjadi PA Kelas I A sejak 19 Agustus 2020, sesuai dengan Keputusan Ketua MA-RI Nomor: 208/KMA/SK/VIII/2020.
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MENGHADAPI PANDEMI

Pasrah
atau Berserah?
n

n

Para pimpinan PA Jayapura dan Taspen Jayapura berfoto bersama
seusai penandatanganan kerjasama.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Dra. Farida
Hanim, M.H., perjanjian kerjasama tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan rasa aman dan kenyamanan kepada
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di PA Jayapura. Ada 6 orang PPNPN yang bekerja di pengadilan tersebut.
“Tujuan utama adalah memberi rasa aman dan nyaman bila
sewaktu-waktu terjadi kecelakaan. Dan bila terjadi kematian,
hal itu tidak memberatkan keluarga yang ditinggalkan, dan
dua anak dari peserta program itu akan mendapatkan santunan beasiswa,” katanya kepada MMA.
Farida mengungkapkan, kerjasama itu bermula dari informasi tentang produk JKK dan JKM dari PT Taspen (Persero) Jayapura. Setelah mendapat informasi, pihaknya menghubungi
PT Taspen (Persero) Jayapura untuk menindaklanjutinya hingga berujung kerjasama. Ia menilai, kerjasama itu menguntungkan bagi kedua pihak, PA Jayapura dan PT Taspen (Persero)
Jayapura.
JKK sendiri merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan
kerja atau penyakit akibat kerja, sedang JKM merupakan perlindungan atas risiko kematian yang bukan akibat kecelakaan
kerja. JKK berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat,
sedang JKM berupa santunan kematian. (MMA/vp)
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Oleh: Dr. H. Amam Fakhrur, S.H., M.H.*

Prof. Dr. M. Hatta Ali

S

ampai saat ini Pandemi Covid-19 belum usai. Wabah penyakit ini menyebar di berbagai belahan dunia. Tak sedikit korbannya, tak terkecuali warga negara
Indonesia.
Di Mahkamah Agung saja, hingga 1 Oktober 2020, tercatat aparatur peradilan yang
terkonfirmasi positif corona berjumlah 481
orang. Dari jumlah itu, yang menjalani perawatan medis berjumlah 97 orang, isolasi
mandiri 270 orang, sembuh 106 orang, dan
meninggal dunia 8 orang.
Dalam catatan sejarah, sebenarnya wabah
tidak hanya terjadi sekarang ini saja; sejak
dulu sudah ada. Pada tahun 1911–1926, misalnya, Nusantara dilanda wabah pes. Konon
wabah yang bersumber dari kutu tikus ini
menewaskan 120.000 jiwa. Jauh sebelumnya, yaitu pada tahun 1347 M-1351, terjadi
wabah pes paling mematikan dalam sejarah dunia dengan korban jutaan nyawa manusia. Peristiwa ini terkenal dengan sebutan
Black Death.
Semua orang menginginkan kondisi hidup
ideal. Namun seringkali yang kita inginkan
tidak selaras dengan apa yang terjadi. Hal ini
karena keterbatasan manusia atau memang
jawaban atas perilaku manusia yang tidak
seimbang, yang getahnya menyasar manusia secara kolektif.

Menghadapi pandemi, ada konsep
berserah dan pasrah. Makna berserah di
sini adalah percaya dan menyerahkan
diri kepada rencana dan pimpinan Tuhan, tetap berpikiran optimis dan tetap
mempunyai semangat hidup yang tinggi, yakin akan pemeliharaan Tuhan dan
terus mencoba mencari jalan keluar dari
masalah.
Berserah itu sangat berbeda dengan
pasrah. Kalau pasrah, manusia menyerah tanpa berbuat apa-apa, pesimis dan
kehilangan pengharapan. Tidak demikian dengan sikap berserah.
Dalam berserah akan ditemukan ragam pola tingkat usaha manusia agar
dapat keluar dari zona penderitaan yang
mendalam, yaitu mengerahkan potensi
daya fisik dan ilmu pengetahuan.
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Di saat pes mewabah pada 1911-1926,
pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk membongkar rumah yang
berbahan bambu, kemudian menutup
lubang bambu di mana tikus biasanya
bersembunyi. Hampir sejuta rumah dibongkar. Tindakan itu berhasil meredam laju wabah pes, setelah sebelumnya warga hanya mengandalkan jimat
dan mantra yang hasilnya nihil.
Menghadapi Pandemi Covid-19, kita semua dianjurkan senantiasa bermasker,
menjaga jarak secara fisik (physical distancing), sering mencuci tangan, dan memperkuat daya tahan tubuh dengan asupan
gizi yang cukup, sementara para ahli berusaha keras menemukan vaksin penangkalnya. Semua upaya itu adalah bagian tak
terpisahkan dari sikap berserah.
Karena watak covid-19 adalah menyerang secara massal, tidak mengenal latar belakang status sosial, suku, agama
dan golongan, maka upaya penanganannya haruslah terkoordinasi di antara
pembuat kebijakan, lembaga dan individu-individu.
Kisah Khalifah Umar ra. menghadapi
wabah dapat dijadikan inspirasi. Umar ra.
lebih memilih kembali ke Madinah daripada masuk ke negeri Syam di saat negeri itu terserang pegebluk Tho’un Amwas yang konon menewaskan 20 ribu
jiwa, separuh penduduk negeri Syam.
Umar ra. memandang, masuk ke negeri
Syam adalah takdir, dan kembali ke Madinah adalah berpindah ke takdir lain.
Pilihan itu semakin terlegitimasi saat Abdurrahman bin Auf ra. mengucapkan hadits Rasulullah SAW, ”Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka
jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya.”
Orang yang berserah diri itu mempu-
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nyai dasar keilahiyahan (ketuhanan)
yang kokoh. Saat menghadapi wabah, ia
berbesar hati, legowo. Ia berfokus kepada kekuatan Dzat yang lebih dari dirinya,
yaitu Tuhan, Allah SWT. Dalam dirinya
terdapat ketenangan, tidak takut berlebihan dan tidak panik, karena semua
yang terjadi dikembalikan kepada Dzat
yang menciptakannya. Ia memandang
Tuhan yang khaliq (Pencipta) mempunyai relasi dengan makhluk ciptaan-Nya.
Semangat hidupnya bukan lagi diri sendiri melainkan juga Tuhan dan segala
irodat (kehendak)-Nya. Ia percaya, dengan usaha keras dan tidak membiarkan diri menjadi santapan covid-19, Allah
SWT akan memberi jalan terbaik untuknya, entah dengan media apa.
Tidak sedikit kita menerima penjelasan bahwa takut berlebihan dan rasa panik mengurangi imunitas tubuh. Artinya, berserah adalah memperkuat imunitas tubuh. Orang yang berserah secara
otomatis akan memperkuat imunitas
tubuh sehingga dapat terhindar atau
sembuh dari penyakit akibat serangan
virus ini.
Adapun orang yang pasrah biasanya
bersumbu pendek, tak bisa membedakan mana yang penting. Keputusan
yang diambilnya cenderung tidak solutif. Ia enggan berusaha lebih, inginnya
menyerah, kehilangan pengharapan,
merasa tidak akan ada yang menolongnya. Bersandarnya hanya kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan, maka ketika makhluk itu tak dapat berbuat apaapa, ia kehilangan sandaran.
Kunci kemenangan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 adalah bersedia
memilih berserah, bukan pasrah.
Semoga badai Pandemi Covid-19 segera berlalu. Wallahu a’lam.
*Hakim Tinggi PTA Pontianak

Pengadilan Tinggi Semarang

JEMPUT BOLA

n

B

ANGUNAN berlantai tiga yang mengandung unsur arsitektur Pantheon itu
tampak kokoh dan megah di atas tanah
seluas 3.441 m², dengan luas bangunan gedung
2.757 m². Berada di Jalan Pahlawan No.19, Semarang, Pengadilan Tinggi (PT) hanya berjarak
sekitar 9 km dari Bandara Internasional Ahmad
Yani dan hanya 5,7 km dari Stasiun Tawang atau
Poncol.
Dilihat dari wilayah hukumnya yang membawahi 35 pengadilan negeri (PN) yang tersebar di
kabupaten dan kota di Provisi Jawa Tengah, PT
Semarang merupakan nomor dua terbesar di Indonesia setelah PT Surabaya.
Sebagai kawal depan MA di wilayah Jawa Tengah, PT Semarang terus berupaya memberikan
pelayanan terbaik ke masyarakat pencari keadilan sesuai dengan visi-misi MA. Lewat aplikasi
Kembang Desa, misalnya, ia berupaya ‘menjemput bola’ hingga ke desa-desa, mempermudah

Sambutan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar
Pranowo, pada peluncuran Aplikasi Kembang
Desa.

seluruh masyarakat Jawa Tengah, di
pelosok sekalipun, untuk mengakses layanan peradilan secara daring.
Namun Kembang Desa hanya salah satu alat bantu teknologi. Lebih
dari itu, PT Semarang harus memastikan pengadilan-pengadilan negeri
di seluruh Jawa Tengah juga menjadi kawal depan MA, melayani masyarakat di wilayah masing-masing, sekali lagi sesuai dengan visi-misi MA.
Itu sebabnya, Ketua PT Semarang,
Cicut Sutiarso, tak segan-segan melakukan sidak ke pengadilan negeri,
melakukan sosialisasi dan pembinaan secara langsung. Demikian pula
Wakil Ketua, Ridwan Mansyur, turun
sendiri untuk memberikan bimbingan teknis bagi aparatur pengadilan
negeri se-Jawa Tengah.*
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Peluncuran Inovasi Kembang Desa oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo,
dan Ketua Pangadilan Tinggi Semarang, Cicut Sutiarso, pada 1 September 2020.

Kembang Desa
Nama yang Menggoda

N

AMANYA Kembang Desa. Sebuah
nama yang enak didengar dan mudah diiingat. Kembang Desa adalah
akronim Kemitraan Membangun Desa. Inilah
aplikasi unggulan ketiga PT Semarang, yang
bertujuan memudahkan pelayanan hukum
bagi masyarakat di desa-desa.
Kembang Desa diluncurkan oleh Gubernur
Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Cicut Sutiarso, pada 1
September 2020 di Nava Hotel Tawangmangu,
Kab. Karanganyar. Bersamaan dengan peluncuran itu, juga diadakah Bimtek Manajemen
Media bagi awak PT Semarang.
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Aplikasi itu mendapat apresiasi tinggi dari Ganjar. “Saya menyambut baik
ketika Pak Cicut ngomong sama saya,
ngomong agak lama, ide-ide pembaruan. Apa yang terjadi, teknologi itu benarbenar mendekatkan kita, mempercepat
segala sesuatunya dan mengubah pola
pikir kita,” katanya.
Menurut Ganjar, teknologi informasi
dan teknologi komunikasi sudah semakin nyata di depan kita. Bidang apa pun,
kata Ganjar, tak bisa lepas dari teknologi,
terlebih lagi pengadilan yang berurusan
dengan pelayanan hukum.

“Kembang Desa ini adalah upaya pelayanan hukum yang inovatif. Pengadilan berupaya menjemput bola hingga ke desa-desa. Karena tidak ada
pilihan, masyarakat makin berkembang, pelayanan publik pun harus semakin modern. Kembang
Desa pasti akan lebih mempermudah pelayanan
hukum bagi masyarakat,” puji Ganjar.
Ketua panitia peluncuran, Ridwan Mansyur,
yang juga Wakil Ketua PT Jawa Tengah, mengungkapkan latar belakang inovasi Kembang Desa.
Lahirnya inovasi itu, kata Ridwan, didahului dengan survei aspirasi masyarakat di pedesaan dan
akademisi di perguruan tinggi, khususnya fakultas
hukum. Maksud survei adalah untuk memenuhi
aspirasi masyarakat pedesaan terhadap pelayanan hukum dan menambah kesadaran hukum masyarakat.
Ketua PT Semarang, Cicut Sutiarso, secara jujur
mengakui, pihaknya tidak sendirian dalam melakukan kegiatan ini, melainkan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jateng, serta Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro. Pemprov
Jawa Tengah dipandang sangat perlu digandeng karena Pemprov yang
memiliki akses ke desa-desa.

“

Kembang Desa pasti

akan lebih mempermudah
pelayanan hukum bagi masyarakat”
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masyarakat yang kurang cukup pendidikan
di pedesaan, agar mereka lebih memahami
keberadaan pengadilan dengan bantuan
alat-alat teknologi informasi maupun teknologi komunikasi melalui internet.
“Alhamdulillah di setiap desa, di kantor desa maupun di kantor kelurahan, khususnya
bagi mereka yang belum paham teknologi
dan kurang mampu berkomunikasi, dengan
hadirnya Kembang Desa, mereka akan dapat berhubungan langsung dan menerima
layanan di bidang hukum dan keadilan dari
para pegawai pengadilan tanpa harus hadir
ke kantor pengadilan,” kata Cicut.
Jenis dan modul layanan yang diluncurkan
dalam Kembang Desa terdiri dari sembilan
modul. Antara lain, pendaftaran perkara secara online, izin besuk tahanan, dan izin riset secara online. Selain itu juga ada layanan
gratis Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi
yang tidak mampu.

Wakil Ketua PT Semarang, Ridwan Mansyur,
sebagai ketua panitia, menyampaikan laporan
pelaksanaan rangkaian acara peluncuran.

Cicut berharap, layanan yang mulai diberlakukan di seluruh pengadilan negeri dalam
wilayah hukum se-Jawa Tengah itu akan terasa manfaatnya bagi masyarakat. Birokrasi
menjadi lebih singkat, efektif, dan efisien.
Para pegawai jauh dari KKN, mampu menegakkan akuntabilitas, transparansi, dan berintegritas tinggi.
Ditambahkannya, Kembang Desa bisa
maksimal penggunaannya jika para pegawai pengadilan dan masyarakat pengguna
pelayanan bekerja sama. Ada implementasi
dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Karena itu, harus ada perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi serta tindak lanjut,
sehingga terlihat nyata adanya peningkatan
kualitas pelayanan terhadap para pencari
keadilan. (MMA/rz/vp)

Profil si Kembang Desa
Cicut mengapresiasi Gubernur
Ganjar yang cepat merespons presentasi dari delegasi PT Semarang,
kurang lebih dua bulan sebelum
peluncuran. “Beliau di ruang kerjanya sangat bersemangat dan mendorong kita untuk segera mewujudkan launching ini,” kata Cicut.
Cicut berkisah, tadinya PT Semarang merencanakan waktu empat
bulan untuk menyelesaikan aplikasi itu, tapi Ganjar menawar satu bulan. “Sungguh impresif. Tawar menawar. Kita turun satu bulan dan
selesailah dalam satu bulan tiga
minggu,” kata Cicut. “Perpaduan
antara lembaga eksekutif, Bapak
Gubernur bersama jajarannya, de-
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ngan lembaga yudikatif yang mendapat support dari Forkompimda
bersama jajaran di bawahnya, maupun para pimpinan instansi vertikal.
Kemitraan yang dilandasi dengan
keikhlasan, insya Allah akan berbuah kebaikan,” imbuhnya.
Menurut Cicut, Kembang Desa
adalah wujud komitmen pelayanan
hukum kepada publik, juga bagian
dari gerakan reformasi birokrasi
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM). Aplikasi ini, katanya, bertujuan untuk membantu dan menumbuhkan semangat
belajar masyarakat, mulai dari yang
terpelajar di kota sampai dengan

Layanan Kembang Desa dapat diakses melalui www.kembangdesa.ptsemarang.go.id. Berikut ini beberapa layanan yang dapat diperoleh melalui aplikasi ini. Layanan dapat diakses
secara mandiri atau melalui bantuan kantor desa atau kelurahan.
n Pendaftaran perkara, berikut edukasi tatacara pendaftaran perkara secara elektronik
n Layanan surat keterangan di pengadilan secara elektronik
n Info perkara banding atau perkara tingkat pertama pada seluruh PN di wilayah hukum PT
Semarang
n Izin besuk tahanan ke pengadilan
n Livestream persidangan putusan dan livestream meja PTSP pada jam kerja
n Layanan izin riset pada pengadilan di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang
n Permohonan nara sumber
n Panduan video terkait layanan di pengadilan
n Konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dengan menghubungi pe
tugas Posbakum pada nomor layanan Posbakum pengadilan di seluruh Jawa Tengah
n Layanan PTSP oncall. Masyarakat dapat meminta layanan pengadilan secara daring dengan
cara menghubungi petugas pengadilan melalui telepon atau pesan WhatsApp pada no
mor yang tersedia di Kembang Desa.***
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Empat Sekawan

Inovasi

n

Kanan-kiri: Timbul Priyadi, Puji Wiyono, Dwi Prasetyanto, Yogi Prasetiono

I

NI dia empat sekawan yang
mengubah citra Pengadilan Tinggi Semarang,
kwartet inovasi di bidang teknologi informasi andalan PT
Semarang. Mereka adalah
Timbul Priyadi, S.H., M.H., (Hakim Tipikor PT Semarang), Puji
Wiyono, S.Kom (IT PN Klaten
dan anggota Pokja di MA), Yogi
Prasetiono, S.E., S.H. (Panitera
Pengganti PN Ungaran), dan
Agustinus Evan Bangun Merdhiko, S.Kom.
Tim empat sekawan inilah
yang menciptakan tiga inovasi unggulan PT Semarang.
Dengan biaya rendah mereka
bisa berkarya tanpa menggunakan jasa vendor. Semua dikerjakan sendiri. Tiga inovasi
itu adalah SILAPER (Sistem
Informasi Pelayanan Perkara),
SIWAREG (Sistem Informa-
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si Pengawasan Reguler) dan
KEMBANG DESA (Kemitraan
Membangun Desa).
Inovasi SILAPER secara teknis adalah layanan informasi
perkara berbasis WhatsApp.
Semua info perkara bisa diakses cukup dari satu sistem itu.
Adapun SIWAREG merupakan sistem pengawasan
reguler. Ini memungkinkan
semua data pengadilan terkumpul di PT Semarang. Kedisiplinan dan kepatuhan di
setiap pengadilan cukup diakses dari kantor PT. Termasuk berapa realisasi anggaran
dan capaiannya, atau apakah
perkara-perkara di pengadilan itu ada masalah, semua itu
bisa dilihat dari SIWAREG.
Inovasi-inovasi itulah yang
mengantarkan PT Semarang
meraih WBK (Wilayah Bebas

Korupsi) dan sekarang menuju capaian WBBM.
“Silaper dan Siwareg adalah
inovasi unggulan PT Semarang di era kepemimpinan
Ibu Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H.,M.
Hum dan telah berhasil meraih WBK. Kemudian di era
kepemimpinan Bapak Dr. H.
Cicut Sutiarso, S.H.,M.Hum,
di-launching inovasi unggulan Kembang Desa,“ ungkap
Timbul Priyadi kepada MMA.
Sebagai catatan, ketika Sri
Sutatiek menjabat KPT Semarang dan Cicut Sutiarso
sebagai KPT Medan, keduanya ditetapkan oleh KemenPAN&RB sebagai tokoh Pelopor Perubahan MA.
Kwartet inovasi PT Semarang memiliki latar belakang
pendidikan yang berbedabeda. Mereka menyebutnya
lintas jurusan tetapi suka IT.
Timbul Priyadi sama sekali bukan orang IT. Hakim ad
hoc tipikor di PT Semarang
(2014-sekarang) itu berlatar
pendidikan hukum (S1-S2
Universitas Lampung. Pendiri
suatu firma hukum itu satusatunya peserta yang lolos
seleksi hakim ad hoc tipikor
dari 289 peserta pada 2013.
Berbeda dengan Timbul, Puji
Wiyono sudah mendarah daging dengan IT. Staf IT PN Klaten

(Pramubakti 2012-sekarang) itu
menjadi anggota tim pengembangan IT di MA (2013-sekarang). Sejak 2014-2018 Puji bergabung dengan UNDP-Sustain
dalam program pembaruan
MA. Ia telah menciptakan 21
aplikasi yang sekarang digunakan oleh MA dalam era modernisasi peradilan, mulai dari SIPP
sampai e-Court Upaya Hukum
Banding.
Dalam pengembangan aplikasi, ia tandem dengan Yogi
Prasetiono dan Agustinus Evan.
Yogi Prasetiono berlatar
belakang pendidikan Manajemen Informatika dan Hukum. Ia kini menjadi panitera pengganti di PN Ungaran
(2019-sekarang). Sebelumnya
ia pernah menjadi operator
Hakim Agung Dr. H. Andi
Abu Ayyub Saleh (2010-2013)
dan staf di PT Semarang
(2013-2019).
Adapun Agustinus Evan Bangun Merdhiko merupakan
sarjana Teknik Informatika.
Keahliannya sebagai programer aplikasi, tetapi ia masih
berstatus tenaga honorer di
PN Mungkid (2010-sekarang).

Empat sekawan itu dipersatukan oleh visi yang sama. Yaitu, penguasaan pengetahuan
dan ketrampilan IT sangat diperlukan di era digital sekarang. Ini sejalan dengan dengan misi MA yang bertekad
melakukan perubahan-perubahan signifikan dalam pengelolaan administrasi perkara. Institusi ini konsen dengan
inovasi-inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
“Kami hanya menjalankan
amanah pimpinan yang menaruh kepercayaan kepada
kami. Semuanya tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi yang mereka berikan
kepada kami,“ ungkap Timbul Priyadi, menjawab pertanyaan MMA pada sebuah
Webinar, 6 November lalu.
Keempat sekawan bersemangat karena pimpinan PT Semarang cepat mengakomodasi gagasan anak-anak muda
dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) dan pengembangan layanan pengadilan berbasis IT. Mereka juga bersyukur
sekali karena saat ini PT Se-

marang mendapat ketua dan
wakil ketua sekaliber Cicut
Sutiarso dan Ridwan Mansyur
yang rekam jejak prestasinya
tidak diragukan lagi. “Mereka duet maut top manajerial
di PT Semarang, sosok-sosok
pemimpin dengan karakter
yang bijak, smart, visioner,
dan tetap bersahaja,“ imbuh
Timbul.
Selain pimpinan dan tim
inovasi, ada dua hakim tinggi yang berperan dalam pengembangan inovasi di PT
Semarang. Mereka adalah
Dwi Prasetyanto, S.H. dan Sri
Wahyuni, S.H.,M.H. Mereka
kerap menjadi orang kepercayaan pimpinan sebagai
koordinator kegiatan-kegiatan pengembangan inovasi.
Mereka ibarat bapak dan ibu
semangnya tim inovasi PT
Semarang, yang memastikan
tim tidak terkendala dengan
hal-hal yang non-teknis dan
menjembatani
komunikasi
dengan pimpinan. (MMA/rz/vp)
n

Ketua PT Semarang mengapresiasi
kinerja para pegawai dengan
memberikan piagam penghargaan.
Tampak Ketua dan Wakil Ketua PT
Semarang berfoto bersama dengan
para staf yang memperoleh piagam
tersebut.
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Sidak,
Melihat Kinerja
yang Tak Direkayasa

n

Ketua PT Semarang, Dr. H. Cicut Sutiarso, bersama para aparat Pengadilan Negeri Batang,
seusai melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada 27 Oktober 2020.

UNTUK mengetahui dan meningkatkan
kinerja
masingmasing pengadilan negeri (PN)
di Jawa Tengah, unsur pimpinan
PT Semarang melakukan berbagai upaya. Salah satunya lewat
inspeksi mendadak (sidak).
Namanya juga sidak, tentu
tanpa berkabar terlebih dahulu
kepada pihak yang akan dikunjungi. Cara ini untuk mendapatkan gambaran kinerja yang se-
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sungguhnya. Tanpa dibuat-buat
atau artifisial.
Itulah yang dilakukan Ketua PT
Semarang, Dr. H. Cicut Sutiarso,
S.H. M.Hum, di pekan terakhir
Oktober lalu. Ia melaksanakan sidak di PN Kendal dan PN Batang,
dua dari 35 pengadilan negeri
yang ada di wilayah hukum PT
Semarang, Jawa Tengah.
Menurut Cicut, sidak kali ini ini
salah satunya bertujuan untuk

melihat sejauh mana PN di wilayah
hukum PT Semarang melaksanakan pencegahan penularan virus Covid-19 di lingkungan satuan
kerja masing-masing. Untuk itu, ia
menghimbau seluruh pegawai selalu mematuhi protokol kesehatan
pencegahan penyebaran Covid-19.

n

mangat bagi PN Kendal untuk meraih predikat
Zona Integritas. PN Kendal merupakan salah satu PN di wilayah hukum PT Semarang yang diusulkan Sekretaris Mahkamah Agung ke Kementerian PAN-RB untuk meraih predikat itu.
Adapun di PN Batang, Cicut mengungkapkan,
dalam waktu dekat PN Batang juga dapat diusulkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung untuk

Ketika sidak ke PN Batang, KPT Semarang Cicut berkeliling ke area PTSP dan
area pelayanan publik lain untuk memastikan protokol kesehatan covid-19
dilaksanakan secara baik dan benar.

“Saya ingin memastikan bahwa 4
kata kunci (Pakai Masker, Cuci Tangan, Jaga Jarak, Dirumah Saja) benar-benar diterapkan, dan antarsesama pegawai di lingkup peradilan
umum, kita harus saling menjaga
dan mengingatkan,” kata Cicut.
Di PN Kendal, Cicut juga melakukan sosialisasi pembangunan
Zona Integritas. Diharapkan, sosialisasi dapat menjadi tambahan se-

meraih predikat Zona Integritas ke Kementrian
PAN-RB. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai yang terus berbenah diri untuk
meningkatkan kinerja.
Sebagai penutup, Cicut mengingatkan agar
seluruh pegawai meningkatkan kreativitas dan
disiplin. “Harus selalu mendukung visi dan misi
Mahkamah Agung, mejaga kewibawaan instansi
dan meninggalkan perilaku menyimpang yang
dapat menodai nama baik lembaga peradilan,”
tegas Cicut. ***
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PT Semarang
Membangun
Persepsi Publik

M

n

Wakil PT Semarang, Dr. Ridwan Mansyur
sebagai nara sumber Bimtek Manajemen
Media.

ENINGKATKAN
kemampuan teknis bagi segenap
awak pengadilan negeri
(PN) bukanlah upaya sekali jadi, melainkan upaya terus-menerus dan berkelanjutan. Itulah yang diupayakan oleh
Pengadilan Tinggi Semarang dengan
menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Manajemen Media dan Informasi
Pengadilan” untuk pengadilan negeri
se-Jawa Tengah.

Semarang membawahi 35
PN yang tersebar di 35 kabupaten dan kota.
Tujuan bimtek ini agar para peserta dapat memahami
dan mengaplikasikan manajemen media secara luas.
Pelaksanaannya dikoordinasikan dengan seluruh pengadilan negeri sewilayah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan dibuka oleh Ketua
PT Semarang, Dr. H. Cicut Sutiarso, S.H, M.Hum. Kemudian
menyusul presentasi materi
“Manajemen Media dan Informasi Pengadilan” oleh 3 nara
sumber, yakni Wakil Ketua

n

n

Ayun Kristiyanto, KPN Karanganyar,
sebagai nara sumber Bimtek Media.

Acara digelar 1-3 September 2020 di
Ballroom Amarta Hotel Nava, Karanganyar, dan diikuti oleh ketua PN, pejabat
humas/jubir, panitera, dan sekretaris
seluruh PN sewilayah Jawa Tengah. PT
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Seperti kita ketahui, Ridwan Mansyur pernah menjabat Kepala Biro Hukum dan
Humas Mahkamah Agung.
Pada masa jabatannya itulah,
pria kelahiran Palembang,
Sumatera Selatan ini melahirkan Majalah Mahkamah
Agung. Jadi, ia tahu betul betapa pentingnya penguasaan
manajemen media di lingkup
Mahkamah Agung.
Dalam presentasinya, Ridwan Mansyur menekankan
pentingnya manajemen media di lingkungan peradilan
negeri. Setidaknya ada tiga
sub materi yang dibawakannya, yaitu public speaking,

Hakim Tinggi Sri Wahyuni nara sumber Bimtek Media.

PT Semarang, Dr. H. Ridwan
Mansyur, S.H., M.H., Hakim
Tinggi Sri Wahyuni, S.H., M.H.,
dan Ketua Pengadilan Negeri
Karanganyar, Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

manajemen media, dan press
release.
Kepada MMA, Ridwan menyampaikan, media dan kehumasan teramat penting
bagi institusi mana pun de-

wasa ini untuk membangun
persepsi publik tentang sebuah institusi. “Tanpa memahami manajemen media, tentu sebuah institusi
akan kesulitan membangun
persepsi publik,” kata doktor ilmu hukum Universitas
Padjadjaran ini dalam wawancara dengan MMA via
WhatsApp.
Menurutnya, tidak salah
jika seluruh peserta sangat
antusias mengikuti bimtek.
“Yang diajarkan teknik public speaking, teknik melayani jurnalis untuk informasi dan berita online, media
medsos, teknik doorstop
pimpinan, menyusun press
release,
menyikapi
hot
news lembaga, juga teknik
menjalin hubungan yang
ideal dengan awak media.
Karena bimbingan teknis,
maka mereka praktek langsung. Oleh sebab itu, mereka minta diselenggarakan
lagi bimtek seperti ini untuk
para hakim tinggi dan hakim PN,” imbuh pria yang
pernah menjadi wakil ketua
di PT Tanjungkarang itu.
Kegiatan bimtek ini ditutup oleh Ridwan Mansyur
sendiri. Dalam sambutannya, ia menghimbau agar
materi yang telah disampaikan dapat diimplementasikan pada satuan kerja masing-masing. (MMA/rz)
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Bersidang di Tengah
Hadangan Pandemi
Achmad Fauzi*
Judul Buku :
		
Penulis
:
Penerbit
:
Cetakan I :
Tebal
:
ISBN
:

Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal
Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19
H. Muhammad Syarifuddin
PT Imaji Cipta Karya
Agustus 2020
299 halaman
978-623-90916-3-7

Virus corona terus menebar ancaman. Pasien terinfeksi jatuh berguguran. Sedikitnya
340 aparat peradilan terpapar, 9 orang di antaranya meninggal dunia.
Meski demikian, kerja penegakan hukum
harus tetap bergerak pada porosnya. Seperti bunyi pameo, fiat justitia ruat caelum (hendaknya hukum tetap ditegakkan meski langit
akan runtuh).
Lantas bagaimana sikap lembaga peradilan menyikapi pandemi ini? Buku yang ditulis
Ketua Mahkamah Agung (MA), Muhammad
Syarifuddin, ini memberikan kesaksian, bahwa selama pandemi fungsi peradilan diupayakan berjalan optimal meski sektor layanan publik dilanda kecemasan. Dewi keadilan
tetap menyangga mahkotanya dengan cara
mengatur ulang manajemen perkara dan
persidangan di era new normal (hal.81).
Khusus untuk perkara perdata, perdata
agama, dan tata usaha negara, diarahkan
menggunakan persidangan elektronik (e-litigasi). Sedang persidangan perkara pidana,
militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara yang terdakwanya se-
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dang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan Covid-19 (hal. 265). Kebijakan ini sangat membantu mempersempit penularan
Corona karena tidak terjadi kontak langsung
secara fisik antara petugas pengadilan dan
pencari keadilan.
Sikap MA yang tetap menjalankan pelayanan dan aktivitas persidangan tersebut
pada mulanya mendapat kritik keras dari
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(Elsam). Menurutnya, MA tak serius menjalankan protokol pencegahan penularan covid-19. Sebagai bentuk sensitivitas kepada
kemanusiaan dan merespons darurat bencana global, Elsam meminta MA menghentikan semua aktivitas pelayanan di pengadilan, termasuk agenda persidangan.
Persoalan penegakan hukum di tengah
pandemi memang dilematis. Menunda persidangan merupakan pilihan yang bijak karena kita bekerja di tengah pagebluk, sehingga
harus ada hitung-hitungan risiko. Namun penundaan berkepanjangan bakal menimbulkan instabilitas peradilan.

Bagi pencari keadilan, proses peradilan yang berjalan lambat dan berbelit menimbulkan ketakpastian. Seperti
yang dikatakan Dory Reiling (2009) dalam
Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform, salah satu keluhan utama masyarakat terhadap lembaga peradilan ialah
lambatnya penanganan perkara (delay).
Penanganan perkara yang berlarut-larut
bisa menimbulkan kerugian dan bagian
bentuk ketidakadilan yang harus dicegah. Adagium hukum menyatakan justice
delayed is justice denied (menunda keadilan adalah bentuk lain dari ketidakadilan).
Meski kerja penegakan hukum tak
boleh stagnan, aparat peradilan dituntut berhati-hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap
mempedomani protokol penanganan covid-19. Seluruh pengadilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan harus
tetap meningkatkan kewaspadaan dan
langkah-langkah terukur demi menghindari wabah corona. Ketentuan tersebut
berpedoman pada Surat Edaran Nomor
6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya dalam Tatanan Normal Baru (hal.281).
Sejauh ini MA memiliki mitigasi risiko
yang baik dalam menghadapi berbagai peristiwa yang menghambat proses
peradilan. Jauh sebelum covid-19 menerjang, kebijakan transformasi digital
MA telah ditabuh. Sebagai implementasi
Cetak Biru 2010-2035, pada tahun 2018

MA meluncurkan e-Court (halaman 88).
Aplikasi tersebut menyediakan produk layanan pendaftaran perkara, pembayaran
panjar biaya, dan pemanggilan pihak secara elektronik melalui domisili elektronik
yang tervalidasi (halaman 89).
Pada tahun 2019 MA menyempurnakan transformasi digital, tak hanya pada
proses pemanggilan, tapi juga mengubah pola persidangan yang semula konvensional menjadi persidangan secara
elektronik (e-litigasi). Pengguna layanan yang semula hanya terbatas kepada
pengguna terdaftar (advokat), kini diperluas aksesnya kepada pengguna lainnya/
subjek hukum selain advokat (halaman
110).
Singkatnya, transformasi digital ini dirancang bukan untuk mengantisipasi
pandemi. Tapi sebagai jawaban atas tuntutan zaman agar pelayanan administrasi perkara dan persidangan lebih efektif
dan efisien.
Hanya saja, melihat munculnya klaster
baru di pengadilan, MA tak cukup sekadar menerapkan e-litigasi. Maka itu, beberapa paket kebijakan MA yang mengatur tata kerja aparat peradilan selama
pandemi menjadi pedoman yang harus
ditaati bersama. Aturan tersebut diberlakukan dengan berpedoman pada protokol kesehatan dan penanganan covid-19
dan mengacu pada asas keselamatan
rakyat sebagai hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto). *
*Wakil Ketua Pengadilan Agama Penajam,
Kalimantan Timur

EDISI XXIV/2020 – MAHKAMAH AGUNG

90 RESENSI

RESENSI 91

Belajar dari Sosok Seorang
Bapak Peradilan Modern
Judul Buku :
		
		
Penulis
:
Penerbit
:
Cetakan I :
Tebal
:
ISBN
:

Hatta Ali THE UNTOLD STORIES
Kisah Perjalanan Hidup
Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H
D.Y. Witanto
Imaji Cipta Karya
Mei 2020
618 halaman
978-623-90916-1-3
UNTOLD STORY secara leksikal mengandung
makna sebuah kisah terkait dengan subyek, predikat, obyek, maupun keterangan dari suatu keadaan yang tidak atau belum pernah diketahui, didengar, disadari, atau dibaca oleh masyarakat luas.
Dengan memilih frasa ini, seorang penulis ingin
menonjolkan hal-hal yang umumnya tidak diketahui oleh publik mengenai subyek tertentu yang
umumnya telah memiliki level popularitas tersendiri. Unsur yang kemudian jamak ditemukan dari
komposisi ini adalah kejutan atau sisi lain yang tidak terduga, terkait dengan rekam jejak, otoritas,
pencapaian, atau reputasi yang bersangkutan.
Pola semacam itu kita temukan saat membaca buku Hatta Ali THE UNTOLD STORIES, Kisah
Perjalanan Hidup Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.
Dalam biografi setebal 620 halaman karya DY Witanto ini kita menemukan banyak ‘kejutan’ mengenai sosok yang selama ini telah sangat dikenal oleh
masyarakat Indonesia, yakni Prof. Dr. M. Hatta Ali,
S.H., M.H.
Publik negeri ini tentu sangat mengenal Prof.
Hatta sebagai Ketua MA periode 2012–2020. Akan
tetapi, masyarakat tidak banyak yang mengetahui
bahwa doktor ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung, ini di masa remajanya adalah seorang pembalap jalanan yang tergabung dalam
geng motor, sering bolos sekolah dan hobi berkelahi. Siapa sangka?
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Yang jamak diketahui oleh publik, pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan pada 7 April 1950
itu sosok yang serius, berwibawa, dan berkharisma. Masyarakat tidak menyangka sosok
yang digadang-gadang sebagai “Bapak Peradilan Modern
Indonesia” ini memiliki pula jiwa
‘ugal-ugalan’ dan ‘liar,’ setidaknya pada masa mudanya.
Perjalanan hidup
Pada awal biografi yang dikemas dalam 15 bagian itu, penulis mengisahkan alur hidup
Hatta yang berlika-liku. Dengan
gaya bertutur yang mengalir, ia
memaparkan perjalanan hidup
Hatta. Seolah-olah ia mengalami sendiri semua kejadian itu.
Fase-fase kehidupan Hatta

yang bagaikan potongan-potongan puzzle disusun
satu demi satu oleh penulis menjadi sebuah kisah
yang menggugah. Perlahan namun pasti, penulis
dengan kepiawaiannya mengantarkan pembaca
mengikuti transformasi masa remaja Hatta, mulai
dari sosok seorang pembalap jalanan yang tergabung dalam sebuah geng motor, sering bolos sekolah dan hobi berkelahi, kemudian berubah men-

meraih puncak karier sebagai
ketua MA untuk dua periode.
Karena itu, tidak berlebihan
jika dalam kata pengantarnya
penulis menyatakan kebanggaannya bisa mendapatkan
kesempatan untuk menulis
perjalanan hidup Hatta, karena

jadi mahasiswa teladan yang lulus menjadi sarjana dengan masa waktu tercepat di antara temanteman seangkatannya. Semua itu menjadi penggalan kisah yang sangat menarik, inspiratif, dan
patut untuk diteladani.
Titik balik yang mengubah kehidupan Hatta 180
derajat adalah peristiwa meninggalnya sang ibunda, sosok yang begitu penting dalam kehidupannya. Karena, setelah pada usia 3 tahun ayahandanya berpulang, sang ibu menjadi tumpuan hidupnya.
Setelah hijrah ke Surabaya dan melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Hatta benar-benar menjadi sosok yang terpelajar dan
berprestasi. Hari-harinya dihabiskan untuk membaca, membaca, dan membaca hingga ia kemudian memilih jalan hidup sebagai hakim.
Dalam segmen lain biografi ini, dikisahkan bagaimana keputusan untuk menjadi hakim benar-benar
diambil oleh Hatta sebagai panggilan jiwa, mengingat ayahnya berprofesi sangat berbeda dari dirinya, yakni pengusaha ternama. Inilah awal jalan hidup yang telah ditentukan untuk sampai pada puncak karier tertingginya di MA.
Tentu banyak sekali kisah Hatta dalam buku ini
yang dapat menjadi teladan dan pelajaran bagi
pembaca. Karena meskipun ada begitu banyak
sosok hakim yang berprestasi, populer, dan terpandang di mata publik, tidak banyak yang sempat

ia adalah hakim dengan capaian karier yang nyaris sempurna.
Semua jabatan penting pernah dijalani Hatta, mulai dari
dirjen, hakim agung, ketua
muda pengawasan dan berbagai posisi dan jabatan lainnya
sebelum akhirnya mencapai
puncak karier sebagai ketua
MA untuk dua periode.
Dalam biografi ini diungkapkan segudang prestasi dan capaian yang ditorehkan Hatta
selama menjadi ketua MA, yaitu mampu mengikis tunggakan
perkara dari belasan ribu hingga tinggal 217 perkara pada
2019, seraya mewujudkan badan peradilan Indonesia yang
modern melalui sistem peradilan elektronik. Semua itu awalnya dianggap mustahil, namun
di tangannya kemustahilan itu
berubah menjadi kenyataan.
Satu hal yang patut juga disoroti, kisah inspiratif dalam
buku ini disajikan dengan niat
baik, yaitu supaya publik dapat
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Indonesiaku di TV

belajar dari kisah hidup Hatta, bahwa perjalanan sosok yang mencapai karier puncak
dan sempurna seperti Hatta tidaklah selalu
mulus.

bagian tengah, ditelaah bagaimana Hatta
menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di tengah tekanan persoalan yang pelik. Karena
itu, sebagai buku biografi, patut dicatat buku
Tiga komponen
Hatta Ali THE UNTOLD STORIES, Kisah PerDalam konteks yang sama, pembaca juga jalanan Hidup Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H
dapat belajar dari buku ini mengenai bagaima- patut disebut sebagai biografi yang sangat
na sosok kepemimpinan dalam diri Hatta Ali ter- inspiratif.
bangun dan berproses. Masih dalam perspektif
Untuk itu, DY Witanto sebagai penulis pauntold story, tidak banyak diketahui publik, so- tut mendapatkan apresiasi. Hal itu tidak bersok personalitas Hatta Ali pada dasarnya memi- lebihan, mengingat sosoknya, selain hakim
liki bakat kepemimpinan luar biasa.
yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA,
Dalam banyak literatur, seseorang yang juga penulis produktif. Belasan buku hukum
pada akhirnya ditakdirkan menjadi pemimpin dan sebuah novel karyanya telah diterbitkan
besar setidaknya dikaruniai dengan tiga ke- dan beredar secara nasional. Dan ia tergalebihan, yakni fisik
bung dalam berbayang kuat, kecergai Kelompok Kerdasan yang tingja Penyusunan Kegi, dan keberanian
bijakan MA dan Tim
besar. Tiga kompoPenyusun Laporan
nen tersebut menTahunan.
jadi bekal untuk
Dengan latar bemenghadapi rinlakang lengkap tertangan-rintangan
sebut, tidak mengyang menghadang
herankan jika Wisebuah kepemimtanto mendapatkan
pinan.
kesempatan untuk
Tidak
banyak
menuliskan biograyang mengetahui
fi “Bapak Peradilan
secara detail ketin Prof. Dr. M. Hatta Ali bersama penulis, D.Y. Witanto
Modern Indonesia.”
ga komponen terTerbitnya buku ini
sebut melekat dalam diri Hatta Ali sejak kecil. diharapkan ikut menumbuhkan inspirasi bagi
Baru dalam buku ini ketiga komponen terse- generasi muda di masa yang akan datang.
but secara rinci dipaparkan melalui berbagai Melalui buku ini mereka dapat belajar banyak,
fragmen dan cuplikan kisah kehidupan Hatta sehingga kelak akan lahir sosok-sosok cerAli. Karena itu, sebagai literatur yang mengu- das dan penuh prestasi seperti Prof. Dr. M.
las isu kepemimpinan, buku biografi ini harus Hatta Ali, S.H., M.H. Semoga. (MMA/rz)0
diakui memberikan kontribusi tersendiri.
Dalam sejumlah bagian, khususnya pada
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Ku lihat di TV Indonesiaku yang semakin hambar
Para pemimpin yang semakin senang menyulut masyarakat bikin onar
Serta pandemik yang sebentar-sebentar membuat mata nanar
Kulihat di TV Indonesiaku makin disayang
Oleh mereka yang tak takut kelebihan uang
Yang menguasai aneka lahan seberang
Juga pandemik yang diubahnya menjadi sumber senang
Dan kusaksikan di sebuah pojok seorang ibu tak hentikan zikir
Berkhalwat dengan Kekasih di atas sajadah yang anyir
Mengulang-ngulang harapan agar tak kikir
Meski cuma doa, dia yakin dengki dan pandemik akan tersisir
Duhai Akbar
Indonesiaku di sini, di hatiku yang mencintainya dengan benar
Meski kecewa dan air mata kerap mencipta rasa terbakar
Tapi yakinlah, setiap menyebut namanya, mataku masih berbinar
Azzah Zain Al Hasany, 1 November 2020

Selamat jalan Pak Abdullah
Di sebuah pagi di ujung bulan kelahiran Kekasih
Sederet kata mengabarkan kau tiada
Dan tetiba air mata mengering
Di antara pandemik, aku hampir akrab dengan kepergian
Tanpa bendera kuning
Di sebuah pagi yang gerimis tak kunjung usai
Mereka saling bertanya tentang rasa
Tentang kecewa dan bahagia yang susul menyusul
Tentang takdir yang harus diterima meski tak unggul
Juga tentang wabah yang hadirnya bikin terpukul

Nur Azizah, Humas MA. Ketika menulis biasa menggunakan nama pena "Azzah Zain Al
Hasany". Puisinya masuk dalam Antologi Puisi Perempuan Penyair Indonesia 2005 dan
Antologi Puisi 5,9 Scala Richter. Selain puisi, Mantan Ketua
FLP Ciputat itu juga menulis
novel, cerpen, artikel, resensi,
dan lainnya. Salah satu bukunya adalah Al-Qur’an Puncak
Selera Sastra yang diterbitkan
oleh Ziyad Visi Media, Solo.
Dua puisi di atas dan tulisantulisan Azzah lainnya sila dibaca di blognya, www.hubbinafillah.blogspot.com.

Untuk kesekian kali, seorang Ibu menitah
Maafkanlah untuk bahagia
Ikhlaslah untuk bahagia
Ridalah untuk bahagia
Ia yakin, dia yang tiada pun akan begitu.
Bahagia dengan maaf, bahagia dengan ikhlas, bahagia
dengan rida.
Selamat jalan Kekasih
Surga menanti untuk bahagia
Azzah Zain Al Hasany
31 Oktober 2020
Di tengah gerimis yang tak kunjung usai
Selamat jalan, Pak Abdullah, Surga menantimu untuk bahagia
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SUMMUM IUS
SUMMA INIURIA

“Geef me een goede Rechter dus zelfs met slechte wetgeving kan ik gerechtigheid brengen”
“Beri saya hakim yang baik, sehingga dengan undangundang yang buruk sekalipun saya bisa membawa keadilan”

n

Wahyu Iswantoro, Hakim dan Humas
Pengadilan Negeri Wamena

K

utipan di atas berasal dari Bernardus Maria Taverne (18741944), seorang anggota Majelis
Pidana Mahkamah Agung Belanda. Kalimat tersebut sempat menuai kontrovesi di kalangan ahli hukum Belanda kala
itu. Bagaimana tidak? Negara penganut
Civil Law seperti Belanda saja hakimnya
juga memiliki pandangan hukum yang
progresif dan tidak semata-mata menjadi
corong undang-undang.
Apa yang dikatakan Taverne tersebut
adalah bentuk motivasi dan dorongan
bagi para hakim untuk tidak terjebak dan
terbelenggu oleh sifat hukum tertulis atau
undang-undang yang bersifat kaku. Sebab, sebaik apapun pertimbangan hukum dalam putusan hakim, apabila hanya mengedepankan kepastian hukum,
maka yang akan terwujud hanyalah keadilan prosedural (procedural justice). Dan
kepastian hukum dalam putusan yang
adil, menurut hakim sekalipun, bisa jadi
justru ketidakadilan yang luar biasa bagi
para pencari keadilan. Itulah yang oleh
Marco Tulio Ciceróna (Ciceró: 106-43
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SM) dimaksudkannya dalam asas summum ius summa iniuria.
Asas summum ius summa iniuria dalam diartikan “hukum yang absolut/kaku
adalah hukuman terbesar”. Atau, secara sederhana, dapat diartikan “kepastian
hukum yang absolut adalah ketidakadilan
tertinggi”.
Realita dalam penegakan hukum saat
ini, hakim melalui putusannya dianggap belum mampu memberikan keadilan substansial (substantive justice) bagi
masyarakat pencari keadilan. Di sisi lain,
sebagian besar kalangan hakim cenderung lebih mengedepankan keadilan prosedural (procedural justice) dalam putusannya. Hal tersebut lantas menimbulkan
perdebatan panjang yang tak kunjung
usai di tengah-tengah masyarakat pencari keadilan, yang kemudian banyak
mempersoalkan putusan-putusan lembaga peradilan.
Lebih dari itu, sisa-sisa pemikiran positivisme juga masih menyelimuti sebagian
kalangan hakim di Indonesia. Dalam sebuah forum kelas pada saat Pendidikan

Calon Hakim (PPC Terpadu 20182019), Ennid Hasanuddin mengatakan, masih banyak hakim yang
memakai payung dalam menjatuhkan putusannya. Maksudnya, hakim masih menggunakan undangundang sebagai payung hukum
utama dalam memutus setiap perkara yang ditanganinya. Padahal
seperti kita ketahui banyak undangundang yang sudah out of date dan
membutuhkan penciptaan kaidah
hukum sendiri oleh hakimnya (judge made law) agar putusan yang
akan dijatuhkan dapat memenuhi
rasa keadilan bagi masyarakat (socio justice).
Sejalan dengan itu, Sebastiaan
Pompe (2005) dalam hasil penelitiannya selama beberapa tahun terhadap Mahkamah Agung Republik
Indonesia dan badan peradilan di
bawahnya mendapatkan kesimpulan bahwa “lembaga peradilan merasa lebih ‘aman’ mengedepankan aspek penegakan hukum (supremacy of law) daripada penegakan
keadilan itu sendiri (supremacy of
moral justice)”.
Sebenarnya, tujuan diciptakannya asas summum ius summa iniuria oleh Ciceró adalah agar proses
penegakan hukum bukan hanya
semata-mata untuk menjamin dan
mewujudkan kepastian hukum, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Hukum harus dimaknai sebagai alat atau sarana untuk mencapai keadilan, sehingga hakim tidak boleh terbelenggu oleh hukum tertulis dan pemak-

naan sempit terhadap asas legalitas
agar putusannya tidak kehilangan
nilai-nilai keadilan dan manfaatnya.
Dengan demikian, menurut hemat penulis, dalam memaknai asas
summum ius summa iniuria, maka
ke depan, para hakim di Indonesia
diharapkan dapat mewujudkan procedural justice dan substantive justice secara bersamaan dan berimbang dalam setiap putusannya.
Selain itu, hakim juga sebisa
mungkin dapat terus berusaha untuk keluar dari bayang-bayang paradigma legalistik formal, dan mulai bergerak menuju arah pemikiran

Selain itu, hakim juga sebisa mungkin dapat terus berusaha untuk
keluar dari bayang-bayang paradigma legalistik formal, dan
mulai bergerak menuju arah pemikiran baru yang lebih progresif dan humanis.

baru yang lebih progresif dan humanis. Dengan begitu, para hakim
dalam menjalankan tugas pokoknya untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus setiap perkara yang
ditanganinya akan mampu menggapai tujuan dari cita hukum itu
sendiri, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. (WI)
*Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Wamena
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Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Abdullah (duduk di tengah) menyempatkan diri
untuk memberikan dukungan untuk Satgas Penerjemah MA pada Rapat Pleno Finalisasi.
Dukungannya pada kesempatan itu menjadi pesan terakhir dari almarhum.

MA Inisiasi
Penerjemahan Dokumen

M

AHKAMAH AGUNG menginisiasi penerjemahan dokumen,
peraturan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum
dan HAM ke dalam bahasa internasional.
Penerjemahan dilakukan oleh Satuan Tugas Penerjemah Mahkamah Agung yang terdiri dari Sekretaris dan Panitera Mahkamah
Agung sebagai pembina, Kepala Biro Hukum dan Humas selaku ketua. Adapun sekretaris dan anggota Satuan Tugas terdiri dari para
hakim yang bertugas sebagai hakim yustisial maupun yang bertugas
di satuan kerja dari empat lingkungan peradilan dan juga para fungsional penerjemah.
Tugas pokok satuan tugas ini antara lain menerjemahkan seluruh
kebijakan Mahkamah Agung dan produk terbitan resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
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Urgensi Penerjemahan Dokumen
Resmi
Mahkamah Agung memiliki peran
strategis dalam upaya peningkatan
kemudahan berusaha (ease of doing
business), khususnya di bidang penegakan kontrak (enforcing contract)
dan penyelesaian kepailitan (resolving
insolvency). Dan salah satu hal penting terkait penegakan hukum di suatu negara adalah tersedianya aturan dalam bahasa internasional yang
dapat dipahami oleh dunia internasional.
Sejalan dengan itu, dalam rangka
mendukung rencana strategis di bidang politik, hukum, keamanan dan
kesejahteraan rakyat, serta kegiatan
dunia usaha perekonomian, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan
Perundang-Undangan.
Kategori peraturan perundangundangan dalam Permenkumham
tersebut adalah peraturan tertulis
yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk
atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, produk kebijakan
Mahkamah Agung dapat dikategorikan ke dalam peraturan perundangundangan yang harus diterjemahkan
ke dalam bahasa internasional.

Penerjemahan Laptah dan Penyusunan Glosarium
Sesudah dibentuk tahun 2019, Satuan Tugas Penerjemah Mahkamah
Agung mulai melakukan penerjemahan Laporan Tahunan Mahkamah
Agung Tahun 2018. Selain itu, mereka juga menyusun glosarium yang
memuat berbagai kosakata yang digunakan dalam Laporan Tahunan
tersebut.
Hingga saat ini, glosarium peristilahan hukum yang lazim digunakan di
lembaga peradilan masih dalam proses finalisasi seiring dengan bertambahnya obyek penerjemahan dokumen lainnya. Glosarium ini kelak dapat diterbitkan untuk digunakan oleh
Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagai pedoman
penggunaan bahasa hukum.
Skala prioritas penerjemahan adalah dokumen yang mendukung program strategis pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan dan
kesejahteraan rakyat, dan dunia usaha perekonomian. Hingga Oktober
2020, Satuan Tugas Penerjemah telah menerjemahkan lima Peraturan
Mahkamah Agung dan satu Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
berserta lampirannya, yaitu:
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2
dan Pasal 3 Undang-Undang Pem-
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berantasan Tindak Pidana Korupsi;
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
Surat Keputusan Ketua Mahka-

Sosialisasi Pengelolaan Perpustakaan & Kearsipan

mah Agung RI Nomor 109/KMA/SK/
IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku
Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.
Satuan Tugas Penerjemah memiliki program ke depan berupa penerjemahan Perma, SEMA dan SK Ketua MA lainnya, penyusunan glosarium, penerjemahan nomenklatur MA.
Edihudiata (asisten WKMA Non Yudisial, sekretaris Satgas Penerjemahan MA)

PTA JAWA BARAT
ADAKAN WEBINAR

SELAMAT JALAN, PAK ABDULLAH
Malam itu, rekan2 dari Biro Hukum dan
Humas menyampaikan informasi bahwa Pak
Karo (Red: Abdullah, Kepala Biro Hukum dan
Humas MA) berkenan hadir dan memberikan sambutan dalam acara Finalisasi Penerjemahan Dokumen Mahkamah Agung. Tentu
saja kami senang.
Dengan senyuman khas, Pak Abdullah
kemudian menyampaikan apresiasi dan harapan kepada tim Satuan Tugas Penerjemah
yang dibentuk berdasarkan SK Sekretaris
Mahkamah Agung.
“Sekarang ini, kita perlu merespons dinamika internasional mengenai kepastian hukum, setidaknya dengan penerjemahan dokumen MA,” papar Abdullah dengan nada
bicara yang santun.
Adalah Abdullah yang menginisiasi pembentukan Satgas Penerjemah untuk dapat
menjembatani keperluan lembaga dalam hal
penerjemahan dokumen. Sebagai lembaga
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yang menerbitkan dokumen berupa PERMA
yang terkait dengan Ease of Doing Bussiness
(EoDB), MA perlu melakukan penerjemahannya, karena masyarakat internasional perlu
mengetahui bagaimana aspek pranata hukum di Indonesia.
Kini, Pak Abdullah telah berpulang ke Sang
Maha Segalanya.

Terima kasih telah meletakkan jalan kebaikan bagi lembaga. Semoga setiap kebaikan
Pak Abdullah diterima Allah SWT. Amin.

n

Bekerja sama dengan Perpustakaan MA, satker PTA Jawa Barat menyelenggarakan
webinar untuk sosialisasi pengelolaan perpustakaan dan kearsipan.

G

UNA meningkatkan kompetensi
pegawai dalam bidang pengarsipan
dan kepustakaan, Pengadilan Tinggi
Agama Jawa Barat mengadakan webinar Sosialisasi Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan PTA Jawa Barat pada 11-13 November
2020 lalu. Acara diadakan secara virtual lewat
aplikasi zoom demi mematuhi batasan pertemuan fisik guna menghindari penyebaran Covid-19.
Webinar untuk bimbingan teknis tersebut ini
mengundang narasumber dari Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Mahkamah Agung
RI. Acara selama tiga hari tersebut dipandu
oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa
Barat, M. Taufiq H. Z., M.H.I. Acara ini juga dihadiri secara virtual oleh Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas MA RI, Irene Wijayanti, SH.

Webinar ini menjadi salah satu bagian dari
rangkaian kegiatan Pengadilan Tinggi Agama
Jawa Barat untuk meningkatkan kecakapan pegawai di bidang kesekretariatan di tingkat pengadilan agama dalam lingkup wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Jawa Barat. Ini pertama kalinya
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengangkat perpustakaan dan kearsipan sebagai kegiatannya.
Menurut M. Taufiq, perpustakaan dan kearsipan belum dianggap sebagai sesuatu hal yang
penting dalam pelaksanaan tupoksi. Itu sebabnya ia memandang sangat perlu untuk memberikan sentuhan khusus pada perpustakaan dan
kearsipan. Tujuannya, antara lain untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola dan
menata perpustakaan dan kearsipan di satuan kerja masing-masing di wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Jawa Barat, memberikan layanan
kepada pemustaka sesuai dengan tuntutan ke-
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GALERI 101
Pimpinan MA Lakukan Pembinaan
secara Daring dari Palembang

“

Rabu, 11 November 2020, MA menyelenggara-

Dalam pengarahannya, Ketua MA menyoroti UU

kan Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi

No. 11 Tahun 2020 Omnibus Law Cipta Kerja, yang

Yudisial yang kedua kalinya dalam masa pande-

telah diundangkan pada 2 November lalu. Menurut-

mik covid-19. Pembinaan kali ini diselenggarakan

nya, sangat banyak perubahan hukum materiil yang

secara daring dari Ball Room Wyndham Opi Ho-

mungkin terjadi seiring berlakunya UU tersebut, ter-

tel, Palembang, untuk para ketua, wakil ketua,

utama di bidang hukum lingkungan, perizinan, pa-

hakim, panitera dan sekretaris pada pengadilan
n

Evaluasi terhadap kinerja

Webinar antara Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan
Perpustakaan Mahkamah Agung.

tingkat banding dan tingkat pertama untuk empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Acara ini juga dihadiri oleh para hakim agung, hakim

pengelola perpustakaan dan

ad hoc pada MA, pejabat eselon I dan II serta ketua pengadilan tingkat banding wilayah Palem-

kearsipan akan dilakukan secara bertahap, berkala dan untuk membaca, serta komputer yang terkoneksi
dengan jaringan internet. Koleksinya kurang lebih
berkelanjutan
5.411 buku serta beberapa majalah yang dikirim
dari Majalah Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial, dan Badan Litbang Kumdil MA RI. Semuanya
butuhan informasi yang semakin bertertata pada rak sesuai dengan kode buku. Ada petugas perpustakembang, dan menjamin keselamatkaan, namun masih staf, belum pustakawan.
an arsip yang dapat diakses secara
Arsip pun, terutama arsip perkara, sudah tertata dengan rapi.
terbuka untuk memenuhi kebutuhan
Ada 3 unit lemari arsip tahan api yang dapat memuat arsip perkara
dan kepentingan dinas.
dari 2014 hingga sekarang. Untuk arsip yang nonaktif, sedang dilaTaufiq berharap, webinar ini akan
kukan retensi arsip perkara; dari 1986 hingga 1998 proses retensi
menambah wawasan dan pengetaarsipnya sudah selesai dan sudah dijilid, sedang dari 1999 hingga
huan serta kompetensi teknis para
2013 masih berjalan.
pengelola perpustakaan dan kearsipan pada Pengadilan Tinggi AgaBerkelanjutan
ma Jawa Barat dan Pengadilan AgaMenurut M. Taufiq, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat akan
ma se-wilayah Jawa Barat, sehingga
terus menyusun rencana peningkatan pengelolaan perpustakaan
pengelolaan perpustakaan dan keardan kearsipan, baik untuk peningkatan SDM, sarpras maupun pesipan pada Pengadilan Tinggi Agama
nataan administrasinya. Perencanaan, penataan dan pembinaan,
Jawa Barat dan pengadilan agama
monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengelola perpustakaan
se-wilayah Jawa Barat menjadi lebih
dan kearsipan akan dilakukan secara bertahap, berkala dan berbaik, efektif, efisien dan akuntabel.
kelanjutan, sehingga tujuan penataan perpustakaan dan kearsipan

bang.

”

Fasilitas perpustakaan dan kearsipan
Di Pengadilan Tinggi Agama Jawa
Barat sendiri sudah tersedia fasilitas
perpustakaan. Ruangannya representatif. Ada meja dan kursi tempat
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n

Pembinaan di Palembang.

ten, perburuhan, dan pertanahan. Oleh
karenanya, para hakim dituntut untuk
dengan cepat memahami dan menguasai UU tersebut, agar dapat memutus
sengketa terkait dengan tetap mengedepankan asas keadilan. (Humas)
n

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Mahkamah Agung, Dr. M.
Syarifuddin, didampingi oleh Dirjen Badilmiltun, Lulik Tri Cahyaningrum.

pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Pengadilan Agama
di wilayah Jawa Barat menjadi lebih baik, terkontrol dan akuntabel.
Pada tahun 2019 lalu, pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jawa
Barat mengadakan lomba retensi arsip. Pemenangnya diberikan
penghargaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
pada saat acara rapat koordinasi 4 pilar lingkup pengadilan agama
se-Jawa Barat. (MMA/ln/rz)
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