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Sinergi Menuju
Peradilan Modern
SETAHUN lebih sudah dunia dilanda
Pandemi Covid-19. Tapi di tengah kungkungan wabah itu, insan peradilan terus
berjuang untuk tetap menghadirkan
pelayanan terbaik kepada para pencari
keadilan.
Sesungguhnya, jamak jika di tengah pandemi itu terjadi
penurunan kinerja di kalangan lembaga peradilan. Wajar
pula jika pandemi lantas menjadi alasan pembenar atas
turunnya kinerja satker-satker di bawah MA.
Tetapi, bukan itu yang terjadi. Pandemi ternyata tak
menurunkan kinerja MA. Itu terbukti dari Laporan Tahunan (Laptah) MA 2020 yang disampaikan Ketua MA pada
Rabu, 17 Februari silam.
Laptah bertema Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan itu memperlihatkan, betapa sepanjang 2020, kinerja
MA tak hanya melampaui target, namun justru mencatatkan peningkatan. Indikatornya antara lain jumlah perkara
yang diputus, sisa perkara, dan rasio produktivitas.
Pokok-pokok dari Laptah itulah yang kami angkat sebagai topik Laporan Utama edisi kali ini.
Melihat kinerja MA setahun silam itu, dapatlah kita
menaruh harapan ke pundak pimpinan MA, bahwa kinerja
MA tak akan menurun pada masa-masa mendatang, sekalipun kita tak tahu kapan pandemi akan berakhir.
Patut disimak perubahan apa kira-kira yang akan dibuat
pimpinan MA pada masa-masa mendatang. Ke mana nakhoda MA akan membawa bahtera berlayar? Modernisasi
peradilan itu menuju ke mana?
Pertanyaan itu kami coba jawab dalam Laporan Khusus
kali ini. Untuk itu, kami mewawancarai Ketua MA, menggali pandangannya mengenai modernisasi peradilan selama ia memimpin MA. Kami juga mewawancarai pimpinan
dari dua unit pendukung MA, yaitu Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Yang penting disoroti dari wawancara itu adalah sinergi
di antara unsur-unsur pimpinan tersebut. Karena, mereka
relatif baru mengemban. M. Syarifuddin baru setahun
menjabat Ketua MA pada akhir April 2021. Hasbi Hasan baru sekitar 4 bulan sebagai Sekretaris MA, dan Ridwan Mansyur baru sekitar 3 bulan menjadi Panitera MA.
Di luar Laporan Utama dan Laporan Khusus tersebut,
sejumlah liputan menarik lainnya kami sajikan dalam edisi
kali ini. Di antaranya, Wawancara menyoroti perubahan tata kerja kepaniteraan dengan dibentuknya hakim pemilah
perkara. Lalu, pada rubrik Tokoh, kami menampilkan terpilihnya Hakim Agung Andi Samsan Nganro sebagai Wakil
Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
Selamat membaca.
Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T.,S.H.,M.T.,M.H.
Plt Kepala Biro Hukum dan Humas MA
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n

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.
pada Sidang Pleno Laporan Tahunan 2020.

Kinerja MA
di Tengah Pandemi

M

AHKAMAH Agung (MARI) Republik Indonesia
menggelar acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan MARI Tahun 2020 di Ruang Kusumah Atmadja lantai 14 Gedung MARI, Jalan Medan Merdeka Utara
No. 9–13 Jakarta Pusat.
Acara dilaksanakan secara virtual pada Rabu (17/2/2021),
diikuti oleh seluruh warga peradilan di lingkungannya masing-masing dengan menyaksikan siaran langsung melalui kanal YouTube MARI.
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Agenda utama dalam laporan tahunan yang mengusung tema Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan itu ialah penyampaian Pidato
Ketua MARI Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,
M.H.
Majalah Mahkamah Agung mengangkat acara tersebut sebagai topik
Laporan Utama edisi kali ini dalam
lima tulisan. Laporan Utama kali ini
dipimpin oleh DY Witanto (Asisten
Ketua Mahkamah Agung) dengan
anggota Wahyu Iswantoro (Hakim
dan Humas Pengadilan Negeri Wamena), Viktor Pane (Redaktur Pelaksana), dan Rita Zahara (Redaktur/
reporter)
Acara yang berlangsung secara virtual itu dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia Kyai Haji
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Ma'ruf Amin, para pimpinan lembaga tinggi negara, para ketua Mahkamah Agung negara-negara sahabat,
para menteri Kabinet Indonesia Maju,
Panglima Tentara Nasional Indonesia,
Jaksa Agung, dan Kapolri.
Dalam acara yang sama, hadir pula
para duta besar negara-negara sahabat beserta perwakilan lembaga-lembaga internasional dan mitra pembaruan Mahkamah Agung, para purnabakti pimpinan Mahkamah Agung,
para purnabakti hakim agung, hakim
tingkat banding dan hakim tingkat
pertama di seluruh Indonesia.
Ketua Umum Dharmayukti Karini beserta jajarannya, para pimpinan
redaksi dan para jurnalis, serta warga
peradilan di seluruh Indonesia juga
menyaksikan acara tersebut secara
virtual. *** (MMA)

LAPORAN UTAMA 5

OPTIMALISASI
PERADILAN MODERN
Berujung pada Manfaatnya

“

n

Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2020
oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

Tujuan utama dibangunnya sistem peradilan modern adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan memberikan
kemudahan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya.” (Ketua MARI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.)

Tepat pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 pukul 10.00 WIB, Mahkamah
Agung menyelenggarakan Sidang Pleno
Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun

2020 di ruang Profesor Kusumaatmadja
lantai 14 gedung Mahkamah Agung dengan menerapkan protokol kesehatan
pencegahan penularan Covid-19 secara
ketat.
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agenda tahunan MA kali ini, berbeda dengan
penyelenggaraan Laporan Tahunan (Laptah) tahun-tahun sebelumnya, Laptah tahun ini berlangsung secara virtual atau daring. Presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia serta pejabat
tinggi Negara lainnya mengikuti agenda Laptah
MA dari tempat dinas masing-masing.
Meskipun demikian, acara berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Itu membuktikan
bahwa situasi pandemi Covid-19 bukan halangan bagi MA untuk menuntaskan tugas dan tang-

nyelesaikan perkaranya,” tegas Ketua MA.
Beberapa poin yang menjadi garis besar Laptah MA Tahun 2020 ini menggambarkan penanganan perkara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya. Di antaranya, menyangkut kinerja MA menangani perkara
pada tahun 2020. Disebutkan, dari total
beban sebanyak 20.761 perkara, MA berhasil memutus sebanyak 20.562 perkara. Dengan demikian, sisa perkara tahun
2020 hanya 199 perkara,
dan angka ini menjadi
sisa perkara terendah
sepanjang sejarah berdirinya MA.
Optimalnya
kinerja
MA juga terlihat dari rasio produktivitasnya dalam memutus perkara
pada tahun 2020. Rasio
produktivitasnya adalah
99.04%, lebih tinggi dari
indikator kinerja utama
yang ditetapkan oleh
MA, yaitu sebesar 70%.
Selain itu, dalam Lapn Para pimpinan Mahkamah Agung RI menyanyikan lagu Indonesia Raya pada Pembukaan
tah MA juga disampaiLaporan Tahunan 2020 di Ruang Prof. Kusumaatmadja lantai 14 gedung Mahkamah Agung RI
Jakarta.
kan capaian kinerja MA
gung jawab akuntabilitasnya kepada masyaradi bidang kesekretariatan. Ini mencakup
kat Indonesia, khususnya para pencari keadilan.
realisasi anggaran serta gambaran reforKetua MA, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., damasi birokrasi dan zona integritas melam laporannya menyampaikan, Laptah MA tahun
nuju WBK dan WBBM di lingkungan MA
2020 mengusung tema “Optimalisasi Peradilan
dan badan peradilan di bawahnya.
Modern Berkelanjutan”. Tema tersebut, kata Ketua
Tak lupa, capaian di bidang pengeloMA dalam pidatonya, mengisyaratkan bahwa konlaan sumber daya manusia. Di antarasep peradilan modern tidak cukup hanya dengan
nya, MA melalui Balitbangdiklatkumdil
menyiapkan regulasi dan membangun perangmelakukan pengembangan kompetensi
kat-perangkat teknologi, melainkan harus dapat
sumber daya manusia melalui pelatihan
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan para
terhadap 21.114 aparatur. Jumlah tersebut
pencari keadilan. “Tujuan utama dibangunnya sissekaligus telah mencatatkan rekor pada
tem peradilan modern adalah untuk mempercemuseum rekor dunia Indonesia (MURI)
pat proses penyelesaian perkara dan memberikan
atas prestasi dalam diklat aparatur terbakemudahan bagi para pencari keadilan dalam menyak sepanjang tahun 2020. (WI)
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LAPORAN UTAMA 7

Langkah MA
Lindungi Warga dari

P

Pandemi

ANDEMI Covid-19 banyak merenggut
korban jiwa, termasuk juga di kalangan warga peradilan. Pandemi Covid-19,
menjadi tantangan terbesar bagi Prof. Dr. H.
M. Syarifuddin, S.H., M.H., pada tahun pertama
masa jabatannya sebagai ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia (MARI).

n

Ketua Mahkamah Agung dalam pidato pembukaan Sidang Pleno Laporan
Tahunan 2020 menekankan seluruh warga peradilan wajib menjalankan
protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

Demikian pernyataan Ketua
MA, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin,
S.H., M.H., di awal pidatonya
pada acara Sidang Istimewa
Laporan Tahunan MARI Tahun 2020 di Ruang Prof. Dr
Kusumah Atmadja lantai 14
Gedung MARI, Jalan Medan
Merdeka Utara No. 9–13 Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2021).
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M. Syarifuddin mulai menjabat sebagai ketua MARI seusai mengucapkan
sumpah di hadapan Presiden RI Joko
Widodo pada 30 April 2020. Ketika itu,
pandemi covid-19 sedang menyebar
secara gila-gilaan. Meskipun demikian, Ketua MA itu tetap memastikan
proses peradilan dan layanan akses
keadilan bisa berjalan dengan baik.
Sebab, jika tidak, dampaknya menyangkut stabilitas keamanan bangsa; terhentinya proses peradilan akan
menimbulkan pelanggaran hak asasi
manusia.
Ketua MA juga menyampaikan, dalam menghadapi pandemi Covid-19,
MA menerbitkan sejumlah kebijakan untuk melindungi para hakim dan
aparatur peradilan terhadap wabah
Covid-19, sebab merekalah yang harus
tetap menjadi garda terdepan dalam
memberikan layanan peradilan bagi
masyarakat.
Lebih lanjut dalam laporannya, menurut Ketua MA, musibah pandemi
Covid-19 ternyata membawa hikmah
positif bagi lembaga peradilan. Sebab, munculnya pandemi Covid-19 telah mendorong MA untuk lebih cepat
membentuk regulasi tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik.
Duka untuk Korban
Penanganan perkara tertentu, masih menurut Ketua MA, tidak dapat
dihentikan sekalipun dalam kondisi
pandemi. Bagi perkara pidana yang
terdakwanya ditahan atau perkaraperkara yang telah ditentukan jangka
waktu penyelesaiannya oleh undang-
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undang, maka perkara tersebut tetap harus disidangkan, meskipun disadari bahwa hal itu sangat berisiko bagi kesehatan dan keselamatan
jiwa para hakim dan aparatur peradilan.
Oleh karena itu, atas nama pimpinan Mahkamah Agung, M. Syarifuddin menyampaikan
apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya
kepada para hakim dan aparatur peradilan di
seluruh Indonesia yang telah berjuang di garda
terdepan dalam menegakkan hukum dan keadilan.

LAPORAN UTAMA 9

n

Para hakim agung yang hadir dalam Sidang Pleno Laptah 2020 tetap
menjalani protokol kesehatan.

“Secara khusus, saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi para hakim dan aparatur peradilan yang gugur pada saat
menjalankan tugas akibat terinfeksi Covid-19.
Saya berdoa semoga mereka yang gugur diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu
Wa ta’ala sebagai para syuhada, karena sejatinya
mereka adalah pahlawan bagi penegakan keadilan,” kata doktor ilmu hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung tersebut.

Langkah Cepat
Menyangkut penanganan perkara di
masa pandemi, MA disebut telah mengambil langkah cepat untuk melindungi
segenap aparatur peradilan dan para
pencari keadilan dengan mengubah
mekanisme persidangan konvensional
menjadi persidangan secara elektronik.
Peralihan itu tidak terlalu memberatkan, karena sejak 2018 MA telah menerapkan sistem peradilan elektronik.
PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sudah menetapkan sistem peradilan elektronik
untuk perkara perdata, perkara perdata
agama, perkara tata usaha negara, dan
perkara tata usaha militer. PERMA itu
kemudian diperbarui dengan PERMA
Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Karena itu, munculnya
pandemi Covid-19 tidak banyak menimbulkan kendala bagi proses penyelesaian perkara.
Tapi dalam konteks persidangan perkara pidana, munculnya wabah Covid-19 di awal tahun 2020 sempat menimbulkan kepanikan di kalangan para
penegak hukum. Sebab, pada saat itu
belum tersedia payung hukum bagi pelaksanaan persidangan pidana secara
elektronik.
Akhirnya, pada tanggal 29 September
2020, Mahkamah Agung berhasil menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020
tentang administrasi dan persidangan
perkara pidana secara elektronik. Format tersebut menjadi pedoman bagi
pelaksanaan sidang perkara pidana,
perkara pidana militer, perkara jinayat
secara elektronik.
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Hikmah Positif Musibah
Di balik musibah, lanjut Ketua MA dalam laporannya,
pandemi Covid-19 ternyata membawa hikmah positif
bagi lembaga peradilan. Karena, munculnya pandemi
Covid-19 telah mendorong
MA untuk membuat regulasi lebih cepat, yaitu regulasi tentang administrasi dan
persidangan perkara pidana
secara elektronik.
Jika mengacu pada cetak
biru pembaharuan peradilan
2010-2035, proses migrasi dari
sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan elektronik seyogyanya baru akan
terjadi pada fase 5 tahunan
ketiga, yaitu tahun 2021 sampai dengan 2025. Namun,
dengan adanya pandemi,
sistem peradilan elektronik
berhasil diwujudkan lebih
cepat. “Kita patut bersyukur
karena sistem peradilan elektronik telah berhasil diwujudkan setahun lebih cepat dari
yang diamanatkan oleh cetak
biru pembaharuan peradilan
2010-2035 tersebut,” kata Ketua MA dalam pidatonya. ***
(MMA/Tim)
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SEMA Terkait Pandemi
Mahkamah Agung menerbitkan beberapa
kebijakan dalam bentuk surat edaran sebagai panduan bagi pelaksanaan tugas aparatur peradilan di masa pandemi, antara lain:
Pertama, SEMA nomor 1 tahun 2020, yang
telah empat kali diubah, terakhir dengan
SEMA nomor 5 tahun 2020 tentang pedoman
pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran coronavirus disease atau Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya.
Kedua, SEMA nomor 6 tahun 2020 tentang
sistem kerja di lingkungan Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam tatanan normal baru.
Ketiga, SEMA nomor 8 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SEMA nomor
9 tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja
dalam tatanan normal baru pada Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan
wilayah dengan status zona merah Covid-19.
Penerbitan kebijakan tersebut bertujuan
untuk melindungi aparatur peradilan dan
para pencari keadilan dari penyebaran wabah Covid-19 ketika sedang menjalankan tugas di lingkungan peradilan.

LAPORAN UTAMA 11

Kinerja 2020
dalam Angka

n

D

Para hakim agung sedang medengarkan penyampaian Laporan Tahunan 2020 Mahkamah
Agung RI yang diselenggarakan pada 17 Februari 2021 di Ruang Prof. Kusuma Atmadja lantai
14 Gedung Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.

ALAM Laporan Tahunan 2020,
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), Prof.
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menyampaikan gambaran penanganan
perkara secara umum pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya.
Beban perkara pada tahun 2020, disebut Ketua MARI, ada sebanyak 20.761
perkara. Ini terdiri dari perkara masuk
sebanyak 20.544 perkara dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 217 perkara.
Dari jumlah beban tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 20.562 perkara. Maka sisa perkara

tahun 2020 adalah sebanyak 199 perkara. Ini angka terendah sisa perkara,
terendah sepanjang sejarah berdirinya
Mahkamah Agung.
Dengan jumlah beban perkara dan
jumlah perkara yang diputus seperti
di atas, rasio produktivitas Mahkamah
Agung pada tahun 2020 adalah sebesar
99.04%. Ini jauh lebih tinggi dari indikator kinerja utama yang ditetapkan Mahkamah Agung, yaitu sebesar 70%.
Rasio produktivitas itu tergolong luar
biasa, mengingat MA mengalami hambatan luar biasa pada tahun 2020. Di
antaranya, jumlah hakim agungnya relatif lebih sedikit dari tahun sebelum-
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n

Hakim Agung dan para undangan lainnya tetap menjaga
protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

nya. Lalu, dalam situasi pandemi, MA
memberlakukan sistem kerja secara
work from home dan work from office. Jumlah perkara yang diterima MA
pada tahun 2020 merupakan yang
terbanyak dalam sejarah. Sekalipun
demikian, MA tetap mampu memutus hampir seluruh beban perkara tahun 2020, tanpa mengurangi kualitas
putusan.

Selanjutnya, mengenai jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju pada tahun
2020, menurut H. M. Syarifuddin, Mahkamah Agung telah mengirim salinan
putusan sebanyak 18.237 perkara. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa rasio
penyelesaian perkara pada tahun 2020
adalah sebesar 88,77%.
Dari sisi ketepatan waktu, Mahkamah
Agung memutus secara on time case
processing di bawah 3 bulan sebanyak
19.874 perkara (96.65% dari 20.562 perkara yang diputus), sedikit di atas capaian tahun 2019 yang mencapai 96.58%.
Dari angka-angka tersebut di atas terlihat, semua parameter pengukuran kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung tahun 2020 melampaui
semua target yang ditetapkan. Bahkan
sebagian besar berhasil mencatatkan
rekor baru sepanjang sejarah Mahkamah Agung.

Grafik komposisi perkara yang diterima Mahkamah
Agung tahun 2020 berdasarkan Jenis Perkara
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Tingkat Pertama dan Banding
Masih menurut laporan Ketua MA dalam
Laptah, angka-angka yang menggambarkan kinerja para hakim pada pengadilan
tingkat banding dari empat lingkungan
peradilan dan pengadilan pajak tak sebaik kinerja para hakim agung.
Beban perkara pada tingkat banding
dan pengadilan pajak tahun 2020 sebanyak 42.095 perkara. Ini terdiri dari perkara masuk sebanyak 35.927 perkara dan
sisa perkara tahun 2019 sebanyak 6.168
perkara.
Dari jumlah tersebut, perkara yang telah
diputus sebanyak 32.077 perkara. Dengan
demikian, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat ban-

ding dan pengadilan pajak adalah sebesar
76.20%.
Adapun kinerja penanganan perkara
pada pengadilan tingkat pertama, masih
menurut doktor hukum dari Universitas
Parahyangan itu, beban perkara tahun
2020 sebanyak 3.893.107 perkara, yang terdiri dari perkara masuk sebesar 3.805.209
perkara dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 87.878 perkara.
Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama
sebanyak 3.772.035 perkara. Lalu, ada sebanyak 45.474 perkara perkara yang dicabut, sehingga sisa perkara pada tahun
2020 adalah sebanyak 75.598 perkara.
Dengan demikian, rasio produktivitas
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memutus perkara di pengadilan tingkat
pertama adalah sebesar 98.06%.
Peradilan Elektronik
Semacam catatan khusus setelah
gambaran penanganan perkara secara
umum, Ketua MARI pada kesempatan
Laptah juga melaporkan kinerja penanganan perkara melalui sistem peradilan
elektronik atau e-court.
Menurut laporan itu, pada tahun 2020,
jumlah perkara perdata, perkara perdata agama, dan perkara tata usaha negara
yang didaftarkan melalui aplikasi e-court
di pengadilan tingkat pertama mencapai
186.987 perkara, meningkat sebesar 285%
dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah
47.244 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.560 disidangkan secara e-litigation.
Sementara itu, pada pengadilan tingkat banding, sejak aplikasi e-court pengadilan tingkat banding diresmikan pada
tanggal 19 Agustus 2020, jumlah perkara
banding yang telah didaftarkan dengan
menggunakan aplikasi e-court sebanyak
294 perkara. Dan dari jumlah tersebut,
sebanyak 82 perkara telah selesai diputus.
Jumlah pengguna terdaftar dan pengguna lainnya yang menggunakan layanan e-court sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebanyak 119.409.
Mereka terdiri dari 36.077 pengguna terdaftar dari kalangan advokat dan 83.332
pengguna lainnya dari kalangan perorangan, pemerintah, badan hukum, dan
kuasa insidentil.
Bagi perkara pidana, di luar perkara pelanggaran lalu lintas, perkara pidana militer, dan perkara jinayat, sejak berlakunya
PERMA nomor 4 tahun 2020 tentang ad-
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ministrasi dan persidangan perkara pidana
secara elektronik, tercatat sebanyak 115.455
perkara telah diselesaikan melalui sistem
persidangan elektronik.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa
sistem peradilan elektronik telah berjalan
secara efektif pada semua jenis perkara di
empat lingkungan peradilan yang berada di
bawah Mahkamah Agung.
Mediasi dan Gugatan Sederhana
Selain capaian-capaian yang telah diuraikan di atas, Ketua MA juga melaporkan upaya Mahkamah Agung untuk mendorong
upaya penyelesaian perkara secara damai
melalui proses mediasi pada perkara perdata dan perkara perdata agama serta penyelesaian melalui diversi pada perkara tindak
pidana anak.
Menurut Ketua MA, selama tahun 2020,
terdapat 5.177 perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi dan 24 perkara tindak pidana anak yang diselesaikan
melalui proses diversi.
Sementara itu dalam rangka mendukung
program pemerintah untuk kemudahan
berusaha di Indonesia, Mahkamah Agung
terus melakukan optimalisasi terkait kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong
percepatan penyelesaian perkara dengan
nilai gugatan yang kecil, melalui mekanisme
gugatan sederhana atau small claim court.
Pada tahun 2020, perkara gugatan sederhana yang berhasil diselesaikan di pengadilan negeri mencapai 8.439 perkara, meningkat sebesar 7.45% dari angka tahun 2019
(7.854 perkara). Sedangkan perkara gugatan
sederhana terkait sengketa ekonomi syariah
yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan
Agama atau Mahkamah Syar’iyah ada sebanyak 184 perkara. *** (MMA/Tim)
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TEROBOSAN MARAK
Tingkat Kepuasan Publik Meningkat

n

Para pejabat eselon 1 Mahkamah Agung RI pada Sidang Pleno Laporan Tahunan 2020.

T

INGKAT kepercayaan publik kepada lembaga peradilan dapat diukur
dalam berbagai parameter, salah satunya dengan tingkat penerimaan
atau akseptabilitas pada putusan pengadilan berdasarkan jumlah upaya
hukum yang diajukan pada masing-masing tingkat peradilan di luar perkara
yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat, perkara pelanggaran lalu
lintas atau tilang, serta perkara perdata permohonan.
Dalam konteks tersebut, maka tingkat kepuasan publik terhadap lembaga
peradilan relatif tinggi. Sebab, sepanjang tahun 2020, perkara yang diajukan
upaya hukum banding hanya 21.895 perkara, atau sebesar 3.46% dari jumlah
keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama.
Hal itu ditegaskan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), Prof.
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam salah satu bagian pidatonya pada acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan MARI Tahun 2020 di Ruang Kusumah
Atmadja lantai 14 Gedung MARI, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9–13 Jakarta
Pusat, yang berlangsung secara virtual, Rabu (19/2/2021).
Ketua MA menjelaskan, angka tersebut di atas menunjukkan tingkat penerimaan atau kepuasan para pihak pada putusan pengadilan tingkat pertama
adalah sebesar 96.54%.
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n

Terobosan dengan memanfaatkan teknologi informasi kini menjadi keniscayaan, seperti yang dilakukan
PT Surabaya dengan inovasi Anjungan Mandiri PTSP dan PTSP Online, agar pelayanan lebih cepat,
murah, efektif, terukur, dan akuntabel; juga dalam rangka pengendalian Covid-19. Tampak Ketua PT
Surabaya, Dr. Herri Swantoro, pada peresmian Anjungan Mandiri PTSP, 17 Maret 2021, di PT
Surabaya.

Sementara itu, di tingkat banding, perkara yang diajukan kasasi sebanyak 13.106 perkara atau sebesar 52.72% dari keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat banding.
Ini menunjukkan tingkat penerimaan atau kepuasan para pihak atau putusan pengadilan tingkat banding adalah sebesar
47.28%.
Terakhir, pada tingkat kasasi, putusan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 1.390 perkara atau hanya 10.59% dari
keseluruhan keputusan kasasi. Dengan kata lain, tingkat pene-

Tingkat penerimaan atau kepuasan terhadap putusan kasasi

adalah

sebesar

89.41%.

rimaan atau kepuasan terhadap putusan kasasi adalah sebesar 89.41%.
Serba-serbi dan terobosan
Selain melaporkan tingginya tingkat
kepercayaan publik, Ketua MARI dalam
kesempatan yang sama juga menyam-

paikan jumlah pidana denda dan uang pengganti melalui putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara
pelanggaran lalu lintas, perkara tindak pidana korupsi, perkara
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Rp5.648.296.731.748,05. Sedangkan jumlah
denda dan uang pengganti berdasarkan
putusan pengadilan tingkat pertama yang
berkekuatan hukum tetap di lingkungan
peradilan umum dan peradilan militer disebutkan

sebesar

Rp52.858.725.679.787.

Sementara itu, kontribusi dari penarikan
PNBP berdasarkan peraturan pemerintah
nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang
berlaku di Mahkamah Agung dan badan
peradilan pada tahun 2020 adalah sebesar
Rp71.710.015.121.
n

Seorang pengacara yang ingin mendaftarkan perkara di PT
Surabaya tidak perlu lagi bertemu langsung dengan petugas PTSP. Dengan memanfaatkan teknologi informasi
yang tersedia, para pencari keadilan cukup berkomunikasi
melalui layar televisi. Interaksinya lancar dan efektif.

Pengawasan dan Penegakan Disiplin
Pada tahun 2020, Mahkamah Agung melalui badan pengawasan telah menerima
pengaduan sebanyak 3.569 pengaduan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.137 pengaduan telah selesai diproses. Sedangkan
sisanya sebanyak 1.432 pengaduan masih

narkotika, perkara kehutanan, perkara

dalam proses penanganan.

pelindungan anak, perkara perikanan,

Sepanjang tahun 2020 pun, Mahkamah

perkara pencucian uang, dan perkara-

Agung bersama-sama dengan Komisi Yu-

perkara tindak pidana lainnya.

disial telah menggelar sidang Majelis Ke-

Menurut laporan itu, selama 2020,
jumlah
ganti
kamah

denda

dan

berdasarkan
Agung

uang
putusan

adalah

hormatan Hakim (MKH) sebanyak 1x de-

peng-

ngan hasil hukuman disiplin berupa sank-

Mah-

si berat Hakim Non-Palu selama dua ta-

sebesar

hun.***
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Bidang Kesekretariatan
tidak Luput dari Perhatian
DALAM Sidang Istimewa

WBBM dari Kemenpan-RB.

Laporan Tahunan Mahka-

Dengan demikian, sejak

mah Agung Republik Indo-

tahun 2018 hingga tahun

nesia (MARI) Tahun 2020,

2020, tercatat sebanyak 155

Ketua MARI Prof. Dr. H. M.

satker telah mendapatkan

Syarifuddin, S.H., M.H., me-

predikat WBK dan 9 satuan

maparkan

kerja

juga

capaian-

telah

mendapatkan

capaian Mahkamah Agung

predikat WBBM. Atas capai-

dan badan peradilan di ba-

an tersebut, ketua MA dia-

wahnya

kesekre-

nugerahi predikat pemim-

tariatan. Dari situ tergam-

pin perubahan tahun 2020

bar betapa kesekretariatan

oleh Kemenpan-RB.

terkait

tidak luput dari perhatian

an dan capaian kinerja pe-

para pimpinan MA.
Capaian kinerja di bidang
kesekretariatan,

Adapun realisasi anggar-

menurut

ngelolaan keuangan pada
tahun

2020

tahun

pagu

Ketua MA, mencakup rea-

awal Mahkamah Agung ya-

lisasi anggaran, serta gam-

itu

baran terkait reformasi bi-

Pagu itu kemudian meng-

rokrasi dan zona integritas

alami

penyesuaian

menuju WBK dan WBBM di

garan

refocusing

lingkungan MA dan badan

ga

peradilan di bawahnya.

Rp9.855.005.914.000.

Rp10.597.927.977.000.

total

pagu

ang-

sehingmenjadi

Menurut laporan itu, se-

Dari total pagu tersebut, re-

banyak 85 satuan kerja ber-

alisasi anggaran Mahkamah

hasil meraih predikat Wi-

Agung pada tahun 2020 se-

layah Bebas dari Korupsi

besar

atau WBK, salah satunya

atau sebesar 95.45%.

Rp9.406.222.310.551

setingkat eselon satu, yaitu

Atas hal tersebut, Mahka-

Direktorat Jenderal Badan

mah Agung berhasil mem-

Peradilan Agama, sedang 9

pertahankan

satker mendapat predikat

tanpa
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WTP dari badan pemerik-

Balitbangdiklatkumdil telah

saan keuangan untuk yang

melakukan pengembangan

ke-8 kali secara berturut-

kompetensi sumber daya

turut.

manusia

melalui

pelatih-

dan

an terhadap 21.114 aparatur.

menuju

Realisasi program pelatih-

WBK dan WBBM, Mahka-

an aparatur peradilan pada

mah Agung dan badan per-

tahun 2020 telah mampu

adilan di bawahnya memiliki

melampaui target yang di-

komitmen yang kuat untuk

rencanakan,

mewujudkan tata laksana

pelatihan

organisasi yang transparan

berhasil melatih dan men-

dan akuntabel melalui pro-

didik sebanyak 3.221 apara-

gram pembaruan peradil-

tur atau sebesar 107,9% dari

an di bidang pembangun-

target yang direncanakan,

an zona integritas menuju

yaitu sebanyak 2.987 apa-

WBK dan WBBM capaian

ratur. Sementara itu, untuk

Mahkamah Agung dan ba-

pelatihan manajemen dan

dan peradilan di bawah-

kepemimpinan telah berha-

nya pada tahun 2020 cukup

sil melatih dan mendidik se-

membanggakan.

banyak 16.893 aparatur atau

Reformasi
zona

birokrasi

integritas

Hal tersebut menunjukkan

yaitu

teknis

untuk
yudisial

sebesar 384.01% dari target

bahwa MA dan badan pera-

yang

dilan di bawahnya serius da-

4.399 aparatur. Jumlah ter-

lam mewujudkan birokrasi

sebut sekaligus telah men-

yang bersih, transparan, dan

catatkan rekor pada muse-

akuntabel menuju terwu-

um rekor dunia Indonesia

judnya badan peradilan In-

(MURI) atas prestasi dalam

donesia yang agung.

diklat aparatur terbanyak

Tak lupa, capaian di bidang pengelolaan sumber

direncanakan,

yaitu

sepanjang tahun 2020. ***
(MMA/Tim)

daya manusia. MA melalui
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Presiden RI
Puji Transformasi
Fundamental
MARI

J

UMLAH perkara yang diputus Mahkamah Agung (MA)
sepanjang tahun 2020 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Istimewanya, alih-alih hanya
mengejar prestasi kuantitatif, MA
menangani perkara tersebut tanpa
mengurangi kualitas putusan.
Demikian benang merah sambutan

Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi yang disampaikan secara virtual
dalam Sidang Pleno Istimewa Lapor-

Presiden Joko Widodo dalam

an Tahunan Mahkamah Agung, yang

sambutannya menyampaikan ap-

disiarkan langsung di kanal YouTube

resiasi

Sekretariat Presiden, Rabu (17/2/2021).

kepada MA karena momentum

Dalam acara yang berlangsung se-

pandemi ini bisa dibajak untuk

cara virtual itu, selain Presiden Re-

melakukan transformasi yang fun-

publik Indonesia, hadir pula Wakil

damental. Menurutnya, terobosan-

Presiden Republik Indonesia Kyai Haji

terobosan

Ma’ruf Amin, para pimpinan lemba-

peradilan sangat penting, mem-

ga tinggi negara, para menteri Kabi-

buktikan bahwa sistem peradilan

net Indonesia Maju, Panglima Tentara

kita mampu beradaptasi dengan

Nasional Indonesia, Jaksa Agung, dan

cepat, terus berinovasi agar mam-

Kapolri.

pu melayani masyarakat lebih ce-

EDISI XXV/2021 – MAHKAMAH AGUNG

yang

setinggi-tingginya

oleh

penyelenggara
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lalui aplikasi e-Court dan
e-Litigation di masa pandemi Covid-19. “Penerapan
teknologi informasi dalam
sistem peradilan di Mahkamah Agung terbukti mampu meningkatkan kinerja
penyelenggara

peradilan

secara signifikan,” ungkap
Jokowi.
Presiden meminta MA tidak berpuas diri, namun
terus meningkatkan kualitas aplikasi e-Court, termasuk standarisasi kewajiban para pihak, pemerikn

Presiden Joko Widodo hadir secara virtual dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan
Mahkamah Agung. Siaran langsung dari kanal YouTube Sekretariat Presiden (14/02/2021).

saan saksi dan ahli secara
daring hingga salinan putusan. Jokowi juga memerintahkan agar aplikasi eCourt diperluas untuk per-

MA dapat menghasilkan

kara perdata yang bersifat

menurut

landmark decisions da-

khusus.

sebagai

lam menggali nilai-nilai

Menurutnya, krisis kese-

benteng keadilan telah

dan rasa keadilan ma-

hatan global akibat pan-

dapat mewujudkan ke-

syarakat sehingga lem-

demi

pastian hukum bagi ma-

baga peradilan menjadi

mengubah seluruh tatan-

syarakat, pelaku usaha

lembaga yang semakin

an kehidupan secara dras-

dan juga investor mela-

terpercaya.

tis dan mendorong pene-

pat dan lebih baik.
Selain
Presiden,

lui

itu,
MA

keputusan-keputus-

Mahkamah Agung, diPresiden,

telah

Covid-19

memang

rapan cara-cara baru. Ter-

an yang mengurangi dis-

sebut

paritas pemidanaan. De-

melakukan

ngan kinerja dan repu-

dengan memanfaatkan

“Penyelenggara peradil-

tasi yang semakin baik,

teknologi informasi me-

an dipaksa bertransforma-

terobosan

masuk,

penyelenggaraan

peradilan.
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n

Presiden Joko Widodo mengapresiasi keberhasilan Mahkamah Agung, antara lain terobosan dengan
memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi e-Court dan e-Litigation di masa pandemi Covid-19.

si lebih cepat. Pandemi mengharus-

vasi yang dilakukan penyelenggara

kan kita bekerja dengan cara-cara

peradilan agar masyarakat tetap ter-

baru untuk mematuhi protokol ke-

layani dengan cepat dan baik.

sehatan, mengurangi pertemuan ta-

“Tapi saya ingin mengingatkan bah-

tap muka, dan mencegah kerumun-

wa akselerasi penggunaan teknolo-

an,” tutur Jokowi.

gi bukanlah tujuan akhir. Percepatan

Presiden menekankan, pandemi

penggunaan teknologi adalah pintu

Covid-19 dapat ‘dibajak’ untuk me-

masuk yang lebih besar dalam penye-

lakukan transformasi dengan cara-

lenggaraan peradilan untuk mem-

cara fundamental. Jokowi menekan-

percepat terwujudnya peradilan yang

kan pentingnya terobosan dan ino-

modern,” kata Jokowi. *** (MMA/Tim)
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MODERNISASI

PERADILAN

SETAHUN sudah Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., memimpin Mahkamah Agung.
Ia diambil sumpah sebagai Ketua Mahkamah
Agung pada 30 April 2020.
Tahun 2020 itu juga ditandai dengan terpilihnya Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. sebagai
Sekretaris MA, menggantikan A.S Pudjoharsoyo yang telah habis masa jabatannya
pada Agustus tahun 2020. Hasbi dilantik oleh Ketua MA pada 22 Desember 2020.
Terakhir, 2021 ditandai dengan
terpilihnya Dr. H. Ridwan Mansyur,
S.H., M.H., sebagai Panitera MA,
menggantikan Made Rawa Aryawan
yang telah mencapai usia purnabakti.
Dr. Ridwan Mansyur, S.H. M.H.
Ridwan dilantik oleh Ketua MA pada
3 Februari 2021.
Patut disimak perubahan apa yang telah
dan akan dikerjakan oleh ketiga tokoh itu
pada Mahkamah Agung. Itu yang kami sajikan dalam Laporan Khusus kali ini. ***

Menuju ke Mana?

n

Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.
n

n

Dr. Hasbi Hasan, M.H.
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SETAHUN KETUA MA-RI

“ Kita Menginginkan
Totalitas IT”

S

EBUAH kesempatan langka, Ketua MA meluangkan waktu untuk diwawancarai Majalah Mahkamah
Agung. Ia menjelaskan berbagai hal yang mungkin
tak banyak orang paham. Intinya, ia menjelaskan pandangannya tentang bagaimana peradilan modern akan diimplementasikan di bawah pimpinannya.

Ditanya tentang pandangannya mengenai implementasi peradilan modern dalam 5-10 tahun yang akan datang, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin,
S.H., M.H. langsung merujuk Cetak Biru Peradilan 2010-2035. “Isinya
sudah jelas, yaitu visi-misi tentang badan peradilan yang agung,” jawabnya.
Menurutnya, sekalipun pimpinan MA silih berganti sejak 2010, semua
menuju satu tujuan yang ditetapkan Cetak Biru itu, yaitu terlaksananya
visi misi MA itu.
Ketua MA itu menjelaskan pengertian peradilan yang agung itu.
“Peradilan yang agung itu peradilan modern yang sistemnya berbasis IT,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan tahapan pembangunan peradilan modern itu. Dirancang sejak lama, peradilan
modern berbasis IT itu harus dibangun secara bertahap, karena satker-satker kita tadinya tidak
mengenal IT sama sekali.

n
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n

Waktunya tidak
“ memungkinkan.
Akhirnya
diputuskan, tanda tangan
elektronik hakim ditunda
dulu,”

Tim Majalah Mahkamah Agung sedang mewawancarai Ketua
Mahkamah Agung RI. Abdurrahman Rahim (kiri) dan Viktor Pane
(kanan).

“Sejak 2018, dengan adanya e-court, kita semakin dekat menuju peradilan modern, tapi baru menyangkut tiga tahapan administrasi: e-filing, e-payment, e-summon.
Memang untuk masuk ke e-litigasi, kita harus mulai dari ketiga hal itu,” kata Syarifuddin.
Setelah ketiganya berjalan, barulah pada 2019 MA
melangkah lebih jauh ke e-litigasi. Dengan demikian,
administrasi peradilan sudah berbasis IT, begitu juga
persidangannya. Tapi itu pun baru menyangkut perkara
perdata, agama, dan TUN. Sedang pidana belum.
Syarifuddin menjelaskan, e-litigasi perdata, agama,
dan TUN itu diimplementasikan secara bertahap. Ketika dicanangkan pertama kali lewat Peraturan MA
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, implementasinya belum masuk ke pembuktian. “Pembuktian itu awalnya mau kita pilot-project-kan. Jadi, belum
sempurna,” katanya.
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“ Kita sudah bisa melayani
	masyarakat melalui IT.

”

Tinggal penyempurnaannya.

Tanda Tangan Elektronik
Syarifuddin menegaskan, MA menginginkan pengggunaan tanda tangan elektronik untuk putusan. Tapi menurutnya itu tak bisa diterapkan dalam waktu dekat, karena untuk itu
8.000-an hakim harus mendaftar dulu ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Waktunya tidak memungkinkan. Akhirnya diputuskan, tanda tangan elektronik hakim ditunda
dulu,” jelas Ketua MA itu.
Karena MA tetap ingin segera menggunakan tanda tangan elektronik, sedang putusan
yang dikirim ke luar pengadilan itu dikeluarkan oleh panitera, maka diputuskan bahwa
yang menandatangani putusan secara elektronik adalah panitera, sedang hakim tetap
memakai tanda tangan basah saja. Dengan demikian, hanya 900-an panitera yang harus
mendaftar ke BSSN.
Tapi setelah 900-an panitera bisa menandatangani putusan secara elektronik, muncul
lagi persoalan. Yaitu, soal kemungkinan paniteranya berhalangan karena sakit dan sebagainya. Itu diatasi dengan mendaftarkan panitera muda hukum ke BSSN.
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Syarifuddin menilai, alangkah baiknya kalau semua hakim bisa mendaftarkan tanda tangannya di BSSN. Dengan demikian, setelah hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding menandatangani putusan secara elektronik,
seketika putusan dapat dikirimkan ke pengadilan pengaju. “Akan lebih cepat
tibanya ke masyarakat pencari keadilan, tanpa kertas, tanpa relaas. Luar biasa. Itulah harapan kita ke depan,” katanya.
Dengan berjalannya proses elektronik itu, ada satu lagi masalah yang muncul sebagai konsekuensinya. Yaitu, soal PNBP (Pendapatan Negara Bukan
Pajak) dari pengeluaran surat putusan.
Menurut Syarifuddin, kalau putusan itu ke panitera dulu, lalu dari panitera
dikeluarkan secara manual, tidak ada masalah dengan PNBP. Tapi ia menolak
hal itu. “Sekarang itu tak bisa kita pertahankan. Kita menginginkan totalitas.
Kalau beralih ke IT, harus seluruhnya menggunakan IT,” tegas Ketua MA itu.
Totalitas IT
Ditanya tentang sejauh mana peradilan berbasis IT diimplementasikan,
Ketua MA menjelaskan, perkara perdata di pengadilan tingkat pertama sudah berjalan secara digital. “Kita sudah bisa melayani masyarakat melalui IT.
Tinggal penyempurnaannya,” katanya.
Tapi Syarifuddin menginginkan totalitas, bukan hanya peradilan tingkat
pertama. “Kalau dikatakan peradilan berbasis IT, itu menyangkut seluruh
tingkatan peradilan,” tegasnya.
Karena itu, MA mengeluarkan peraturan IT untuk upaya hukum banding.
Peraturannya sudah keluar, tetapi masih ada kekurangannya. “Sebelumnya
tidak diperkirakan, ternyata dalam praktik muncul yang belum ada fiturnya.
Mudah-mudahan satu dua bulan bisa diatasi dan tidak muncul persoalan
baru,” harap Syarifuddin.
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“ Terbitkanlah undang-undang

yang sejalan dengan Perma. Kalau tidak, bisa terulang kejadian seperti di PN Jakarta Timur.”

Sedangkan untuk upaya hukum kasasi dan PK melalui sistem elektronik, business process-nya sedang disusun oleh MA melalui Kelompok Kerja (Pokja) terkait
dan dalam waktu dekat diharapkan sudah bisa selesai. Sementara itu, karena tingkat pertama dan banding berbasis SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara),
sedang kasasi dan PK menggunakan SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara), maka kedua sistem ini harus diintegrasikan segera.
Legislasi
Peralihan dari proses konvensional ke sistem berbasis IT pada MA didasarkan
pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA sendiri. Peraturan-peraturan itu
tergolong maju, karena MA ingin sepenuhnya berbasis IT. Tapi langkah maju MA
itu belum didukung sepenuhnya oleh undang-undang.
Syarifuddin menjelaskan, MA tak bisa menunda peralihan proses konvensional
ke sistem berbasis IT. Selain karena MA sendiri sudah mencanangkan peradilan
modern sejak lama, pandemi covid yang melanda seluruh dunia telah memantik
percepatan peralihan.
Dihadapkan dengan keadaan pandemi, MA tak bisa menunggu. Berdasarkan
asas keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi, maka diterbitkanlah
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur persidangan secara elektronik.
Perma itu sempat dipersoalkan berbagai pihak. Alasannya, mengatur hukum
acara itu bukan ranah MA. Hukum acara harus diatur melalui undang-undang.
Tapi MA punya alasan kuat untuk itu. “Kalau menunggu undang-undang, kapan
jadinya? Kalau dipaksakan sidang konvensional, orang-orang bisa tertular covid.
Tapi kalau tidak ada sidang, terjadi pelanggaran HAM,” kata Syarifuddin.
Ketua MA berharap, kemajuan MA segera diikuti oleh perubahan legislasi. “Terbitkanlah undang-undang yang sejalan dengan Perma. Kalau tidak, bisa terulang
kejadian seperti di PN Jakarta Timur, di mana pihak terdakwa menolak untuk
sidang secara online,” ujarnya. (MMA/VP/Rahman/RZ)
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SYARIFUDDIN SEHARI-HARI

Tak Bisa Begadang

B

ERBINCANG-BINCANG dalam suasana sangat santai dengan Prof.
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., membawa keceriaan tersendiri bagi
Abdurrahman Rahim, Rita Zahara dan Viktor Pane dari Majalah Mahkamah Agung (MMA). Sepanjang bincang-bincang, ia tak segan-segan tertawa
lepas. Jauh dari kesan formal atau jaim sebagai ketua MA.

n

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin S.H, M.H, familier, bersahaja, dan humoris.

EDISI XXV/2021 – MAHKAMAH AGUNG

30 LAPORAN KHUSUS

MMA meminta ia bercerita tentang kesehariannya yang mungkin tak banyak orang tahu, hobinya, makanan dan olahraga kesukaannya.
Ditanya tentang rambutnya yang belum beruban dan tak pernah berantakan, ia menjawab dengan logat kental Palembang sambil ngakak, “Apa
pula itu soal rambut?”
Tapi kemudian ia berkisah. Katanya, rambut hitamnya itu mungkin turun dari orangtuanya. “Bapak dan ibu saya rambutnya ada yang putih
tapi tidak terlalu banyak. Begitu juga rambut saya sampai
sekarang, ada putihnya tapi
tidak terlalu banyak.”
Ditanyakan apakah rambutnya disemir, dengan tegas ia
menjawab,”Kalau itu, tidak.
Natural saja.”
Masih dalam suasana gelak
tawa, Syarifuddin kemudian
membuka rahasia kerapian
rambutnya. “Rambut orang
lain kan nurut, gampang disisir ke kiri atau ke kanan. Rambut saya ‘nurut’ juga. Saya
mandi, dia ikut mandi, tapi
kalau disisir dia ndak mau nun Ketua Mahkamah Agung dalam gaya yang lain.
rut. Makanya harus dikasih
minyak rambut supaya bisa disisir,” katanya seraya terbahak-bahak.
Ditanya lebih jauh tentang minyak rambutnya, ia enggan menyebut mereknya, sebuah merek lama yang sudah tidak ada lagi di toko dan harus
dipesan secara online. "Jadi saya itu pesan minyak rambut itu sekalian
dalam jumlah banyak via online supaya ada cadangan, karena minyak
rambutnya sudah langka," tutur KMA.
Tentang kesehariannya yang teratur ngantor pada jam yang kurang
lebih sama, Syarifuddin menjelaskan, itu sudah menjadi kebiasaannya.
“Saya patuh pada aturan. Aturannya masuk jam 8.00, sedapatnya kita
usahakan masuk jam 8.00. Kalau tidak ada kegiatan penting, pulangnya
lewat jam kantor sedikit. Sebagai pimpinan kita harus memberi contoh,
baik masuknya maupun pulangnya. Itu sudah terbentuk lama, jadi kebiasaan.”
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Saya olahragawan,” katanya. “Se“
pakbola, badminton, voli, bahkan
catur pun, saya suka.”

Syarifuddin mengaku tidak tahan begadang. Biasanya jam 10.00, paling
telat jam 11.00 malam, ia sudah tidur. Tapi besoknya jam 3.00 pagi, ia sudah bangun. Lalu, seusai sholat, ia menyempatkan diri mengerjakan tugas
kantor.
Ditanya tentang kebiasaan makannya, Syarifuddin mengaku tak rewel
soal jenis makanan. “Apa yang disajikan, itu yang saya makan. Bahkan dari
kantin MA juga saya makan,” katanya. “Cuma satu kelemahan saya. Kata
orang, kalau mau sehat, jangan makan malam. Itu berat buat saya. Jangan
makan nasi, ya sudah, tak usah makan nasi. Tapi kalau tidak makan malam,
susah saya,” katanya sambil tertawa.
Menurut Syarifuddin, makanan favoritnya adalah ikan. “Itu kebiasaan dari
masa kecil saya,” katanya.
Ia berkisah, kampungnya di Baturaja berada di muara sungai, diapit dua
sungai. Di sana ikan dulu banyak, mudah didapat. Karena dari kecil terbiasa
makan ikan, sampai sekarang ia suka makan ikan.
Kalau makanan dari kampung istrinya, ia mengaku suka tempe mendoan
(Purwokerto).
Tentang olahraga, Syarifuddin berkisah, sewaktu masih sekolah, ia menyukai hampir semua jenis olahraga. “Saya olahragawan. Mau sepakbola,
badminton, voli, bahkan catur pun, saya suka,” katanya.
Setelah masuk kerja di peradilan pada 1981, Syarifuddin fokus pada main
tenis. Gara-gara main tenis itu, ia bepergian kemana-mana. “Sampai saya
jadi ketua PN Bandung, olahraga saya tenis saja,” katanya.
Tapi sejak menjabat KPN Bandung, Syarifuddin terpaksa berhenti main
tenis. Dokter tak membolehkannya main tenis lagi, akibat hipertensi. Sejak
itu, ia beralih ke golf.
Syarifuddin sempat dikira menderita syaraf kejepit. Ia menjalani terapi,
sampai 20 kali, tapi tak kunjung sembuh. “Habis terapi, sembuh. Tapi bangun pagi, terasa lagi sakitnya. Lama-lama bosan saya. Ndak sembuhsembuh, biarkan saja akhirnya sembuh sendiri,” katanya.
Bagi para hakim agung, Syarifuddin mengingatkan pentingnya olahraga.
“Pekerjaan kita di MA, datang pagi pulang malam, duduk dan baca seharian. Kalau gak olah raga, sakit. Tak harus golf. Paling bagus sebetulnya jalan
kaki. Kecepatannya teratur, gerakannya teratur. Setengah jam setiap hari
sudah cukup. Cuma kadang-kadang malas.” (VP/Rahman/RZ)
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Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.:

Peradilan Modern
Tak Hanya Sistem IT

D

ALAM wawancara dengan MMA,
Ketua MA menjelaskan pandangannya tentang bagaimana peradilan
modern akan diimplementasikan di bawah
pimpinannya. Termasuk soal kesejahteraan
hakim dan pegawai. Berikut petikannya.

n

Mahkamah Agung terus menggenjot seluruh peradilan di
bawahnya untuk terus membangun peradilan modern.
Tampak KMA Prof. Dr. H. M. Syarifuddin pada Peluncuran
Aplikasi Layanan Peradilan Modern pada Ditjen Badan
Peradilan Umum.

Tantangan apa yang mungkin masih dihadapi MA di masa depan?
Masih banyak. Peradilan modern itu bukan
hanya sistem peradilannya yang berbasis IT. Sarana-prasarananya juga harus modern. Jangan
pelayanannya saja yang modern.
Masalah server, misalnya. Dengan sistem yang
sekarang berjalan, tak lama lagi server MA sudah tidak memadai.
Jadi, perlu anggaran untuk itu. Untungnya,
tahun ini MA sudah mendapat anggaran untuk
EDISI XXV/2021 – MAHKAMAH AGUNG

mengganti server yang lama. Nanti server
baru itu akan bisa bertahan paling tidak
10 tahun.
Contoh lain, kebutuhan akan kantor
pengadilan. Coba, bagaimana mungkin
peradilan tidak punya kantor?
Tahun 2020 kemarin sudah dianggarkan pembangunan 25 gedung baru. Tapi
kemudian datang covid. Pemerintah melakukan refocusing anggaran. Akhirnya,
hanya 5 gedung yang dibangun.
Tahun 2021 ini pemerintah menambahkan anggaran untuk pembangunan
12 pengadilan. Yang 25 tetap berjalan, ditambah 12, jadi kita mendapat anggaran
untuk 37 pengadilan. Tapi ini pun masih
jauh dari kebutuhan kita akan 85 pengadilan baru yang diresmikan tahun 2018.
Selain itu, pengadilan lama pun ada
yang gedungnya sudah tidak memadai.
Itu tak bisa kita hindari. Tapi tetap harus kita dahulukan pengadilan yang baru
yang belum punya gedung pengadilan.
Walaupun sudah berdiri 85 pengadilan
baru, belum setiap kabupaten punya pengadilan negeri atau agama. Ada kabupaten
yang sudah ada pengadilan negerinya, tapi
belum ada pengadilan agamanya. Pun sebaliknya, ada yang belum punya pengadilan negeri, tapi pengadilan agamanya sudah
ada. Maka dalam waktu dekat harus didirikan pengadilan baru, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama.
Misalnya di Sumsel. Dua pengadilan
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agama diresmikan, satu di Muara Dua dan satu di Martapura, tapi
pengadilan negeri hanya ada di Baturaja. Sebaliknya di Prabumulih,
pengadilan negeri sudah ada, tapi
pengadilan agama belum ada.
Bagaimana dengan kesejahteraan
hakim dan pegawai?
Selain IT dan sarana prasarana, kita usahakan supaya gaji/
renumerasi kita dinaikkan. Dulu,
dengan PP 94 (Red: PP 94/2012
tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah
Mahkamah Agung), gaji hakim
itu tergolong tinggi. Tapi sejak
itu gaji hakim tidak naik-naik
sampai sekarang, sementara PNS
naik terus. Makanya kita minta
PP 94/2012 itu ditinjau.
Begitu juga PP 55 (Red: PP
55/2014 tentang hak keuangan
dan fasilitas hakim agung dan
n

hakim konstitusi). Waktu PP
55/2014 keluar, terasa besar sekali pendapatan kita. Sekarang,
akibat semakin banyak perkara
yang masuk, sudah tidak sebanding lagi pekerjaan dengan pendapatan itu.
Lalu, harus kita pikirkan perumahan untuk mereka yang dimutasi, seperti panitera, walaupun rumahnya tidak sama dengan rumah
hakim. Kalau tidak, kasihan. Habis
uangnya untuk sewa rumah. Kalau
tidak bisa sediakan rumah, mereka
dikasih uang sewa rumah seperti
hakim.
Satu hal yang dikeluhkan para
hakim, yaitu proses BPJS agak berbelit-belit. Maka kita minta supaya
para hakim tidak pakai BPJS.
Kalau disamakan dengan pejabat
negara, pakai Jasindo, pemerintah
tidak sanggup, karena jumlahnya

banyak. Kemungkinan tetap pakai
BPJS, tapi ada link khusus, jadi nanti
tidak perlu ikut antrian umum.
Para hakim itu sebentar-sebentar
pindah. Mobilisasinya tinggi. Memang masih muda-muda, jarang
sakit. Tapi kalau sampai sakit, bagaimana?
Jadi, peradilan modern itu bukan
hanya sistem peradilannya saja yang
modern berbasis IT, tapi sarana-prasarananya juga harus modern dan
baik, berikut kesejahteraan SDM-nya.
Selain masalah dukungan anggaran dari pemerintah, hambatan
apa menurut YM yang paling sulit
diatasi dalam rangka mewujudkan
implementasi peradilan modern
yang bapak cita-citakan?
SDM. Hampir tidak ada pengadilan yang tak kekurangan SDM.
Pertama, hakim. Hakim kita berkurang rata-rata 300 per tahun ka-

Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., terus meminta agar sarana IT berujung pada
pelayanan prima untuk para pencari keadilan. Tampak Ketua MA melakukan teleconference dengan
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Herri Swantoro. Ketua MA menanyakan progres pelayanan untuk
para pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Surabaya.
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n

rena pensiun. Dengan penerimaan
sekitar 1.500 hakim baru beberapa
tahun lalu, itu belum mencukupi,
karena sempat 10 tahun kita tidak
menerima hakim baru. Tahun 2020
lalu dan 2021 ini pun tidak ada penerimaan hakim.
Sekarang pengadilan negeri ratarata memiliki sudah 6 hakim. Tapi
di pengadilan agama masih banyak
yang cuma 3 hakim. Karena itu
hampir tiap hari saya harus menandatangani izin sidang hakim tunggal. Bagaimana tidak diizinkan, kasihan juga kita. Perkaranya banyak,
maka harus kita izinkan.
Jadi, hakim pun harus ditambah.
Kalau penambahannya hanya 300
setahun, itu hanya stagnan saja.
Harus lebih dari jumlah itu penambahannya.
Kedua, pegawai. Pegawai ini sedikit sekali penerimaannya, sementara
setiap tahun ada yang pensiun. Sekali
penerimaan paling 500 orang, padahal jumlah satker kita 900-an. Sudah
untung kalau satu satker mendapat 1
orang pegawai baru.
Kedua, SDM pegawai. Kita kekurangan tenaga IT. Ini untuk kebutuhan peradilan modern.
Sekarang sebagian besar tenaga IT
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Sejak e-court dicanangkan pada 2018 dan pembinaan terus dilakukan oleh
para dirjen, MA semakin dekat dengan peradilan modern.

kita itu honorer. Padahal tenaga honorer itu tidak terikat betul. Siapa yang berani bayar gaji besar, ke situlah dia. Kacau, kalau tenaga
honorer kita pada pindah.
Kita sedang berupaya untuk melakukan reorganisasi. Rupanya ada semacam persaingan antara tenaga teknis dan non
teknis. Misalnya, ada yang sudah bagus di IT, tapi bukan SH.
Karena job-nya tidak menjanjikan, dia minta pindah ke teknis.
Kita serba salah jadinya. Kalau tidak kita izinkan, ini kan hak
asasi orang. Tiap orang berhak maju. Tapi kalau kita izinkan
semua pindah, timbul masalah, karena yang tinggal hanya yang
non teknis.
Oleh karena itu, kita berupaya mengubah struktur organisasi kita, supaya tenaga IT ini punya prospek karier, tidak usah
melirik-lirik lagi. Sekarang mereka baru sampai eselon 3. Kita
upayakan paling tidak sampai eselon 2.
Itu perlu perjuangan karena reorganisasi itu mengubah struktur dan menyangkut juga perubahan anggaran. (VP/Rahman/RZ)

n

Tim Majalah MA foto bersama setelah wawancara Ketua Mahkamah Agung.
Ki-ka: Abdurrahman Rahim, Rita Zahara, Ketua MA H. M.Syarifuddin, dan
Viktor Pane.
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MODERNISASI

PERADILAN

n

Panitera Mahkamah Agung,
Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

Kepaniteraan MA Menuju Paperless

U

NTUK melihat gambaran utuh implementasi peradilan modern, MMA mewawancarai Panitera MA, Ridwan Mansyur.
Dari wawancara tergambar betapa sinkron dukungan Kepaniteraan MA terhadap peradilan modern sebagaimana diimplementasikan
oleh Ketua MA.
Menurut Ridwan, peradilan modern itu ditandai dengan pemanfaatan
teknologi untuk kemudahan dan percepatan prosedur.
Menurut Ridwan, dalam rangka modernisasi, Kepaniteraan MA melakukan penataan ulang prosedur penerimaan berkas perkara, pemberkasan, dan pengiriman putusan kepada para pihak. Semua tugas kepaniteraan, kata Ridwan, dilaksanakan dengan SOP dan jadwal yang jelas,
sehingga para pihak akan memperoleh kepastian waktu.
“Sekarang, kalau data digital perkara kasasi dikirim dari pengadilan tingkat pertama, dalam hitungan detik sudah masuk ke Mahkamah
Agung. Dalam waktu yang sama, data bisa dikirim by system ke hakim
1, hakim 2, dan hakim 3 untuk dibaca dalam waktu bersamaan. Minggu
kedua sudah bisa sidang musyawarah,” kata Ridwan.
Ridwan mengaku, Kepaniteraan MA sudah membuat banyak produk
kebijakan. “Hari ini, misalnya, saya membuat SK untuk alur pemeriksaan
perkara yang baru masuk, checklist-nya seperti apa. Paling lama 5 hari
harus sudah dinaikkan. Maksimal 12 hari perkara itu harus sudah ditelaah. Baru kemudian diserahkan ke pembina, lalu ke tim pemilah,” jelas
Ridwan.
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Dr. Ridwan Mansyur, S.H.,M.H. menandatangani berita acara pelantikan sebagai Panitera
Mahkamah Agung seusai dilantik oleh Ketua MA, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin S.H.,M.H. pada
Rabu, 3 Februari 2021.

Ia menunjukkan contoh perubahan proses
penanganan perkara di kepaniteraan. Kalau
dulu, kewenangan penerimaan berkas perkara
itu di Biro Umum, sekarang masuknya ke Sekretariat Kepaniteraan, melalui kotak pos 212.
Nanti orang pos yang akan membawa berkas ke
sini, diterima oleh penelaah untuk memastikan
checklist berkas tersebut.
Dijelaskan Ridwan, setelah dari penelaah,
berkas diserahkan ke panitera muda yang akan
menunjuk hakim pemilah. “Sekarang ada tim
pemilah yang akan memberikan hasil pemilahan ke meja hakim. Tim pemilah itu memastikan apakah perkara itu bisa diperiksa oleh
hakim agung atau tidak,” katanya.
Menurut Ridwan, pemilahan itu seharusnya
dimasukkan dalam sistem elektronik. Belum
dimasukkan ke dalam sistem elektronik karena
belum semua hakim agung bisa membaca secara langsung dari komputer.
Penelaah dan pemilah itu dikoordinasi oleh
panitera. Fungsi pokok mereka adalah menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh hakim
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agung dalam memeriksa dan memutus perkara.
Ridwan mengaku, proses kerja tim pemilah
itu sudah dibuatkan flowchart, semacam buku
pintar mereka. “Mereka melakukan pekerjaan
tidak ada lagi pakai “kira-kira logi”. Semua harus berdasarkan standar prosedur,” tegas Ridwan.
Ditegaskan Ridwan, dalam rangka modernisasi peradilan, Kepaniteraan MA akan berupaya menuju peradilan paperless. Tapi sementara ini berkas putusan masih dengan tanda
tangan basah, kecuali perkara-perkara pidana,
yang sudah bisa dengan sistem peradilan pidana terpadu.
“Sebenarnya dengan sistem ini kita menuju
ke paperless, kalau kita lihat dalam penelusuran
perkara. Coba kita buka SIPP, di sini kan sebenarnya sudah muncul semua data. Di direktori
putusan, sudah ada informasi putusan perkara.
Semua ada. Tinggal masukkan nomor perkara.
Sistem itu lebih mudah sekarang, cuman skill
dan knowledge diperlukan di sini,” jelas Ridwan. (MMA/VP)
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MODERNISASI PERADILAN

Sekretariat MA Menuju Smart ASN

n

Dr. H. Hasbi Hasan, M.H.
Sekretaris Mahkamah Agung

AKHIR 2020 ditandai dengan terpilihnya
Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. sebagai Sekretaris
MA, menggantikan A.S Pudjoharsoyo yang
telah habis masa jabatannya pada Agustus
2020. Ia dilantik oleh Ketua MA pada 22 Desember 2020.
Kini, Hasbi membawa angin perubahan di Sekretariat Mahkamah
Agung. Untuk mengetahui lebih
jauh angin perubahan tersebut
Hakim Yustisial Abdurrahman
Rahim mewawancarainya untuk
MMA.
Untuk percepatan peradilan
modern, menurut Hasbi, MA
perlu melakukan benchmarking
ke beberapa negara. Tak harus
bepergian ke sana, tapi cukup
mendapatkan informasi tentang
negara-negara yang peradilannya sudah
modern, berbasis IT.
Pentingnya benchmarking itu untuk memastikan tingkat kemajuan MA, apakah sudah advanced, medium, atau masih lower.
“Kalau posisi kita medium, kita harus upgrade apa saja ketertinggalan kita, entah SDM
atau sarana-prasarana IT,” kata Hasbi.
Sebagai bentuk dukungan terhadap peradilan modern berbasis IT, maka Sekretariat
MA, kata Hasbi, akan meng-upgrade pembi-

naan SDM. “Kita melakukan pelatihan-pelatihan SDM untuk mengejar ketertinggalan
kita itu, agar penguasaan IT tidak didominasi
orang-orang tertentu, tapi merata pada seluruh SDM,” jelasnya.
Hasbi menambahkan, MA sedang menuju
ASN yang smart, yang menguasai komputer.
“Tidak ada alasan lagi untuk tidak menguasai
teknologi komputerisasi, baik hakim maupun
aparatur,” tegas Hasbi.
Selain kemampuan teknologi, menurut
Hasbi, kompetensi yang perlu dimiliki SDM
peradilan modern adalah penguasaan bahasa dan wawasan global. “Ke depan kita harus
rekrut hakim, aparatur, ASN yang menguasai
teknologi komputerisasi, bahasa, dan wawasan global. Itu yang saya maksud dengan ASN
yang smart,” jelas Hasbi.
Hasbi menegaskan, MA saat ini kekurangan SDM dengan kompetensi seperti itu.
“Sangat kekurangan untuk menuju smart
ASN,” tegas Hasbi.
Mengenai anggaran MA, Hasbi berpendapat,
masih sangat kurang. Tapi berapa pun
anggaran, kata Hasbi, tak akan pernah cukup.
“Yang penting adalah bagaimana menyiasati
agar anggaran yang tersedia itu efektif dan efisien,” katanya. “Kita efektifkan dulu dana yang
ada, agar tidak terjadi kebocoran atau penggunaan yang tidak sesuai.”
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Setelah dilantik menjadi Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, M.H. menerima
ucapan selamat dari Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H, M.H.

Ia melihat pentingnya anggaran untuk memfasilitasi jaringan server
yang memenuhi standar pada satker-satker. “Saya melihatnya belum merata di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau,” jelasnya. “Tugas kita
untuk melakukan pemerataan di bidang itu.”
Dalam waktu dekat, Hasbi berencana mengintegrasikan semua sistem,
sesuai dengan amanah Pleno Kamar. Lalu, peluncuran sistem akan diverifikasi dulu, apakah aplikasinya layak atau tidak untuk ditampilkan, atau
malah melanggar hukum acara dan tidak efektif
“Kita berlomba-lomba untuk meluncurkan aplikasi,
tapi
hasilnya belum teruji, apakah kompetibel dengan
Kita berlomba-lomba untuk meluncursistem yang dimiliki MA. Jangan-jangan aplikasi itu,
kan aplikasi, tapi hasilnya belum teruji, apakah
sesudah diluncurkan, ternyata tidak terpakai. Contoh
kompetibel dengan sistem yang dimiliki MA. Jayang sudah ada di depan mata adalah aplikasi ATR (Aungan-jangan aplikasi itu, sesudah diluncurkan,
dio to Text Recording),” katanya.
Tentang terobosan apa yang akan diambilnya dalam
ternyata tidak terpakai. Contoh yang sudah ada
waktu dekat, Hasbi mengatakan, Sekretariat MA akan
di depan mata adalah aplikasi ATR (Audio to Text
memperkuat assessment center untuk SDM, tanpa terRecording).
gantung lagi pada pihak ketiga. “Kita harus meningkatkan kualitas kita dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan studi perbandingan ke lembaga-lembaga yang sudah mapan, kata Hasbi.
Ditanya tentang tantangan yang dihadapinya sebagai Sesma sejauh ini,
Hasbi menunjuk tidak meratanya kualitas dan kompetensi SDM peradilan. Selain itu, menurutnya, ada keterbatasan sarpras. “Gedung kita ada
yang sudah tak layak lagi,” katanya.
Hasbi berpesan kepada seluruh SDM peradilan agar mengubah budaya
kerja, mengikuti tren modernisasi, meningkatkan kualitas dan kompetensi, agar siap bersaing di tingkat global.*** (MMA/Rahman/VP)

“

”
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DR. RIDWAN MANSYUR
(Panitera MA)

Teknologi

untuk Percepatan

T

AHUN 2021 ditandai dengan terpilihnya Ridwan
Mansyur sebagai Panitera MA, menggantikan
Made Rawa Aryawan yang telah mencapai usia
purnabakti. Ridwan dilantik pada 3 Februari 2021, oleh
Ketua MA, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Ridwan bukan orang baru di MA. Ia pernah menjabat
sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas MA, yaitu pada
periode 2012-2017. Pada masa jabatan itulah Majalah
Mahkamah Agung lahir di bawah pimpinannya.
Kini, ia membawa angin perubahan di kepaniteraan Mahkamah Agung, perubahan ke arah percepatan
proses penyelesaian perkara. Viktor Pane dari MMA
mewawancarainya untuk mengetahui ke mana Ridwan
membawa kepaniteraan dalam masa jabatannya. Berikut petikannya.

n

Dr. Ridwan Mansyur, S.H.,M.H.
Panitera Mahkamah Agung.

Apa yang bapak impikan dengan Mahkamah Agung,
khususnya dalam hal kepaniteraan?
Kita tetap komit kepada yang telah dicanangkan
blueprint —bagaimana MA menjadi peradilan modern.
Bagaimana peradilan modern itu, menurut pemahaman Anda?
Nah, peradilan modern itu saya terjemahkan bukan
hanya menyangkut integritas yang seharusnya dimiliki
oleh sebuah lembaga peradilan, tapi juga menyangkut
kemanfaatan. Ketika memutus perkara, kita harus berpikir manfaatnya apa, tidak semata-mata soal kepastian hukum saja. Soal prosedur yang rigid saja.
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Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. diambil sumpah jabatan sebagai Panitera Mahkamah Agung pada
3 Februari 2021. Sebelumnya ia menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang.

Ada cara-cara lain yang bisa kita tempuh untuk mencari keadilan.
Walaupun kita tidak bisa menyimpang dari hukum, itu tidak berarti
tidak ada terobosan-terobosan yang bisa dilakukan. Misalnya, kita
harus kembali lagi ke local wisdom kita. (Baca juga: Mediator Terbaik, halaman 70-72).
Proses mengadili itu bukan sekedar proses penyelesaian perkara,
melainkan proses penyelesaian masalah.
Kembali ke pengertian peradilan modern. Bagaimana kaitannya dengan teknologi?
Peradilan modern itu ditandai dengan pemanfaatan teknologi untuk kemudahan dan percepatan prosedur. Dan percepatan itu ditandai dengan tiga hal: penataan prosedur pengiriman, kemudian penataan pemberkasannya, dan penataan prosedur persidangannya.
Proses perkara menjadi lambat karena fisik dokumennya. Coba
kalau kita kirim data digital/elektroniknya saja, peradilan tidak menunggu lama.
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Sekarang, kalau data digital perkara kasasi dikirim dari pengadilan
tingkat pertama, dalam hitungan detik sudah masuk ke Mahkamah
Agung. Dalam waktu yang sama, data bisa dikirim by system ke hakim
1, hakim 2, dan hakim 3 untuk dibaca dalam waktu bersamaan. Minggu
kedua sudah bisa sidang musyawarah.
Modernisasi apa yang telah terjadi terkait tugas kepaniteraan?
Transformasi itu pertama-tama adalah penataan ulang prosedur untuk menerima berkas perkara, baik itu pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, perkara kasasi maupun peninjauan kembali.
Kita sudah punya itu dengan e-court. Pendaftaran perkara sudah dengan
registrasi mandiri secara elektronik, e-filing. Panggilannya juga sudah
secara elektronik, e-summon. Kemudian, e-payment, pembayaran tidak
bersentuhan dengan duit yang menyebabkan mata orang menjadi hijau.
Lalu pemberkasan, selama ini pemberkasan itu bolak-balik karena
kurang ini itu. Sekarang, ketika dikirim dengan data elektronik, tinggal
ceklis saja. Prosedur pemberkasannya sendiri cepat, kemudian rinci.
Masih ada permasalahan percepatan putusan itu sampai ke para pihak untuk dilaksanakan isi putusannya. Masyarakat kita tidak semua
bisa menerima berkas elektronik. Tidak semua punya email.
Kita harus mengerjakan semua pekerjaan itu dengan standard operational procedure sehingga semua orang punya kepastian. Kalau mengajukan perkara itu, misalnya, kita tahu seminggu kemudian sudah dipanggil. Kemudian, setelah dipanggil, kita akan tahu hakimnya siapa yang
menyidangkan perkara kita.
Sampai di mana prosesnya, itu kita harus tahu batas waktu yang ditentukan oleh SOP. Apakah dalam satu bulan, dua bulan atau tiga bulan
selesai. Kalau tidak selesai dalam satu bulan, apa yang harus diberitahukan. Alert-nya seperti apa dalam sistem. Lalu, kalau terlambat, harus
ada pemberitahuan ke para pihak mengenai apa sebabnya terlambat.
Semua dikomunikasikan.
Nah, mungkin itu yang menjadi concern saya, di samping beberapa penataan ulang yang sudah dicanangkan oleh MA di bawah Pak Hatta Ali.
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Ada kebijakan baru yang anda buat
di kepaniteraan?
Sekarang sudah mulai banyak produk
kebijakan kita buat. Hari ini, misalnya,
saya membuat SK untuk alur pemeriksaan perkara yang baru masuk, checklist-nya seperti apa. Paling lama 5 hari
harus sudah dinaikkan. Maksimal 12
hari perkara itu harus sudah ditelaah.
Baru kemudian diserahkan ke pembina, lalu ke tim pemilah.

Tidak semua perkara masuk ke
meja hakim. Kalau suatu perkara sudah jelas melanggar undang-undang, tidak bisa diajukan kasasi atau PK, tak usah naik
ke hakim agung.
Sekarang ada tim pemilah yang akan
memberikan hasil pemilahan ke meja
hakim. Tim pemilah itu memastikan
apakah perkara itu bisa diperiksa oleh
hakim agung. Tidak semua perkara masuk ke meja hakim. Kalau suatu perkara
sudah jelas melanggar undang-undang,
tidak bisa diajukan kasasi atau PK, tak
usah naik ke hakim agung. Tidak usah
diperiksa lagi. Atau, kalau masuk kategori kedua, dia melanggar Perma,
SEMA, atau syarat-syarat lain. Kalau bukan question of fact, melainkan question
of law, ini yang masih bisa dimasukkan
ke meja hakim. Dengan demikian, setidak-tidaknya sudah sebagian berkas
tidak lagi memakan waktu dan pikiran,
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karena putusannya juga akan menyatakan tidak dapat diterima semua.
Jadi, ada pemangkasan perkara?
Kita mencoba memangkas perkaraperkara yang tidak perlu sampai ke
Mahkamah Agung. Ada speedy trial
yang selesai di pengadilan tingkat pertama. Gugatan sederhana dan tipiring,
misalnya. Atau ada perkara yang tidak
perlu ke MA, cukup sampai ke pengadilan tinggi. Atau tidak perlu ke pengadilan tinggi, cukup langsung ke Mahkamah Agung, misalnya perkara niaga.
Jadi, kita memangkas perkara-perkara
yang menyebabkan tunggakan di MA.
Proses penanganan perkara di kepaniteraan ini berubah?
Memang harus berubah. Kalau dulu,
kewenangan penerimaan berkas perkara itu di Biro Umum. Sekarang dia
masuknya ke Sekretariat Kepaniteraan,
melalui kotak pos 212. Semua pintunya
cuma di situ. Nanti orang pos yang akan
membawa berkas ke sini, diterima oleh
penelaah untuk memastikan checklist
berkas tersebut.
Kalau berkas belum lengkap, akan diminta lagi kelengkapannya ke pengadilan terkait, tapi dengan surat elektronik
supaya cepat. Sebab, bila tak lengkap,
tidak akan bisa diperiksa oleh hakim.
Penelaah itu tadinya tidak ada, sekarang menjadi penting. Itu kita adopsi
dari sistem kamar yang ada di Belanda.
Di Belanda, hakim penelaah terdiri dari
dua. Pertama, hakim-hakim yang dipi-
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lih melalui pengadilan sendiri. Kedua,
namanya general parket, yang berasal
dari para akademisi. Merekalah yang
memilah berkas itu dan menunjukkan
persoalan hukum yang harus dijawab
oleh hakim agung.
Setelah dari penelaah, berkas diserahkan ke panitera muda yang akan
menunjuk hakim pemilah. Hakim pemilah terdiri dari hakim-hakim tinggi
yang direkrut untuk itu. Mereka bukan
panitera pengganti, bukan juga asisten.
Fungsinya memilah berkas (Red: baca
juga MA Mulai Terapkan Pemilahan
Perkara, hlm 45).
Pemilahan itu seharusnya kita masukkan dalam sistem elektronik. Sudah ada
aplikasinya. Tapi belum semua memasukkannya ke dalam sistem elektronik
karena belum semua hakim agung bisa
membaca secara langsung dari komputer. Maka kita tetap memberikan hard
copy di amplop tertutup untuk bersamasama dikembalikan ke panitera muda.
Hasil pemilahan digabung dengan berkas. Kalau elektronik itu dengan barcode.
Data elektroniknya kemudian akan diserahkan ke hakim agung untuk diperiksa.
Nah, dua hal berubah. Satu, kewenangan penerimaan berkas. Dua, kewenangan penelaah di Mahkamah Agung.
Itu manajemen perkara. Bagaimana
dengan sumber daya manusianya?
Satu kekurangan di Mahkamah
Agung, lama sekali kita tidak memperoleh SDM dalam jumlah yang memadai. Memang betul, ketika kita sudah

di era digitalisasi, tidak
diperlukan banyak orang.
Tapi ketika digitalisasi
masih dalam proses pemberkasan, ada hal-hal di
mana masih dibutuhkan
banyak orang, karena tahapan-tahapannya tidak
bisa dilakukan sendiri.
Dalam satu hari banyak
data yang bisa di-input.

n

Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. yang
kini menjabat Panitera MA sempat
'melahirkan' Majalah Mahkamah Agung
semasa menjabat Kepala Biro Hukum
dan Humas MA RI pada periode 20122017.

Tim telaah itu di bawah panitera?
Koordinator penelaah dan pemilah
itu adalah panitera. Karena fungsi pokoknya adalah menyiapkan hal-hal
yang dibutuhkan oleh hakim agung di
dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara.
Mengenai tim pemilah itu, sudah saya
buatkan flowchart proses kerjanya.
Alur ini menjadi buku pintar mereka.
Kemudian mereka melakukan pekerjaan tidak ada lagi pakai “kira-kira logi”.
Semua harus berdasarkan standar prosedur.
Saya mulai menanamkan itu, mudahmudahan bisa disosialisasi kepada pranata baru yang termuda sampai ke para
panmud dan kasubdit yang sudah mau
pensiun.
Dari seluruh prosedur peradilan itu,
bagian mana yang paling perlu dibenahi, supaya semakin cepat?
Menyangkut lamanya waktu, kelambatan tertinggi sebenarnya ada pada
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majelis hakim. Memang proses mengadili
itu tak bisa cepat, karena dikerjakan oleh
tiga orang yang bisa berbeda-beda pendapatnya.
Selain itu, perkara yang masuk itu banyak. Sementara jumlah SDM hakim itu
tak seimbang dengan sistem yang ada sekarang. Jadi, hakim memang luar biasa
pekerjaannya. Masalah itulah yang diterobos dengan kebijakan-kebijakan yang
memangkas perkara agar tidak semua
naik ke Mahkamah Agung.
Ketika hakim agung selesai musyawarah dan memutus, lahirlah advise blad,
kesimpulannya. Kesimpulan putusan itu
akan diketik oleh panitera pengganti. Hasil ketikan ini akan dikembalikan lagi ke
hakim agung untuk dikoreksi. Itu yang
prosesnya agak lama.
Kita lagi mencari jalan supaya bolakbaliknya baca ulang dan pengambilan
keputusan ini tidak menghambat. Kalau
one day publish sudah bisa. Artinya, putus hari ini bisa diumumkan hari ini. Tapi
yang diinginkan orang kan berkasnya,
untuk mengajukan upaya hukum lagi,
atau melaksanakan eksekusinya.
Itu masih dengan tanda tangan basah
sementara ini. Kecuali perkara-perkara
pidana, sudah bisa dengan sistem peradilan pidana terpadu. Walaupun masih
terbatas perjanjiannya dengan penegakpenegak hukum, tapi paling tidak data
yang ada di dalam data pelayanan terpadu elektronik yang kita input sudah
bisa digunakan. Itu sudah bisa dijadikan
bukti untuk bisa mengeksekusi, sambil
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menunggu tanda tangan basahnya menyusul.
Terakhir, mungkinkah suatu saat nanti
peradilan paperless?
Memang kita menuju ke paperless. Sebenarnya dengan sistem ini kita menuju
ke paperless, kalau kita lihat dalam penelusuran perkara. Coba kita buka SIPP,
di sini kan sebenarnya sudah muncul
semua data. Di direktori putusan, sudah
ada informasi putusan perkara. Semua
ada. Tinggal masukkan nomor perkara.
Sistem itu lebih mudah sekarang, cuman
skill dan knowledge diperlukan di sini.
Jadi tidak semua orang tidak bisa menggunakan dalam waktu berbarengan bisa
menggunakan ini dengan cepat.
Saya pikir, perlu satu generasi yang memang sudah IT-minded. Kenapa kita katakan kekurangan SDM? Karena masih banyak yang menggunakan operator, masih
dibantu oleh orang-orang. Jadi tidak bisa
menggerakkan sendiri. Kalau yang kelahiran tahun 50-an dan 60-an itu apalagi
yang mungkin megang laptop aja takut
nyetrum. Jadi, belum cepat beradaptasi
dengan teknologi informasi.
Padahal sebenarnya mereka sudah bermain (dengan teknologi informasi). Apalagi kalau masuk di awal bulan, di ruangan yang sangat dirindukan cuman 1x1m,
automatic teller machine, itu langsung hebat semua. Udah bisa langsung cek saldo.
Tapi ketika teknologi informasi untuk pekerjaan langsung, ya capek deh. Ini soal
kebiasaan saja.

KEPANITERAAN 45
ORIENTASI KERJA HAKIM PEMILAH

MA Mulai Terapkan Pemilahan Perkara

n

Kepaniteraan MA yang dinakhodai oleh Dr. Ridwan Mansyur, S.H.,
M.H. (kanan) menyelenggarakan kegiatan orientasi hakim pemilah
perkara dengan mengundang nara sumber Wakil Ketua MA Bidang
Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. (kiri).

U

NTUK mempercepat penanganan perkara kasasi dan
peninjauan kembali, Mahkamah Agung (MA) memberlakukan
prosedur pemilahan perkara. Hal itu
dilakukan dengan memilah perkara
yang memiliki isu hukum (question
of law) dan perkara yang tidak memiliki isu hukum atau terkait fakta
(question of fact).
Demikian pernyataan Wakil Ketua
Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr.
H. Andi Samsan Nganro, saat memberikan sambutan pembukaan acara orientasi kerja bagi hakim pemilah perkara pada Mahkamah Agung yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan MA
di Ruang Rapat Panitera Mahkamah
Agung, Senin (22/02/2021).
Andi Samsan Nganro menjelaskan,
perkara yang memiliki isu hukum
(question of law) diperiksa lebih da-

lam oleh majelis hakim, sedang
perkara yang tidak memiliki isu hukum atau terkait fakta (question of
fact) cukup diperiksa melalui proses sederhana. Prosedur pemilahan perkara itu diimplementasikan
dalam proses penanganan perkara
pada Mahkamah Agung dalam
rangka memperkuat sistem kamar
di Mahkamah Agung.
Kegiatan orientasi hakim pemilah perkara menghadirkan nara
sumber Wakil Ketua MA Bidang
Yudisial, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Panitera
Mahkamah Agung, Panitera Muda
Pidana Mahkamah Agung, dan Koordinator Data dan Informasi dan
Direktur Eksekutif LeIP.
Dalam acara orientasi tersebut,
para hakim pemilah diperkenalkan
dengan sistem penanganan perkara di MA, kriteria pemilahan perkara, sistem informasi pendukung
kerja pemilahan perkara, dan perbandingan sistem pemilahan perkara di MA dengan sistem seleksi
perkara di Hoge Raad Belanda.
Pada kesempatan yang sama, Panitera Mahkamah Agung Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. melaporkan, Mahkamah Agung telah memiliki 19 hakim tinggi pemilah perkara. Mereka terdiri dari 5 pemilah
perkara pidana khusus, 2 pemilah
perkara pidana umum, 4 pemilah
perkara perdata umum, 4 pemilah
perkara perdata khusus, 2 pemilah
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Pelantikan 17 Hakim Tinggi pemilah perkara di tahap Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)
pada Jumat, 22 Januari 2021 oleh Made Rawa Aryawan (panitera MA sebelum Dr. Ridwan
Mansyur) di lantai 2 Tower Mahkamah Agung RI.

perkara perdata agama, dan 2 pemilah
perkara tata usaha negara.
Ridwan Mansyur menegaskan, Kepaniteraan Mahkamah Agung telah
menyiapkan sistem kerja berbasis teknologi informasi untuk mendukung
tugas pemilah perkara, sesuai dengan
SK KMA 269 Tahun 2020. SK ini mengamanatkan pemanfaatan teknologi
informasi dalam proses kerja pemilahan perkara, mulai dari membaca
berkas hingga menyampaikan lembar
usulan kepada hakim agung.
Dengan sistem berbasis teknologi
informasi itu, kinerja hakim pemilah
tercatat oleh sistem, sehingga proses
monitoring dan evaluasi yang diamanatkan kepada Panitera Mahkamah
Agung dapat berjalan dengan efektif.
Para pemilah perkara, masih menurut Ridwan Mansyur, dapat membaca
berkas secara elektronik melalui aplikasi SIAP Mahkamah Agung. Karena,
sejak 2010, pengadilan telah diwajibkan mengirimkan dokumen elektronik berkas perkara ketika mengajukan
permohonan kasasi dan peninjauan
kembali.
Sementara itu, untuk pengiriman

EDISI XXV/2021 – MAHKAMAH AGUNG

lembar usulan pemilahan perkara,
Kepaniteraan MA telah menyediakan fitur pemilahan pada aplikasi Direktori Putusan. Dengan sistem ini,
hasil pemilahan perkara di-upload
ke aplikasi Direktori Putusan. Sistem
kemudian akan menerbitkan surat
pengantar penyerahan lembar usulan yang dibubuhi barcode.
Dengan demikian, hakim pemilah
tidak perlu mencetak lembar usulan
pemilahan perkara. Ia hanya perlu
mencetak surat pengantar yang ada
barcode-nya, untuk diserahkan kepada Panitera Muda Perkara.
Panitera Muda Perkara selanjutnya
menyerahkan barcode tersebut kepada hakim agung. Akhirnya, hakim
agung, untuk mengakses lembar
usulan, cukup memindai barcode tersebut pada aplikasi SIAP, kemudian
membacanya secara elektronik atau
mencetaknya.
“Dengan mekanisme ini, kerahasiaan lembar usulan dapat terjaga, karena hanya hakim agung yang dapat
membukanya,” pungkas Ridwan. ***
(MMA/an/rz)

TOKOH 47
ANDI SAMSAN NGANRO

Wakil Ketua MA
Bidang Yudisial

n

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan istri mendapat ucapan
selamat dari Presiden Joko Widodo setelah dilantik oleh Presiden di Istana Negara, 15 Februari 2021.

S

EUSAI resmi terpilih sebagai
Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro,
S.H., M.H. dilantik oleh Presiden Joko
Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).
Andi Samsan Nganro terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung
RI bidang Yudisial dalam Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial pada hari Rabu,
20 Januari 2021, di Ruang Kusumah
Atmadja lantai 14 Tower Mahkamah
Agung, Jakarta. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung.

Proses pelantikan dimulai dengan
pembacaan Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 22 P Tahun 2021
oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara
Nanik Purwanti. Keppres itu mengatur pemberhentian dengan hormat
Ketua Muda Pengawasan Mahkamah
Agung dan pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
“Terhitung sejak saat pengucapan
sumpah dan janji, mengangkat Andi
Samsan Nganro dalam jabatan Wakil
Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial,” kata Nanik Purwanti. Andi lantas mengucap sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo.
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“Demi Allah saya bersumpah bahwa
saya akan memenuhi kewajiban Wakil
Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
dengan selurus-lurusnya menurut Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta berbakti
kepada Nusa
Kekosongan jabatan dan Bangsa,”
ucap Andi.
tersebut harus segeSetelah itu,
secara bergira diisi, karena fungliran Presiden
si yudisial memegang Jokowi dan
Wakil
Presiperanan vital dalam
den
Ma’ruf
Amin
meroda organisasi di
nyampaikan
Mahkamah Agung, yai- ucapan selamat
kepada
tu di bidang teknis peAndi. Dipantau
melalui
nanganan perkara.”
saluran YouTube Sekretariat Presiden, proses pelantikan tampak
mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus corona.
Proses Pemilihan
Proses pemilihan Wakil Ketua MA bidang Yudisial dipimpin langsung oleh
Ketua Mahkamah Agung (KMA), Prof.,
Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Dalam pidatonya, KMA mengatakan bahwa jabatan
Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial telah ko-
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song sejak April 2020, ketika ia harus
melepasnya dan mulai menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung.
“Kekosongan jabatan tersebut harus segera diisi, karena fungsi yudisial memegang peranan vital dalam roda organisasi di Mahkamah
Agung, yaitu di bidang teknis penanganan perkara,” tegas KMA.
Lebih lanjut M. Syarifuddin menyatakan, meskipun ada tata cara yang
sedikit berbeda, dalam rangka menyesuaikan dengan protokol pencegahan Covid-19, hal itu tidak memengaruhi keabsahan proses pemilihan yang dilangsungkan, karena
mekanisme proses pemilihan tetap
sama dan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 09/KMA/SK/I/2021 tanggal
14 Januari 2021 tentang Tata Tertib
Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah
Agung Bidang Yudisial.
Berbeda dalam pemilihan sebelumnya, seluruh hakim agung yang
hadir diminta untuk mengisi daftar
hadir dan formulir bersedia atau tidak dicalonkan menjadi Wakil Ketua
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Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Hasilnya terdapat lima orang hakim agung
yang bersedia dicalonkan, yaitu: 1. Dr. H.
Amran Suadi, S.H., M.H., MM; 2. Dr. Suhadi, S.H., M.H.; 3. Dr. Andi Samsan Nganro,
S.H., M.H.; 4. Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,
CN; dan 5. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Pemilihan berlangsung sejak pukul
10.00. WIB dalam dua putaran. Putaran
pertama telah menempatkan Dr. Andi
Samsan Nganro sebagai peraih suara
terbanyak (12 suara), disusul Dr. Amran
Suadi (8), Dr. Zahrul Rabain (8), Dr. Suhadi (7) dan Dr. Irfan Fachruddin (4). Namun karena belum memenuhi kuorum,
maka dilakukan putaran kedua. Ada 2
suara tak sah dan 1 abstain pada putaran
pertama ini.
Dalam putaran kedua, para hakim
agung hanya memilih satu di antara tiga
nama calon yang mendapatkan suara
terbanyak pada putaran pertama, yaitu Andi Samsan Nganro, Amran Suadi
dan Zahrul Rabain. Andi Samsan Nganro akhirnya terpilih dengan perolehan 20
suara, mengungguli Zahrul Rabain (17)
dan Amran Suadi (3).
Dalam sambutannya sebagai Wakil

Ki-ka: Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin,
dan Ibu Andi Samsan Nganro.

Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial terpilih, Andi Samsan Nganro, S.H.,
M.H. mengucapkan terima kasih kepada para hakim agung yang telah berkenan memberikan suara padanya. Baginya, itu merupakan suatu amanah dan
tanggung jawab yang besar.
Putra Kades
Andi Samsan Nganro merupakan
anak pertama dari dari tiga bersaudara,
kelahiran Sengkang, Kabupaten Wajo,
Sulawesi Selatan, 2 Januari 1953. Ia dikenal sebagai pribadi yang ramah, rendah
hati, dan humanis.
Ia menamatkan pendidikan dasar,
menengah dan atas di kota yang terkenal akan keindahan kain tenunnya itu.
Lulus dari SMA, ia mendaftar ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
“Ilmu hukum ternyata sangat menarik
karena berkaitan langsung dengan masalah yang dialami masyarakat keseharian,” ujarnya ketika itu.
Masuk Fakultas Hukum pada tahun
1973, ia berhasil menyelesaikan S1-nya
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Andi Samsan Nganro dikenal dekat dan akrab dengan
wartawan sejak menjadi juru bicara Mahkamah Agung.
Tampak ia mendapat ucapan selamat dari wartawati
media online seusai dilantik menjadi Ketua Kamar
Pengawasan.

Kurang lebih 3 tahun bertugas di Bumi Halmahera, Andi Samsan Nganro yang memiliki hobi
membaca dan menulis ini kemudian mengalami
tour of duty seorang hakim. la dipindahkan ke PN
Tanah Grogot, Kalimantan Timur, tahun 1986.
Dalam kurun waktu tahun 1997-2000, ia memimpin PN Tenggarong, sebelum akhirnya pada tahun
2000 dimutasi ke Pulau Jawa, tepatnya PN Jakarta Pusat, di mana ia merangkap menjadi humas
pengadilan. Di sela-sela kesibukannya ia tetap menekuni hobi lamanya menulis artikel di berbagai
media.
Jabatan sebagai ketua pernah diembannya di
Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat, tahun
2003-2006, kemudian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2006.
Di luar karier hukumnya yang cemerlang, tidak

Tidak banyak yang tahu anak sulung dari tiga bersaudara ini
sebenarnya pernah bercita-cita menjadi pegawai pemerintah.

dalam kurun waktu lima tahun. Di
akhir kuliahnya, ia sempat menjadi asisten dosen dan sempat pula
berpraktik di LBH Makassar yang
memungkinkannya bersentuhan
langsung dengan dunia peradilan.
Untuk jenjang S2 , ia melanjutkan di Universitas Krisnadwipayana Jakarta, dan S3-nya ditempuh
di Universitas Padjajaran Bandung.
Andi Samsan memiliki karier
yang cemerlang. Ia mulai meniti
karier sebagai hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Ujung
Pandang.
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banyak yang tahu anak sulung dari tiga bersaudara ini sebenarnya pernah bercita-cita menjadi
pegawai pemerintah, karena terinspirasi ayahnya
yang menjabat kepala desa, dengan alasan untuk
dapat terus berdekatan dengan rakyat.
Setelah masuk Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada 1973, keinginannya itu akhirnya
memudar. Namun, jalan hidup yang ia pilih itu belakangan membawanya ke puncak karier yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Ia sempat mengikuti pemilihan Ketua Mahkamah Agung RI untuk menggantikan Muhammad
Hatta Ali yang pensiun pada 1 Mei 2020. Namun, ia
kalah suara ketika itu. Pemilihan dimenangkan M.
Syarifuddin. **** (MMA/vp/rz)
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Menghadirkan Keadilan
melalui Sistem Berbasis It
Oleh Haryo Prasetyo *)

P

ENERAPAN
information techonology (IT) telah menjadi keniscayaan
dalam berbagai lini kehidupan. Di era kekinian, tatkala gerak dunia semakin dipacu oleh
momentum revolusi industri
4.0 dan tujuan kehidupan kian
mengarah kepada Society 5.0,
maka penggunaan dan penerapan IT tidak bisa ditawar-tawar
lagi. Di mana pun, kapan pun,
pada bidang apa pun, dan dalam
kondisi bagaimana pun, penerapan IT semakin menggejala.
Terlebih, setelah datangnya
era pandemi Covid-19, manusia dihadapkan pada dilema. Di
satu sisi, untuk mempertahankan dan melanjutkan kehidupannya, manusia harus terus bergerak, bersosialisasi, bertransaksi, dan berinteraksi dengan
sesama. Akan tetapi di sisi lain,
jika aktivitas tersebut terus dilakukan secara normal, maka
bahaya virus Covid-19 semakin
mengancam.
Dalam kondisi itu, penerapan
teknologi informasi, yang semula
merupakan suatu kecenderungan, telah berubah menjadi keharusan. Mereka yang mengabaikan
hal itu, harus siap untuk ditinggalkan oleh perkembangan zaman.
Peradilan Modern MA
Dunia peradilan pun bukan-

lah pengecualian dari fenomena
global tersebut. Terlebih dengan
datangnya pandemi Covid-19.
Dalam konteks itulah, kita
mengapresiasi langkah visioner
Mahkamah Agung (MA), yang
jauh sebelum datangnya pandemi, telah menyiapkan strategi
fundamental terkait pengembangan organisasi. Sehingga,
tatkala pandemi covid-19 datang secara tidak terduga, organisasi MA dan seluruh sistem
peradilan di bawahnya dengan
cepat dapat beradaptasi dengan
keadaan.
Dalam Cetak Biru Peradilan
2010-2035, para pimpinan MA
juga telah menyiapkan peta jalan yang mengacu kepada pembangunan sistem peradilan modern. Dan secara lebih spesifik
lagi, peta jalan menuju peradilan
modern tersebut diimplementasikan dengan berbasis penggunaan teknologi informasi (IT).
Publik mencatat tahapan
pembangunan menuju peradilan modern tersebut dirancang
sejak lama, dibangun setahap
demi setahap secara gradual.
Kita pun menyaksikan berbagai
perubahan di tubuh MA itu ada
dan memang terus berlangsung.
Pucuk-pucuk pimpinan di MA
memang silih berganti. Akan
tetapi, pergantian pucuk pimpinan dan berbagai jajaran pe-

mimpinan di bawahnya terlihat
semuanya sinergis menuju pencapaian cetak biru Peradilan
2010-2035, yaitu terlaksananya
visi misi MA sebagai peradilan
yang agung yang menerapkan
sistem peradilan modern.
Berdasarkan road map itu, tidak mengherankan jika semula banyak satuan kerja (satker)
di MA yang tidak mengenal IT
sama sekali, kemudian menjadi
‘melek’ dan bahkan menerapkan IT sepenuhnya dalam kinerja dan sistem kerja sehari-hari.
Berbagai produk layanan bagi
para pencari keadilan berbasis
IT pun mulai dapat dirasakan
kehadirannya. Melalui produkproduk kebijakan MA, berbagai
bentuk penerapan IT pun hadir
setahap demi setahap. Bukan hanya administrasi peradilan yang
berbasis IT, proses persidangannya pun tidak ketinggalan.
Pro-Kontra
Penerapan IT dalam proses
persidangan yang membuat
persidangan dilakukan secara
online atau daring bukannya
tanpa pro kontra. Sejumlah
praktisi hukum dan kalangan akademisi mempersoalkan
langkah MA tersebut. Pasalnya, hal itu dinilai berpotensi
menimbulkan masalah yuridis
dan dalam pelaksanaannya di-
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khawatirkan bertentangan dengan Ketentuan Hukum Acara
Pidana (KUHAP).
Dalam Pasal 153 KUHAP, misalnya ditegaskan bahwa sidang
pengadilan harus terbuka untuk
umum. Selain itu, pada Pasal 154
KUHAP jo Pasal 196 KUHAP juga
terdapat ketentuan yang mengharuskan kehadiran terdakwa di
ruang sidang. Bahkan dalam Pasal 159 KUHAP jo Pasal 160 KUHAP jo Pasal 167 KUHAP ada keharusan bagi saksi untuk hadir
secara fisik di ruang persidangan.
Terkait barang bukti, Pasal 181
KUHAP, terdapat pula celah untuk menolak peradilan online.
Dalam pasal itu, misalnya, majelis hakim, misalnya diwajibkan
memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti. Keharusan itu, dalam level tertentu,
memang dapat membuat kredibilitas dan keabsahan dalam persidangan virtual dipertanyakan.
Hal itu bukannya tidak disadari oleh pimpinan MA. Merespons hal itu, Ketua MA Prof. Dr.
H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
menyebut MA tidak bisa menunda peralihan proses konvensional ke sistem berbasis IT. Selain
hal itu sudah dicanangkan sejak
lama, pandemi covid yang melanda seluruh dunia telah memaksa percepatan dilakukan dengan menerbitkan Perma yang
mengatur sidang elektronik.
Legislasi
Argumen MA terkait keadaan
pandemi tersebut dapat diterima. Akan tetapi, sejalan dengan
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itu, proses legislasi untuk memperkuat fondasi yuridis dari
peradilan elektronik yang berbasis IT harus ditempuh.
Untuk itu, kita mendorong
pimpinan MA untuk melakukan koordinasi dan komunikasi
dengan lembaga pembuat undang-undang di lembaga legislatif. MA juga perlu terus merangkul seluruh stakeholders di
ranah ini demi mewujudkan lahirnya undang-undang peradilan berbasis IT tersebut.
Langkah-langkah
strategis
dan taktis yang nyata memang
perlu ditempuh. Karena, jika
tidak, maka dikhawatirkan hal
itu dapat menempatkan produk
hukum yang dihasilkan dari
peradilan elektronik dalam pertanyaan besar.
The Men behind the IT
Di luar dilema tersebut, sekali lagi, kita mengapresiasi
setinggi-tingginya MA yang sangat progresif dalam menerapkan sistem peradilan modern
dengan memanfaatkan teknologi IT. Apalagi hasil penerapan atas sistem tersebut terlihat
nyata.
Sebut saja dalam penyelesaian
perkara. Pertumbuhan kinerja MA di bidang itu belakangan
terlihat eksponensial. Dari segi
penyelesaian perkara, misalnya,
pada 2020, jumlah perkara perdata, perkara perdata agama,
dan perkara tata usaha negara
yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di pengadilan tingkat pertama mencapai 186.987

perkara. Angka ini meningkat sebesar 295 persen dibandingkan 2019 yang berjumlah
47.244 perkara.
Tidak kurang dari Presiden RI
Joko Widodo pun mengapresiasi capaian MA. Tapi apreasiasi
itu hendaknya tidak membuat
insan peradilan berpuas diri.
Apalagi tantangan di era revolusi industri 4.0 akan semakin
besar di masa mendatang. Utamanya bagaimana mewujudkan sinergi antara insan peradilan dan teknologi dalam rangka mewujudkan kebenaran dan
keadilan.
Insan peradilan yang merupakan unsur SDM tetaplah memegang kunci atas terwujud
atau tidaknya hal itu. Dalam kaitan itu, selain menerapkan IT
dalam sistem kerja, pelayanan,
dan organisasi, hendaknya insan peradilan terus memegang
teguh moralitas. Sistem peradilan hendaknya juga benar-benar
menempatkan terwujudnya kebenaran dan keadilan sebagai
tujuan utama di tengah hingarbingar inovasi berbasis IT.
Hal itu akan terwujud jika keadilan yang dihadirkan bukan
sekadar berada di level prosedural, tetapi juga dapat hadir
secara substansial di tengah
masyarakat pencari keadilan.
Jika keduanya dapat dicapai,
maka hakim sebagai profesi
mulia dapat mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.***
*) Tim Majalah Mahkamah Agung
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DR. M. SYARIFUDDIN

Guru Besar Hukum Pidana Undip

U

NIVERSITAS Diponegoro (Undip) mengukuhkan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., sebagai guru
besar. Upacara pengukuhan dilaksanakan di Gedung Prof.
Sudharto, kompleks Kampus Undip, Tembalang, Kota Semarang, Kamis (11/2/2021).
Undip menilai, M. Syarifuddin sebagai Ketua Mahkamah Agung
(KMA) telah banyak mengembangkan pemikiran dan langkah-langkah
progresif dan inovatif sebagai creative breakthrough atau terobosan
kreatif, yang mencerminkan sikap tanggap, keberanian, sekaligus kapasitas dan kompetensinya yang luar biasa sebagai seorang praktisi
maupun teoritisi.
Berdasarkan penilaian tersebut dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, Undip memutuskan untuk mengukuhkan Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Guru Besar Tidak Tetap dalam bidang Ilmu
Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Rektor Undip, Prof. Yos Johan Utama, dalam sambutannya mengapresiasi langkah-langkah yang diambil M. Syarifuddin sebagai ketua
MA. Salah satu langkahnya yang menonjol, kata Yos Johan Utama, ialah penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan
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Para guru besar Universitas Diponegoro dan para undangan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan tersebut
dinilai merupakan langkah progresif, yang
ingin memberikan pedoman pemidanaan
yang proporsional, akuntabel, rasional dan
berkeadilan.
M. Syarifuddin juga dipandang telah melakukan yudicial correction terhadap kebijakan formulasi yang dilakukan lembaga yudikatif, yang secara objektif rasional
terkesan melindungi dan berpihak kepada
pelaku tindak pidana korupsi yang memegang jabatan publik, dengan pengancaman pidana yang lebih ringan terhadap pelanggaran Pasal 3 UU Tipikor.
Menurut Yos Johan Utama, kompetensi luar biasa juga ditunjukkan oleh M. Syarifuddin dalam menetapkan kebijakan yang
sangat visioner bagi lembaga Mahkamah
Agung Republik Indonesia, yaitu dengan mengembangkan virtual court dalam perkara
pidana. Penerapan sistem virtual court untuk
perkara pidana diwujudkan dengan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi
dan Persidangan Perkara Pidana di Penga-
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dilan secara Elektronik.
Menurut rektor Undip,bukanlah langkah
mudah melakukan pembaruan proses persidangan pidana dari konvensional ke virtual. Karena langkah itu tidak hanya berdimensi praktis, tapi juga berdimensi yuridis
(berkaitan kepastian dan kekuatan pembuktian) dan perlindungan HAM.
Selain kedua kompetensi luar biasa tersebut, sepanjang kariernya di MA, Syarifuddin juga dinilai memiliki keterlibatan dalam pengembangan berbagai sistem aplikasi peradilan yang menunjang misi Pembaruan Peradilan Modern di Indonesia, seperti aplikasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT TI). “Termasuk pengembangan
Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah
Agung Republik Indonesia (SIPERMARI)
dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS),” tegas Prof.
Yos Johan Utama.
Seusai acara pengukuhan, sejumlah
ucapan selamat mengalir kepada guru besar baru Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,
M.H. Salah satunya dari Wakil Ketua DPD
RI, Sultan B. Najamudin.
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Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. M. Syarifuddin dikukuhkan menjadi Guru Besar Universitas
Diponegoro oleh Rektor Undip.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses
serta rasa bangga kepada Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor M. Syarifuddin,
atas pengukuhan sebagai guru besar di bidang Ilmu Hukum Pidana di Undip. Beliau
telah banyak mengembangkan pemikiran
dan langkah-langkah progresif dan inovatif
yang menunjukkan kapasitas dan kompetensinya yang luar biasa di bidang Ilmu Hukum Pidana di Indonesia,” ucap Sultan B.
Najamudin seperti dikutip sejumlah kantor
pemberitaan.
Sultan membenarkan, Syarifuddin telah
menginisiasi keluarnya pedoman pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi keuangan negara melalui penerbitan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Menurutnya, Perma itu
peraturan yang sangat subtansial dan patut
diapresiasi oleh semua pihak.
“Saya kira langkah beliau sebagai Ketua
MA adalah langkah progresif yang ingin

memberikan pedoman pemidanaan yang
proporsional, akuntabel, rasional, dan berkeadilan,” ucap Sultan.
Perma Nomor 1 Tahun 2020 ditandatangani oleh Ketua MA, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., pada 8 Juli 2020 dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan
HAM pada 24 Juli 2020 lalu. Perma ini menjadi panduan bagi para hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara bagi terdakwa korupsi yang dijerat dengan Pasal 2 atau
Pasal 3 UU Tipikor.
Pedoman pemidanaan ini diterbitkan untuk mencegah perbedaan rentang pidana
terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa, supaya tak terjadi perbedaan
yang mencolok antara hukuman terhadap
satu koruptor dan terhadap koruptor lainnya, padahal nilai kerugian Negara yang diakibatkan oleh keduanya seimbang, begitu
pula tingkat kesalahan mereka. **** (MMA/
D.Y.Wit/rz/vp)
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Pembaruan Sistem Pemidanaan
dalam Praktik Peradilan Modern:
Pendekatan Heuristika Hukum

D

I depan 30 orang tamu kehormatan,
termasuk sejumlah tokoh nasional
dan keluarga, Prof. Dr.H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan pidato pengukuhannya berjudul Pembaruan Sistem Pemidanaan dalam Praktik
Peradilan Modern: Pendekatan Heuristika
Hukum. Substansi pidato tersebut disarikan
di bawah ini.
Pengalaman panjang membentuk pemahaman bahwa penegakan hukum sejatinya adalah seni yang memerlukan perlakuan khusus dari aktor pelaksananya, yaitu hakim.
Kreasi dalam penegakan hukum menuntut padu padan yang selaras setiap
elemen di dalamnya. Penegakan hukum
adalah proses memilih dan memilah, lalu
menentukan bentuk akhir dan isinya. Inilah
heuristika dalam hukum.
Hakim bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menarasikan
keadilan melalui putusannya. Hakim merupakan satu-satunya jabatan yang diberi
kewenangan untuk menjalankan sebagian dari kekuasaan Tuhan, sehingga hakim
dipandang sebagai jabatan yang mulia di
antara jabatan-jabatan publik yang lain.
Akan tetapi, letak kemuliaan itu sesungguhnya bukan pada kekuasaannya yang
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besar, melainkan pada sikap kearifan hakim secara individu.
Permasalahan yang muncul dalam praktik di antaranya terjadinya disparitas pemidanaan, khususnya putusan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki isu hukum sama. Adanya kesenjangan hukuman tanpa alasan yang jelas dalam pemidanaan perkara korupsi memberi gambaran
masih adanya disparitas pemidanaan. Salah satu yang menjadi sebab adalah sistem minimum dan maksimum dalam pemidanaan kasus korupsi .
Disparitas Versus Kemandirian
Hakim harus memiliki kemandirian dalam menjatuhkan putusan, karena kemandirian merupakan pilar utama dalam fungsi kekuasaan kehakiman. Namun, tidak
dapat dimungkiri bahwa disparitas menimbulkan ketidakadilan, sehingga harus
ada mekanisme yang dapat meminimalisasi tingkat disparitas tanpa harus menggerus kemandirian hakim.
Saya mencoba mengambil pemikiran dari perspektif yang berbeda, dengan
mencoba mengoreksi problematika atas
ketidakadilan yang ditimbulkan oleh adanya disparitas pemidanaan, tanpa harus
melukai independensi hakim.
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Teori heuristika hukum yang saya kemukakan adalah upaya untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan
hukum seperti itu. Pandangan awal saya
adalah pengadilan seharusnya memutus dengan memperhatikan keadilan dan
kemanfaatan yang didasari pertimbangan yang lengkap dan konsisten. Karena,
pada akhirnya, proses peradilan harus
memberikan keadilan dan kemanfaatan
bagi masyarakat.
Teori Heuristika Hukum
Heuristika berasal dari kata “heuriskein”
(Yunani), dalam bahasa Latin “heuristicus”,
yang berarti to find out atau discover, yaitu menemukan sesuatu. Heuristika adalah upaya menemukan (suatu pengetahuan baru). Dalam pengertian lain, heuristika
adalah cabang dari logika yang membahas seni menemukan suatu pengetahuan
baru.
Heuristika menawarkan cara berpikir
yang lebih praktis, efektif, dan menyeluruh
dalam memahami suatu permasalahan.
Dari proses itu, diharapkan dapat dicapai
suatu resolusi yang lebih efektif.
Namun demikian, penerapan heuristika harus hati-hati, karena proses mental
(mental shortcut) yang hanya menekankan
satu atau beberapa aspek saja dari suatu
permasalahan dapat memunculkan bias.
Untuk mengatasi kemungkinan bias dalam kesimpulan dalam pengambilan keputusan, maka heuristika harus diimplementasikan secara proporsional. Karena itu, penerapan model heuristika
dalam analisis dan penyelesaian
n

suatu permasalahan harus mampu mengidentifikasi fakta-fakta yang penting dan
menentukan, sudut pandang yang tepat,
serta cakupan permasalahan yang signifikan.
Karena itu, dalam heuristika, perlu disadari bahwa mempercepat proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara hati-hati. Pengalaman masa lalu tetap
perlu diperhatikan namun tidak dapat selalu dijadikan sandaran dalam pengambilan keputusan saat ini karena situasinya
mungkin sangat jauh berbeda.
Gagasan heuristika hukum saya ajukan
sebagai sebuah pendekatan baru dalam
memahami hukum, baik pada tataran formulasi (penormaan), penegakan, maupun
pembaruan hukum.
Perma Nomor 1 Tahun 2020
Heuristika Hukum dalam Perma Nomor
1 Tahun 2020 Perma merupakan proses
pemanfaatan teori heuristika hukum. Perma Nomor 1
Ta h u n

Dr. H. M. Syarifuddin menyampaikan pidato
pengukuhannya di Universitas Diponegoro,
Semarang, 11 Februari 2021.
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2020 adalah representasi dari proses heuristik. Perma Nomor 1 Tahun 2020 adalah wujud dari seni menyelesaikan permasalahan disparitas putusan yang sekian
lama belum teratasi.
Mengapa kemudian dengan Perma?
Karena proses legislasi di dewan memerlukan waktu lama, sementara dalam praktik dibutuhkan kerangka normatif yang cepat dan operasional.
Adapun beberapa gambaran mengapa
Perma Nomor 1 Tahun 2020 merupakan
implementasi dari pendekatan heuristika
hukum adalah sebagai berikut.
Pertama, sebagian kecil putusan menunjukkan adanya disparitas dalam pemidanaan tipikor. Terbitnya Perma Nomor 1
Tahun 2020 merupakan penormaan dari
pandangan agar setiap penjatuhan pidana dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan. Penormaan inilah yang dimaksud dalam heuristika hukum.
Kedua, Perma Nomor 1 Tahun 2020
memberi kerangka kerja yang memudahkan bagi para hakim dalam mengadili perkara tipikor sehingga dapat menetapkan
berat ringannya pemidanaan (paling berat, berat, sedang, ringan) berdasar pertimbangan-pertimbangan yang lengkap
(terbukti tidaknya unsur pidana; kerugian keuangan negara; tingkat kesalahan,
dampak, dan keuntungan; rentang pemidanaan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan). Kerangka kerja ini
yang dimaksud sebagai penegakan dalam perspektif heuristika hukum.
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Ketiga, Perma Nomor 1 Tahun 2020
menentukan standardisasi pemidanaan
(paling berat, berat, sedang, ringan, dan
paling ringan) dan ini dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara. Meskipun demikian, hakim tetap memiliki kewenangan dan kemandirian untuk
dapat menentukan berat ringannya pidana menurut hati nuraninya jika apa yang
termuat dalam pedoman tersebut belum
mengakomodasi fakta penting lain yang
terungkap di persidangan. Ini merupakan
pembaruan dalam perspektif heuristika
hukum.
Berdasar hal-hal yang telah dipaparkan
tersebut di atas, saya menyimpulkan halhal sebagai berikut:
Pertama, pembaruan sistem pemidanaan dalam praktik peradilan modern dimaksudkan untuk meminimalkan disparitas dalam pemidanaan namun tidak mengurangi kemandirian hakim. Dalam perspektif heuristika hukum, lahirnya Perma
Nomor 1 Tahun 2020 telah menyelaraskan berbagai aspek sistem pemidanaan
dalam upaya mewujudkan keadilan dan
kemanfaatan bagi masyarakat.
Kedua, untuk mendukung pembaruan
peradilan menuju peradilan modern, lembaga peradilan harus mengimplementasikan teknologi informasi dalam administrasi dan persidangan perkara dengan tetap memerhatikan ketentuan yang berlaku
dalam hukum acara.
Ketiga, teori heuristika hukum dapat dijadikan sebagai pendekatan baru yang
melengkapi teori-teori hukum yang telah
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Pemberian plakat Universitas Diponegoro dari Rektor Universitas Diponegoro,
Prof. Yos Johan Utama kepada Prof. H. M. Syarifuddin.

ada dalam pengembangan studi dan kebijakan hukum, tidak hanya dalam bidang
hukum pidana, namun juga pada bidang
hukum lain.
Keempat, sistem hukum mencakup
banyak pemangku kepentingan (stakeholders). Karena itu, penormaan, penegakan, dan pembaruan hukum harus melibatkan pemangku kepentingan tersebut.
Pandangan Pribadi
Gagasan-gagasan dalam pidato ini me-

rupakan pandangan pribadi saya terhadap pengalaman-pengalaman selama ini
sebagai hakim dan bukan mewakili pendapat resmi lembaga Mahkamah Agung.
Karena itu, apa yang saya paparkan
sepenuhnya murni pandangan akademis saya. Sekaligus pada kesempatan
ini, saya memohon perkenan dengan hormat kepada para guru besar dan pihak
lain yang hadir dalam forum ini untuk bersama-sama menyempurnakan teori yang
saya gagas ini.*** (MMA/D.Y.Wit/rz/vp)
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PEMBINA PELAYANAN PUBLIK

Ketua MA Raih Penghargaan
Kemenpan RB

an RI

n

A

Ketua MA, Prof. Dr. H.M.Syarifuddin (3 dari kanan) menerima penghargaan dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahyo Kumolo, S.H. (tengah)
di Ballroom Hotel Ritz-Calton SCBD, Jakarta Pusat, 9 Maret 2021.

TAS perannya sebagai Pembina
Pelayanan Publik Ramah Kelompok
Rentan/Berkebutuhan Khusus Tahun 2020, Ketua Mahkamah Agung (MA)
RI Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. memperoleh penghargaan dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Penghargaan ini diperoleh atas role model
pelayanan publik yang diraih oleh delapan
kantor pengadilan yang berada di bawah
pembinaan Ketua MA. Kedelapan kantor
pengadilan tersebut ialah: Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Mojo-
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kerto, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Wonosari, Pengadilan Agama
Semarang, Pengadilan Agama Bandung,
Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan
Pengadilan Agama Makassar.
Penghargaan diserahkan secara langsung
oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, S.H. di Ballroom Hotel Ritz-Carlton SCBD
Jakarta Pusat, pada Selasa, 9 Maret 2021.
Acara penyerahan penghargaan tersebut
dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia
Maju, pimpinan lembaga serta para kepala daerah dan terselenggara dengan mene-
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Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin (kanan) dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Tjahyo Kumolo, S.H. (kiri).

n

rapkan protokol kesehatan secara ketat.
Dalam kesempatan yang sama, Pengadilan Negeri Denpasar juga mendapat penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik
dengan katagori “ Sangat Baik .“ Penghargaan diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Dr. H. Sobandi,
S.H.,M.H.
Pelayanan publik yang disurvei terkait
pemberian penghargaan tersebut berlang-

sung dari bulan Juli hingga dengan Desember 2020. Evaluasi menekankan penilaian
terhadap enam aspek yang mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk dapat
memberikan layanan yang prima. Keenam
aspek tersebut ialah kebijakan pelayanan,
profesionalisme SDM, sarana prasarana,
sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik. *** (MMA/rz)

MA Raih BKN Award 2020
Mahkamah Agung RI meraih penghargaan BKN Award 2020 kategori 1 dalam perencanaan kebutuhan dan pelayanan pengadaan kepangkatan dan
pensiun. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dr. Ir. Bima Haria Wibawa Wibisana, MSIS,
kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H., di ruang rapat Ketua Mahkamah Agung lantai 13 pada Jumat, 5 Maret 2021.
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung serta Kepala
Biro Kepegawaian Mahkamah Agung. ***

(MMA/rz)
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Warga Mahkamah Agung
Ramaikan Vaksinasi

n

Ketua Mahkamah Agung sedang disuntik vaksin oleh dr. Elfi
Sumarni Bunas, MPH, penanggung jawab Klinik Pratama
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.

U

NTUK memutus mata rantai penyebaran covid-19, Mahkamah Agung
Republik Indonesia melakukan vaksinasi tahap pertama pada 22-24 Maret 2021.
Kurang lebih 3.700 warga MA disuntik vaksin
selama tiga hari tersebut.
Vaksinasi diselenggarakan di dua tempat;
para pimpinan di Lantai 12 gedung Mahkamah Agung, sedangkan para staf di Balairung
Mahkamah Agung.
Menurut koordinator vaksinasi,
dr. Retno Moertini, yang biasa disapa dr. Ninuk, vaksinator terdiri
dari internal dan eksternal. Dari
internal tentu saja dokter dan
nakes yang kesehariannya bekerja di Mahkamah Agung. Mereka mendapat bantuan
dari 7 tim ek-
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Setelah orang nomor satu di Mahkamah Agung diberi vaksin,
kemudian menyusul seluruh warga MA.

sternal, yaitu dari Rumah Sakit Persahabatan,
Rumah Sakit Sitanala, Puskesmas Kecamatan Gambir, dan Puskesmas Johar Baru. Masing-masing tim terdiri dari empat orang dan
setiap tim terdiri atas 1 dokter, 2 perawat, dan
satu admin.
Tetap Patuhi Prokes
Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., dalam sambutan pembukaan
vaksinasi mengatakan kegiatan vaksinasi covid-19 bertujuan untuk mencegah transmisi/
penularan serta menurunkan jumlah penderita dan angka kematian akibat covid-19. Ia
menjelaskan, tujuan akhir vaksinasi ini adalah
kekebalan kelompok di masyarakat, yang hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata.
Diingatkan oleh Hasbi, vaksinasi tidak ser-
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1 sampai 2 jam. Ada juga keluhan yang lain,
seperti sakit di lokasi bekas suntikan, kemerahan, kadang kebas sebentar. Sedangkan
efek berat seperti syok anafilaktik, alergi berat, pasien sesak nafas dan pingsan.

n

Para pegawai Mahkamah Agung menunggu giliran untuk divaksin,
sesuai dengan nomor urut.

ta merta membuat kebal dari virus covid-19. Karena itu, semua warga MA harus tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker,
menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan berpola
hidup bersih dan sehat.
KIPI
Menurut dr. Ninuk, dari kurang lebih 3700 warga Mahkamah Agung yang menerima vaksin semua aman. “Kalaupun ada KIPI, termasuk kipi ringan, seperti mual dan pusing saja,” katanya.
KIPI merupakan singkatan dari Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Istilah itu menunjuk kepada
efek medis tak diinginkan yang mungkin terjadi
pada seseorang setelah pemberian imunisasi.
Kejadian tersebut dapat merupakan reaksi
vaksin ataupun bukan. Ada yang ringan, sedang,
dan berat. Efek ringan seperti ngantuk, lemas,
pusing, biasanya dirasakan sebentar, mungkin

Tak Usah Ragu
Orang nomor satu Mahkamah Agung, Prof.
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., memberi
contoh dengan menjadi orang pertama yang
disuntik vaksin di MA. Ia berharap, seluruh
masyarakat Indonesia bisa divaksin. “Tidak
usah ragu! Ini sudah menjadi jaminan resmi
dari pemerintah kita,” katanya tegas.
Syarifuddin disuntik oleh dr. Elfi Sumarni
Bunas, MPH, Penanggung Jawab Klinik Pratama Gedung Sekretariat Mahkamah Agung
RI. “Mudah-mudahan vaksin ini akan membuat kita imun terhadap penyakit Covid-19,”
ujarnya seusai divaksin.
Elfi mengaku tidak grogi atau takut ketika
menyuntik Ketua MA. Ia cuma kuatir kalau-kalau terjadi KIPI. Tetapi kekuatirannya tidak terbukti. “Setelah divaksin Beliau tidak ada keluhan. Hingga selesai waktu observasi pun, Alhamdulillah tidak ada keluhan,” ujar Elfi.
Menurut Elfi, ia sudah biasa menyuntik orang. “Sebelum bertugas di Mahkamah
Agung, saya bertugas di puskesmas di Depok, memberi imunisasi anak-anak, baik
anak Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah
Dasar (SD). Biasanya saya harus bisa bujuk
mereka supaya jangan takut,” cerita Elfi. ***
(MMA/azh)
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MATINYA LAMPU ISTANA

(Refleksi Membangun Zona Integritas)
Oleh Ahmad Padli, S.Ag., M.H. *

B

n

Ahmad Padli, S.Ag. M.H.
Ketua Pengadilan Agama
Tamiang Layang

uya Hamka, dalam karya monumentalnya Tafsir Al-Azhar,
memuat suatu riwayat yang menceritakan peristiwa biasa yang luar biasa dari masa kepemimpinan
Khalifah Umar bin Abdul Azis.
Pada suatu malam, Umar bin
Abdul Azis (63-101 Hijriah; 684720 Masehi) terlihat sedang sibuk
merampungkan sejumlah tugas di
ruang kerja istananya. Tiba-tiba
putranya masuk ke ruangan, hendak membicarakan sesuatu.
“Wahai anakku, untuk urusan apa
engkau datang, urusan negarakah atau
keluargakah?” tanya Umar.
“Urusan keluarga, ayahanda,” jawab
sang putra.
Tiba-tiba Umar mematikan lampu
penerangan di atas mejanya. Seketika
suasana menjadi gelap.
“Kenapa ayahanda memadamkan
lampu itu?” tanya putranya dengan rasa penasaran.
Umar kemudian meminta pembantunya mengambil lampu kecil dari ruang
dalam. Umar lalu menjelaskan, “Anakku, lampu yang sedang ayah pakai
bekerja ini milik Negara. Minyak yang
digunakan juga dibeli dengan uang
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Negara. Sementara perkara yang akan
kita bahas adalah urusan keluarga. Nah,
sekarang lampu kecil ini adalah milik
keluarga kita, dan minyaknya pun dibeli dengan uang kita sendiri. Sekarang
silakan memulai pembicaraan dengan
ayah.”
Inilah salah satu riwayat yang sangat
populer di balik kesuksesan Khalifah
Umar bin Abdul Azis, salah satu role
model kepemimpinan dalam sejarah
peradaban Islam. Dengan masa kepemimpinan yang terbilang sangat singkat (2-3) tahun, ia mewariskan banyak
keteladanan dalam kapasitasnya selaku
pemimpin. Ia dipandang sosok yang
adil dan amanah serta sangat hati-hati
mengelola aset Negara.
Riwayat ini, meskipun hanya menceritakan peristiwa kecil yang sangat biasa,
merefleksikan sebuah komitmen integritas yang luar biasa. Apalah artinya
beberapa tetes minyak untuk lampu
penerangan, jika dibandingkan dengan
prestasi Umar yang membuat Islam
berakar dan diterima masyarakat hingga kawasan Mesir dan Persia. Padahal
di saat yang sama, sang khalifah hanya
menerima gaji sebanyak 2 dirham per
hari, atau 60 dirham perbulan (1 keping
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dirham perak 99% dan berat
2,975 gram, setara dengan nilai
Rp 94.675,00,-).
Sikap Umar ini menunjukkan
garis tegas perilaku antikorupsi
yang paripurna, dengan memahami bahwa sebuah jabatan
atau kepemimpinan bukanlah
kesempatan untuk menikmati
berbagai macam fasilitas. Jabatan bukan hanya tentang apa
yang akan didapatkan. Jabatan
tidak melulu tentang kemapanan finansial. Melainkan sebuah
amanah yang berat dan senatiasa akan dimintai pertanggungjawaban.
Umar, di saat peristiwa itu
terjadi, barangkali merasa tidak punya jawaban yang tepat
untuk menjelaskan di hadapan
Tuhan Yang Maha Mengetahui
pada hari penghitungan nanti,
tentang beberapa tetes minyak
Negara yang ia gunakan untuk
kepentingan keluarganya.
Sang khalifah mungkin tidak
terpikir untuk menyodorkan deretan prestasinya sebagai kompensasi dari pemakaian minyak
Negara yang hanya beberapa
tetes itu. Karena “amanah” memang dipahaminya sebagai
“amanah”, bukan sesuatu yang
bisa dibarter dengan apapun.

Sikap Umar ini tentulah tidak
dapat dipisahkan dari pemahaman mendalam akan makna
sebuah “amanah” yang menjadi
doktrin pokok kepemimpinan Islam sebagaimana hadits Rasulullah SAW:
“Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala Negara
akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan
diminta pertanggungjawaban
perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya
akan diminta pertanggungjawaban akan tugasnya. Bahkan
seorang pembantu yang bertugas memelihara barang milik
majikannya juga akan diminta
pertanggungjawaban atas kewajibannya. Dan kamu sekalian
adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dari
apa yang dipimpin” (Hadist riwayat Bukhari dan Muslim).
Teladan dari sang khalifah tentu sangat relevan untuk menjadi
salah satu tiang utama pembangunan zona integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih

Melayani (WBBM) yang sedang
digalakkan oleh semua lembaga
pemerintahan, khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan 900-an satuan kerja
di bawahnya.
Kondisi dunia peradilan yang
semula terasa menjadi titik utama telunjuk publik untuk mengidentifikasi tempat-tempat bersarangnya perilaku korup, keculasan, pat gulipat, dan bisnis
keadilan, terasa mulai menemukan penyejuk dengan berseminya ratusan satuan kerja dengan
predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan beberapa satuan
kerja dengan predikat Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Situasi yang hampir sama,
ketika dunia Islam merasa kehilangan harapan saat dipimpin
oleh beberapa khalifah yang
mendewakan gaya hidup hedonis, korup, dan abai akan rasa
keadilan, dipertemukan dengan
sosok Umar bin Abdul Azis yang
diharapkan.
Dua situasi ini, seolah menjadi
oase di tengah sahara kerinduan
masyarakat akan sejuknya naungan amanah dan keadilan.
*KPA Tamiang Layang
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Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Syarifuddinmemberikan sambutan
pada acara Penyerahan Sertifikat APM Ditjen Badilum.

Ditjen Badilum

Serahkan Sertifikat APM

D

ITJEN Badilum menyelenggarakan kegiatan penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan mutu kepada 56 pengadilan negeri yang
memperoleh nilai A (Excellent) pada Rabu, 7
April 2021, di lobi gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jl. A. Yani, Jakarta. Ini ketujuh kalinya Ditjen Badilum menyelenggarakan acara
serupa sejak 2015.
Acara tersebut dirangkai dengan peresmian
Command Center Ditjen Badilum. Pada kesempatan kali ini juga diadakan penyerahan sertifikat penghargaan kepada 3 pengadilan negeri
dan tiga hakim mediator yang paling berprestasi dalam mediasi sepanjang 2020.
Acara dihadiri oleh Ketua MA, Wakil Ketua MA
Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non
Yudisial, para ketua Kamar, dan para pejabat
eselon I.
Dalam sambutannya, Dirjen Badilum, Dr. H.
Prim Haryadi, S.H., M.H. menerangkan, mereka
yang diundang untuk hadir menerima penghargaan pada acara ini adalah pengadilan-pengadilan yang berhasil meningkatkan kinerjanya
dari semula B menjadi A, sedang sebagian lagi
adalah pengadilan negeri yang baru pertama
kali diakreditasi.
Prim melaporkan hasil suveilan 2020, bahwa
ada 6 pengadilan negeri yang turun akreditasinya dari A menjadi B, dan 2 pengadilan negeri
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yang disclaimer. Ia menegaskan, Ditjen Badilum
tidak segan-segan menurunkan nilai akreditasi
satker apabila hasil surveilan menunjukkan penurunan.
Selanjutnya, Prim meminta kesediaan Ketua
MA untuk meresmikan Command Center Ditjen
Badilum. Dijelaskannya, Command Center difasilitasi dengan sistem layanan elektronik yang
diberi nama Lentera (Layanan Elektronik Terpadu Pengadilan Umum), dan sistem layanan
elektronik itu didukung aplikasi-aplikasi yang
diciptakan oleh tenaga IT Ditjen Badilum sendiri,
tanpa melibatkan pihak luar.
Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah
Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menyampaikan apresiasinya kepada 56 pengadilan
yang berhasil meraih akreditasi A, khususnya
pengadilan-pengadilan baru di pelosok, seperti
PN Wamena dan PN Singkil. Ia berpesan agar
akreditasi A yang sudah diraih sedapat mungkin dipertahankan, jangan sampai turun, apalagi
disclaimer. “Hari gini kok disclaimer,” kata Ketua
MA, disambut tawa hadirin.
Seusai acara, Prim menjelaskan kepada MMA,
degradasi akreditasi 6 pengadilan bermulai dari
usulan pengadilan tinggi yang melakukan surveilan kepada mereka. Hasil dari pengadilan
tinggi itu kemudian diuji dan ternyata benar.
“Itu terutama berkaitan dengan core business:
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Ketua Mahkamah Agung meluncurkan Aplikasi Layanan Peradilan Umum.

Ketua Mahkamah Agung mengadakan konferensi pers dan
memberikan kesempatan kepada wartawan untuk berdialog.

minutasinya banyak, delegasinya tidak berjalan,
dan sebagainya. Maka kita tidak segan-segan
menurunkannya,” tegas Prim.
Mengenai 2 pengadilan yang disclaimer, kata
Prim, itu pun ditemukan oleh pengadilan tingginya berdasarkan laporan masyarakat tentang
permintaan sejumlah uang. “Tidak ada ampun
lagi, disclaimer, supaya menjadi shock therapy
bagi yang lain,” tegas Prim lagi.
Prestasi Tim
Penyerahan sertifikat Akreditasi Penjaminan
Mutu Badan Peradilan Umum itu disambut baik
oleh 56 penerima. Salah satunya Ketua PN Lahat, Jimmy Maruli, S.H., M.H.
Bagi Jimmy, sertifikat dengan nilai A Excellent
yang diraihnya merupakan prestasi dari seluruh
tim di PN Lahat. “Penghargaan ini merupakan
capaian prestasi dari seluruh teman-teman di
Pengadilan Negeri Lahat, yang terus bersemangat memberikan pelayanan keadilan untuk
masyarakat di Kabupaten Lahat dan Empat Lawang,” terang Jimmy.
Dengan terbitnya sertifikat tersebut, PN Lahat
dan 55 pengadilan lainnya dinilai telah memenuhi mutu dan standar pengadilan, demi pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Command Center Ditjen Badilum
Seusai menyerahkan sertifikat satu demi satu, Ketua
MA meresmikan Command Center Ditjen Badilum di
lt. 3. Ia kemudian mengadakan teleconference dengan
beberapa satker di daerah. Antara lain PT Aceh, PT Jayapura dan PT Surabaya mendapat kesempatan berkomunikasi secara live dengan Ketua MA.
Lewat teleconference, Ketua MA menanyakan permasalahan minutasi dan eksekusi yang tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Ia meminta agar setiap ketua
pengadilan tinggi betul-betul memperhatikan permasalahan tersebut karena sudah menjadi temuan BPK
RI. Selain itu, ia meminta agar pengadilan tinggi tidak
sekedar melaporkan permasalahan terkait eksekusi, tetapi dicarikan solusinya.
Ketua MA juga meminta agar semua pengadilan berdisiplin melaksanakan SOP yang berlaku, khususnya
menyangkut waktu penyampaian putusan kepada para
pihak, yang juga sudah menjadi temuan BPK.
Setelah teleconference dengan beberapa satker, giliran pihak media yang diberi kesempatan untuk konferensi pers. Salah satu wartawan menanyakan, ‘‘dari
masalah yang diangkat oleh Ketua MA tadi, berapa lama akan terlihat progresnya dari sekarang?‘‘ Ketua MA
langsung menjawab satu bulan lamanya, dan ini menjadi PR dari Dirjen Badilum, sambil melihat ke arah Dirjen
Badilum, Prim Haryadi.
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Pelosok Berprestasi,
Kenapa Tidak?

n

DALAM sambutannya, Ketua MA menyampaikan
penghargaannya kepada
pengadilan-pengadilan negeri di pelosok
yang berhasil meraih
akreditasi A. Ia menyebut PN Singkil
dan PN Wamena seKetua Pengadilan Negeri Dobo,
Maju Purba
bagai contoh.
Penghargaan itu amat wajar bagi mereka,
mengingat keterbatasan yang mereka alami
sehari-hari. Namanya juga pelosok. Listrik byar
pet dan jaringan komunikasi lemot bukan hal
yang asing bagi mereka.
Pengadilan Negeri Dobo, misalnya. Ini pengadilan yang baru berdiri 2018, pecahan dari
PN Tual. Posisinya terpencil di Kepulauan Aru,
Maluku.
Gedungnya pun cuma bekas bangunan zetting plat dari PN Tual, yang kemudian dibangun
seadanya dengan bantuan Pemkab Kepulauan
Aru. Jangan dibayangkan bangunannya seperti
gedung pengadilan di Jawa. Semuanya serba
terbatas. Ruang sidang saja hanya ada dua; satu untuk sidang umum, satu lagi untuk sidang
anak.
Pembangkit listrik PLN masih pakai genset,
yang bisa padam tiga empat kali dalam satu
hari. Sudah ada jaringan komunikasi Telkomsel,
cuma kualitasnya rendah dan kadang-kadang
mati. “Itu mengganggu pelayanan kami kepada
masyarakat,” kata Maju Purba kepada MMA.
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Mahkamah Agung beruntung memiliki
orang seperti Maju Purba sebagai ketua
pengadilan di pelosok. Ia tak mengeluh sedikit pun dengan keterbatasan yang ada. Malahan ia sangat bersemangat.
“Visi misi MA itu mewujudkan peradilan
yang agung, toh?” kata Maju dengan logat

n

Dalam keterbatasannya, PN Dobo mengupayakan tersedianya
Ruang Sidang Anak, walaupun belum pernah menerima perkara
anak.
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Petugas PTSP PN Pulang Pisau menjelaskan petunjuk
pengisian survei IPK dan IKM kepada pengunjung.

kental Maluku. “Itu harus diimplementasikan
dalam sikap dan perbuatan melayani kepada
masyarakat, memberikan yang terbaik kepada
masyarakat. Penanganan perkara harus bisa
dipercepat, salinan putusan jangan sampai terlambat.”
Maju mengaku tidak mengalami kesulitan memimpin PN Dobo untuk meraih akreditasi A. “Itu
tergantung pada cara kita menggerakkan anggota kita, baik hakim, panitera, sekretaris, dan
seluruh pegawai,” katanya. “Kalau saya, saya tanamkan dulu pemahaman kepada mereka, bahwa sekarang ini yang utama adalah pelayanan
kepada masyarakat.”
Ungkapan senada disampaikan oleh Nenny
Ekawati Barus, ketua PN Pulang Pisau. Memimpin sebuah pengadilan baru di gedung pinjaman dari Pemda, Nenny tidak merasa kesulitan
mengejar akreditasi A karena seluruh jajarannya
kompak bekerja sama.
“Kami semua menginginkan akreditasi. Saya

sendiri mau menjaga PTSP, misalnya di saatsaat petugas istirahat. Wakil ketua pun mau turun tangan. Misalnya ketika banyak sekali yang
mendaftar untuk eraterang, semua kami harus
turun. Tak bisa mempercayakannya hanya kepada petugas PTSP saja,” jelas Nenny.
Menurut Nenny, seluruh jajarannya, termasuk
pegawai honorer, sudah terbiasa dengan budaya kerja Mahkamah Agung. “Disiplin semua,”
tegasnya.
Hal yang berat bagi Nenny hanya kekurangan
SDM. Dalam kondisi itu, tugas terpaksa dirangkap. Panmud, misalnya, sempat harus mengerjakan tugas di 3 meja, sebelum CPNS datang
pada 2020.
Kendati demikian, Nenny mengaku betah di
Pulang Pisau. “Nyaman di dusun,” kata Nenny.
Sebelumnya, ia bertugas sebagai hakim di PN
Karawang. “Pusing aku di situ. Sidang bisa sampai jam 12 malam. Pengacaranya galak-galak,”
ujar Nenny bercanda.*** (MMA/vp/rz)
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Mediator Terbaik
Terima Apresiasi
B

ERSAMAAN dengan kegiatan penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan
mutu kepada 56 pengadilan negeri pada
Rabu, 7 April 2021, Ditjen Badilum juga menyerahkan sertifikat penghargaan kepada 3
pengadilan negeri dan 3 hakim mediator. Ini
pertama kalinya Ditjen Badilum menyelenggarakan acara penyerahan penghargaan
mediasi.
Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah
Agung menyampaikan apresiasinya kepada pengadilan-pengadilan maupun hakim
mediator penerima penghargaan, karena
dengan mediasi perkara tidak sampai proses pemeriksaan sidang di pengadilan, dan
tidak ada pihak yang kalah dalam mediasi
yang berhasil.
Sebelumnya, Dirjen Badilum, Dr. H. Prim
Haryadi, S.H., M.H. menerangkan, penghargaan itu merupakan apresiasi kepada
pengadilan negeri dan hakim mediator yang
menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaksanaan mediasi.
Seusai acara, ditanya MMA tentang urgensi pemberian penghargaan
mediasi, Prim menjelaskan, mediasi itu sudah diatur pada
Perma. Selama ini, menurut
Prim, penghargaan itu belum diwujudkan secara konkret. Baru kali ini penghargaan diserahkan
langsung oleh
ketua MA.
“Mudahmudahan
ini
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akan berpengaruh pada promosi dan mutasi
hakim yang bersangkutan,” kata Prim kepada MMA.
Perma sendiri menyebutkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi ini akan diapresiasi
oleh pimpinan MA. “Itu dibunyikan di Perma,” tegas Prim, “sehingga para mediator
bersemangat dan berlomba-lomba untuk
menyelesaikan perkara dengan mediasi.
Prim menegaskan, pemberian penghargaan akan diteruskan pada tahun-tahun yang
akan datang.
Kepuasan Pemenang
Penghargaan mediasi itu disambut hangat
oleh para pemenang. Mereka membenarkan, mediasi merupakan win-win solution.
“Kalau mediasi berhasil, perkara berhenti.
Para pihak puas, tidak ada yang dirugikan,”
kata salah satu pemenang, Kony Hartanto
dari PN Denpasar.
Lepas dari penghargaan MA, Kony sendiri
mengaku mendapatkan kepuasan batin tersendiri kalau terjadi perdamaian. Sepanjang
2020, ia mendamaikan 20-an perkara lewat
mediasi. Perkara yang sidangnya sedang
berjalan pun ada yang berhasil ia damaikan
sebelum diputus.
Banyak perceraian bisa didamaikan Kony
dengan menekankan kerugian yang akan
diderita anak-anak kalau sampai terjadi
perceraian orangtua mereka. Dengan cara
begitu, ia berhasil membuat suami istri tersentuh.

n

Dirjen Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi,
mewujudkan secara konkret pemberian penghargaan
hakim mediator.
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Senada, Aji Suryo dari PN Tangerang
menjelaskan kepada MMA, ia mendorong
para pihak berdamai karena putusan perdamaian itu win-win solution, tidak ada yang
kalah. Kiatnya sederhana saja, yaitu memberi penjelasan kepada para pihak tentang
konsekuensi-konsekuensi yang akan mereka tanggung jika menempuh penyelesaian
perkara lewat sidang pengadilan.
Aji tidak menghitung berapa perkara yang
ia selesaikan lewat mediasi sepanjang 2020.
Yang ia tahu, dari seluruh hakim PN Tangerang, ada lebih dari 1.000 perkara yang berhasil diselesaikan lewat mediasi.
Local Wisdom
Di tempat terpisah, Panitera Mahkamah
Agung, Ridwan Mansyur, menjelaskan kepada MMA, tren modern sekarang mengarah
kepada restorative justice, yang pintunya
adalah mediasi untuk perdamaian. “Negara-negara Eropa yang maju ternyata jenuh
dengan kekakuan hukum,” kata Ridwan.
Indonesia sendiri, kata Ridwan, masingmasing daerah memiliki kearifan lokal. “Dari

Setelah meresmikan Command Center Ditjen Badan Peradilan
Umum, Ketua Mahkamah Agung berkomunikasi dengan beberapa satker melalui teleconference.

Sabang sampai Merauke, tidak ada yang tidak
memiliki local wisdom musyawarah mufakat
dalam menyelesaikan masalah. Cuma kita digilas hukum Belanda yang terkenal kepastian
tertulisnya dalam kitab. Karamlah hukum adat
musyawarah mufakat itu tadi. Nah itu yang sekarang mulai dihidupkan lagi,” kata Ridwan.
Dalam pandangan Ridwan, proses mengadili
itu bukan hanya proses penyelesaian perkara,
melainkan proses penyelesaian masalah. Kalau
sekedar penyelesaian perkara, menurut Ridwan, bisa jadi korban tidak mendapatkan apaapa. “Orang yang ditipu lima ratus juta bisa jadi
tidak mendapatkan sepeser pun. Lawannya saja yang dipenjara, katakanlah dua tahun. Tapi
apa yang diperoleh korban? Kadang-kadang
korban menyesal dan bilang, ‘Aduh, itu kan
sebenarnya sahabat saya, dia tidur di penjara,
saya di kasur empuk.’ Mungkin sehari-dua hari
ada kepuasan atas dipenjarakannya lawan, tapi
orang kan biasanya lebih suka uangnya kembali, walaupun ‘kembali’ itu tidak harus utuh lima
ratus juta rupiah,” kata Ridwan menjelaskan. ***
(MMA/VP)
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RAKOR DITJEN BADILAG

Menuju Birokrasi Berkelas Dunia

n

Para peserta dari Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia mengikuti Rapat Koordinasi dengan Ketua
Kamar Agama dan Dirjen Badilag secara daring. Rakor dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung,
Prof. Dr. H.M. Syarifuddin.

D

ITJEN Badilag menggelar rakor
dengan Kamar Agama dan PTA
seluruh Indonesia selama 2 hari, Selasa (2/3/2021) hingga Rabu (3/3/2021),
di ruang Command Center MA RI, dengan tema “Membangun Peradilan
Agama Modern Berkelanjutan Menuju
Birokrasi Berkelas Dunia.”

Peserta terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris
Mahkamah Syar’iyah Aceh dan
Pengadilan Tinggi Agama yang di-
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bagi dalam tiga komisi, yaitu: Komisi Teknis Yustisial, Komisi Kepaniteraan dan Komisi Kesekretariatan dengan narasumber para hakim
agung Kamar Agama.
Saat pembukaan, pembinaan dan
penyampaian materi dari beberapa
narasumber, Badilag juga mengikutsertakan Ketua, Wakil Ketua,
Panitera dan Sekretaris Mahkamah
Syar’iyah dan Pengadilan Agama
seluruh Indonesia.
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Dibuka Ketua MA

Rakor dibuka secara resmi oleh
Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr.
H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Dalam
sambutannya, Ketua MA menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi tersebut.
Dari rakor ini, Syarifuddin mengharapkan lahirnya kebijakan-kebijakan baru yang dapat membawa
perubahan yang signifikan di MA.
“Rapat Koordinasi ini menjadi
media yang paling tepat untuk
mengevaluasi kembali kebijakankebijakan sebelumnya, menemukan di mana titik lemahnya, menerapkan rencana aksi perbaikan,
menggagas inovasi baru, serta
menetapkan target capaian lain
yang mendukung terwujudnya
badan peradilan Indonesia yang
agung,” sambut Ketua MA.
Dalam kesempatan itu, Ketua
MA secara resmi meluncurkan 6
aplikasi yang merupakan inovasi
Ditjen Badilag. Selain itu, sebelum
acara rakor Ditjen Badilag ditutup,
Dirjen Badilag menyerahkan piagam penghargaan kepada satuan
kerja (satker) yang berprestasi.

Kelima narasumber tersebut ialah: Askolani, S.E., M.M (Direktur
Jenderal Anggaran Kementerian
Keuangan RI) yang menyoroti Penguatan Hukum Ekonomi Syariah;
Prof. Adjung Datuk Setya Dr. H.
Mohd. Naim Mokhtar (Ketua Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia) yang mengupas isu Penerapan Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian di Malaysia; Judith Ryan
(Hakim Divisi Banding FCoA di Sydney, Australia) yang menyampaikan materi tentang Gugatan Man-

Dari rakor ini, Syarifuddin mengharapkan
lahirnya kebijakan-kebijakan baru yang
dapat membawa perubahan yang signifikan di MA.

Narasumber Luar Negeri

diri di Australia; Syeikh Dr. Abdur
Rahman At Thamimi (Universitas
Islam Muhammad Bin Sa’ud Arab
Saudi) yang menyampaikan materi tentang Penyelesaian Sengketa
Perbankan Syariah di Arab Saudi;
dan Leisha Lister (Senior Advisor
AIPJ 2) yang menyampaikan Perlindungan Anak yang lebih Baik
Pasca Perceraian.

Di samping pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Dr. H. Amran
Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dirjen
Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,
M.H., rakor menerima masukan
dari 5 narasumber, 4 di antaranya
dari luar negeri.

Luncurkan 6 Aplikasi
Dalam kesempatan rakor, Ketua
MA secara resmi meluncurkan 6 aplikasi yang merupakan inovasi Ditjen
Badilag. Peresmian dilakukan dengan
menyentuh tombol layar tablet.
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Syarifuddin menyambut baik
munculnya inovasi-inovasi di Ditjen
Badilag. Ia meyakini inovasi-inovasi
tersebut dapat lahir karena adanya
atmosfir kreatif & inovatif di lingkungan peradilan agama.
Ketua MA itu sangat mengapresiasi ikhtiar dari Dirjen Badilag dan
seluruh aparatur peradilan agama
dalam melakukan pembaruan-pembaruan demi terwujudnya peradilan
yang agung. Pengembangan dan
implementasi inovasi yang berbasis
teknologi informasi, menurut Ketua
MA, merupakan salah satu ciri peradilan yang modern.
Keenam aplikasi adalah Pusat Data Perkara, Portal Ekonomi Syariah,
Aplikasi PTSP Online Pengadilan
Tingkat Banding, Aplikasi Penilaian
APM (Akreditasi Penjamin Mutu),
Laporan Elektronik (E-Laporan) dan
Aplikasi Virtualisasi Surat Izin Online
(Vision+) Satuan Kerja di lingkungan
Peradilan Agama.
Pusat Data Perkara adalah pengembangan dari pusat data yang
telah diluncurkan sebelumnya. Manfaatnya sebagai media informasi dengan menyajikan data-data perkara
di peradilan agama dalam bentuk
statistik maupun grafis.
Portal Ekonomi Syariah menyediakan informasi yang lengkap dan
terbaru terkait penanganan dan regulasi perkara ekonomi syariah.
PTSP Online Pengadilan Tingkat
Banding merupakan pengembangan dari PTSP Online Badilag yang
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Ketua Mahkamah Agung membuka secara resmi Rapat Koordinasi
Badilag, dengan didampingi oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.

bermanfaat untuk memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh
informasi prosedur dan layanan di
pengadilan agama.
Aplikasi Penilaian APM (Akreditasi Penjamin Mutu digunakan untuk
memantau dan mengukur konsistensi penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan peradilan
agama.
Laporan Elektronik (E-Laporan)
adalah aplikasi untuk proses pelaporan antarinstansi pusat dan daerah.
Virtualisasi Surat Izin Online (Vision+) merupakan versi terbaru dari aplikasi yang diluncurkan sebelumnya. Aplikasi ini berguna untuk
memperpendek jalur birokrasi dalam proses perizinan bagi aparatur
di lingkungan peradilan agama.
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Penghargaan
Sebelum acara rakor ditutup, Dirjen Badilag Aco Nur menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah satuan kerja (satker)
yang berprestasi. Piagam penghargaan diberikan berdasarkan 10
kategori, yakni: penerima sertifikat APM (67 satker), peraih WBBM (2 satker), peraih WBK (49 satker), SIPP terbaik (25 satker),
pengadilan yang konsisten berada dalam rangking 10 besar berturut-turut selama tahun 2020 (4 satker), lomba dekorum dan K3
terbaik (4 satker), kinerja triwulan (15 satker), website terbaik (16
satker), penyerapan anggaran DIPA 04 terbaik (6 satker), eksaminasi (7 satker.

n

Enam aplikasi sebagai inovasi Ditjen Badilag diluncurkan oleh Ketua MA, Prof. Dr. M.
Syarifuddin, pada acara Rakor Badilag.

Aco Nur mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada para satker yang telah mendapatkan piagam penghargaan. Ia berharap para aparatur peradilan agama terus berinovasi dan bekerja lebih baik lagi. *** (MMA/azh/vp/rz)
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	BPTUN Peringati Tri Dasawarsa

TINGKATKAN
KONTRIBUSI DAN
PRESTASI

n

Para warga peradilan TUN seluruh Indonesia turut memperingati hari lahir ke-30
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), 7 April 2021, secara daring.

GENAP tiga puluh tahun sudah peradilan tata usaha negara (PTUN) hadir di tengah masyarakat. Untuk memperingati hari lahir ke-30 tersebut, sebuah upacara digelar
secara daring dari Command Center Mahkamah Agung, Jakarta, pada 7 April 2021. Dengan mengusung tema “Kontrol
Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Badan Dan/
Atau Pejabat Pemerintahan Pasca Undang-Undang Cipta
Kerja,’’ peringatan Tri Dasawarsa itu digelar melalui web
conference.
Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung
RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Dalam acara yang
berlangsung secara virtual tersebut hadir pula Wakil Ketua
Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dan Non Yudisial, para
Ketua Kamar, dan pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah
Agung.
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Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Hymne Mahkamah
Agung, dan kata sambutan dari
Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,
M.Hum.
Dalam sambutannya, Supandi
menyatakan bahwa usia 30 tahun
tidak lagi dapat disebut usia belia
bagi peradilan tata usaha negara,
melainkan sudah dapat dikatakan memasuki usia yang matang.
Dalam kaitan itulah ia meminta
selayaknya peradilan tata usaha
negara dapat memberikan bukti
nyata dengan meningkatkan kontribusi dan prestasi dalam memajukan hukum maupun dalam
mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung.
“Terlebih di era teknologi komunikasi dan informasi seperti
saat ini, kader-kader peradilan
tata usaha negara harus mampu
cepat beradaptasi dan muncul
sebagai insan-insan peradilan
yang dapat bahu-membahu dan
bekerja sama, baik di internal
peradilan TUN maupun dengan
lingkungan peradilan lainnya,”
ujar Supandi.
Dalam sambutannya pada kesempatan yang sama, Ketua Mah-
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Inzet: Ketua Kamar Tata Usaha
Negara Mahkamah Agung,
Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Mahkamah Agung membuka secara resmi acara peringatan Tri Dasawarsa
(30 tahun) Peradilan TUN. Acara berlangsung secara virtual.

kamah Agung mengatakan, sebagaimana
telah disampaikan dalam kegiatan pembinaan di Palembang pada November tahun
2020 lalu, dampak atau implikasi dari disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, baik secara
langsung maupun tidak, pasti membawa
pengaruh dalam berbagai sektor hukum.
Oleh karenanya, para hakim dituntut untuk dengan cepat memahami dan menguasai undang-undang itu, agar kemudian
dapat memutus sengketa yang berkaitan
dengan Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap mengedepankan asas keadilan.
“Saya telah mengimbau kepada para
Yang Mulia Ketua Kamar dan direktorat
jenderal peradilan yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, untuk segera
menginventarisasi perubahan-perubahan
hukum materiil dan formil, serta menyusun
kerangka acuan yang dapat dijadikan gu-

ideline penerapan Undang-Undang Cipta
Kerja oleh para hakim di tingkat pertama
dan banding,” kata Ketua MA.
Di akhir sambutannya, KMA berpesan
kepada keluarga besar peradilan tata usaha negara, khususnya kepada para hakim,
agar selalu meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan yuridis, dengan tetap berpegang pada integritas dan
profesionalisme. Menurutnya, pengetahuan yang kokoh akan memajukan, sementara integritas akan menyelamatkan dan
memuliakan.
“Karenanya, bersemangatlah dalam menimba pengetahuan, ikhlaslah dalam bekerja, dan tetap jaga integritas. Semoga
peradilan tata usaha negara dapat terus
ikut berperan aktif dalam menjaga dan
menegakkan marwah Mahkamah Agung
dan badan peradilan di bawahnya,” pungkasnya. (MMA/rz/vp)
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UPAYA MENGHILANGKAN

POTENSI PENYELEWENGAN
PT Surabaya Resmikan
Anjungan Mandiri PTSP dan PTSP Online

n

Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr. Herri Swantoro, meresmikan Anjungan
Mandiri PTSP dan PTSP Online pada 17 Maret 2021. Inovasi ini meliputi 21 jenis
pelayanan yang meliputi kesekretariatan dan kepaniteraan.

D

EMI meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan, mutlak diperlukan inovasi, khususnya agar pelayanan menjadi lebih cepat, lebih murah, lebih efektif, terukur dan
akuntabel. Di lain sisi, dalam rangka pengendalian Covid-19,
tidak kalah dibutuhkan inovasi pelayanan yang dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
Dalam kaitan itulah, Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia, membuat inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Online dan Pelayanan Anjungan Mandiri PTSP.
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Hal itu diungkapkan Ketua PT Surabaya, Dr.
Herri Swantoro, pada saat wawancara khusus
dengan MMA terkait launching layanan Anjungan Mandiri PTSP dan Aplikasi PTSP Online
di PT Surabaya, Rabu, 17 Maret 2021.
Inovasi tersebut merupakan yang pertama
di Indonesia, khususnya di level pengadilan
tinggi. Dalam implementasinya, inovasi itu
mempermudah berbagai pelayanan, di antaranya permohonan perpanjangan penahanan,
pengiriman berkas perkara elekronik, dan
pendaftaran perkara gugatan pidana ataupun
perdata.
Herri menyebut, selain untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, inovasi itu juga untuk memutus penyebaran covid-19. Sebab, melalui aplikasi ini, masyarakat tak perlu
bertemu langsung dengan warga peradilan.
“Kami membuat PTSP Plus yang merupakan
model pelayanan anjungan mandiri PTSP dan
PTSP Online, serta PTSP terkoneksi se-Jawa Timur. Jadi, di wilayah mana pun si pengguna, bisa menggunakan PTSP PN-PN terdekat. Fungsi
PTSP seperti ATM, bisa digunakan di PN mana
pun dan terintegrasi se-wilayah Jawa Timur,”
jelas Herri.
Menurut Herri, inovasi itu diciptakan sebagai bentuk upaya tanpa henti untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
pencari keadilan di Provinsi Jawa Timur. “Pemikiran saya ini memodernisir PTSP dalam
memberikan kemudahan kepada pengguna
dan menyikapi pandemi covid yang kita tidak
tahu kapan berakhirnya,” tegasnya.
Ketua PT Surabaya itu menambahkan, pengembangan PTSP Online dilakukan secara
bertahap. Tahap pertama, pengguna layanan
dapat menerima layanan di ruangan anjungan

pelayanan yang telah disediakan Pengadilan
Tinggi Surabaya. Selanjutnya akan dikembangkan agar para pengguna layanan dapat
menerima layanan dari Pengadilan Tinggi Surabaya di 35 pengadilan negeri yang berada
di Provinsi Jawa Timur. Mereka akan dapat
menerima layanan dari Pengadilan Tinggi Surabaya di Pengadilan Negeri yang dekat dengan tempat tinggalnya, tidak perlu datang ke
Pengadilan Tinggi Surabaya.
Menurut Herri, dalam PTSP Online, para
pengguna layanan tidak bertemu secara fisik
dengan petugas. Mereka dilayani di anjungan
PTSP yang telah disediakan. Petugas dapat
memberikan pelayanan dari meja PTSP secara
online dan manual.
Dalam ruangan anjungan pelayanan Pengadilan Tinggi Surabaya, telah disediakan Anjungan Pelayanan Mandiri. Dengan adanya
anjungan ini, pengguna dapat menerima layanan dari Pengadilan Tinggi Surabaya secara
online. Tanpa bertatap muka dengan petugas,
pengguna dapat memperoleh layanan sesuai
dengan menu yang telah tersedia pada anjungan.
Dalam ruangan anjungan yang telah disediakan, dibuat dua tombol yang mudah dipergunakan pengguna, satu tombol layanan kepaniteraan dan satu tombol untuk layanan kesekretariatan. Setelah pengguna layanan menekan
tombol, langsung muncul gambar dan audio
petugas pelayanan pada monitor yang telah
disediakan. Kemudian petugas dapat berkomunikasi langsung dengan pengguna seperti
yang biasa dilakukan di meja PTSP manual.
Herri Swantoro menekankan, selain merupakan solusi untuk menghadapi kondisi pandemi,
anjungan tersebut juga dimaksudkan untuk

EDISI XXV/2021 – MAHKAMAH AGUNG

80 BERANDA

meningkatkan transparansi.
"Jadi, tidak ada lagi kasak-kusuk.
Semuanya ter-record, terekam. Tidak
ada lagi kong kalikong. Persepsinya
kembali lebih bagus pengadilan ini.
Karena kalau sudah ketemu petugas,
bisa saja minta tolong. Ini kan persep-

n

Di Anjungan Mandiri PTSP Pengadilan Tinggi Surabaya tampak
pengguna jasa langsung dilayani oleh petugas yang gambarnya
muncul di layar, disaksikan oleh Hakim Agung Syamsul Maarif,
yang sedang berkunjung ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

sinya jelek. Di sini (di anjungan Mandiri) gak mungkin ketemu petugas.
Ketemunya kamera. Di sini direkam, di
sana di rekam, di mana-mana direkam.
Tidak mungkin terjadi penyimpangan.
Kita berupaya mendapatkan persepsi
pelayanan yang bersih," tegasnya.
PTSP Online mendapat apresiasi dari Hakim Agung Syamsul Maarif,
S.H.,LL.M.,Ph.D. ketika berkunjung ke
PT Surabaya pada 8 April 2021, saya
kira ini bagus banget, perlu direplikasi seluruh Indonesia.Bukan hanya di
tingkat banding, tapi juga di tingkat
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pertama. Bahkan di tingkat kasasi pun bisa seperti ini. Apalagi di dalamnya ada fitur
survei kepuasan publik. Jika mereka ingin
mengungkapkan alasannya bisa menuliskannya dalam fitur ini. Malah saya kalau boleh usul, PTSP Online ini dikembangkan lagi,
selain para pihak datang ke sini (Pengadilan
Tinggi), dimungkinkan lagi bagi mereka bisa
berkomunikasi di tempat tinggal masing-masing, jadi untuk itu butuh aplikasi online . Jadi
mereka tidak perlu datang ke sini untuk berkomunikasi dengan petugas PTSP sini," ungkap Hakim Agung sejak 2008 ini.
Kalangan penasihat hukum atau lawyer
menyambut baik inovasi tersebut. Shodiqin,
seorang pengacara pengguna jasa anjungan
mandiri PTSP misalnya, berpendapat pelayanan PTSP Mandiri tersebut sangat mempermudah pelayanan terutama pengacara.
"Dari sisi pelayanan, hal itu bisa mempercepat apa yang ingin kita lakukan. Misalnya,
dalam proses pendaftaran perkara, dan lain
sebagainya. Termasuk pembiayaannya pun
sangat murah," papar Shodiqin.
21 layanan
Melalui Anjungan Mandiri PTSP, setidaknya
ada 21 jenis layanan yang dapat diakses. Di
antaranya mempermudah permohonan penyumpahan advokat, permohonan izin penelitian, permohonan perpanjangan penahanan, pengiriman berkas perkara elektronik,
permohonan surat keterangan, permohonan
izin penyitaan, pendaftaran perkara gugatan
pidana ataupun perdata.
Selain itu, menurut Herri Swantoro, Pengadilan Tinggi Surabaya juga tengah mengembangkan pelayanan sistem online dengan
aplikasi yang bisa diakses masyarakat pemohon layanan dari rumah.
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Hakim Agung Syamsul Maarif (kedua dari kiri) berkunjung ke Pengadilan
Tinggi Surabaya (8/4/2021). Tampak dalam foto (ka-ki): Tavip Dwiyatmoko
(Panitera PT Surabaya), Siswandriyono (Wakil KPT), Syamsul Maarfi, dan
Saurasi Silalahi (hakim tinggi). Pada saat itu Ketua PT Surabaya sedang
dinas ke Jakarta.

"Ini masih terus kami kembangkan. Tentu saat
ini kami masih terus berupaya maksimal untuk
berinovasi. Namun kembali lagi pada penyesuaian anggaran. Yang pasti kami berusaha berikan
kemudahan untuk masyarakat," ucap Herri.
Meskipun layanan online terpadu sudah diluncurkan, Herri tak menampik jika masih banyak
masyarakat yang datang ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan membawa berkas dokumen
untuk disertakan dalam pengurusan layanan.
"Tetapi untuk meminimalisir pertemuan, kami
siapkan tempat sendiri untuk meletakkan berkas
sesuai dengan antrian layanan," terangnya.
Menurut rencana, inovasi tersebut akan terintegrasi ke 35 Pengadilan Negeri di bawah Pengadilan Tinggi Surabaya di Jawa Timur.

PTSP Terintegrasi
Herri Swantoro menyebut, PTSP Terintegrasi akan
memberikan informasi tanpa ada batasan tempat di
mana pengguna berada. PTSP Terintegasi dapat diakses di setiap pengadilan negeri pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.
PTSP Terintegrasi, masih menurut Herri, memungkinkan adanya lintas informasi antar pengadilan
negeri pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya. Data yang disajikan dalam inovasi tersebut
merupakan data seluruh pengadilan negeri dan
Pengadilan Tinggi Surabaya yang terintegrasi satu
dengan lainnya. Ada keterjaminan data yang selalu
ter-update melalui sistem online tersebut.
PTSP Terintegrasi memberi kemudahan kepada
masyarakat untuk mendapatkan informasi pelayanan.
Masyarakat bisa mengakses informasi seluruh pengadilan negeri pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Surabaya di manapun dia berada.
Diakui Herri, layanan online terpadu itu masih memiliki sejumlah hambatan, antara lain kebutuhan akan
media penyimpanan dan bandwidth internet berkapasitas besar. Selain itu, diperlukan pula pengamanan
data yang lebih ketat. Dan tak kalah penting, layanan
terpadu itu memerlukan dukungan seluruh Pengadilan
Negeri se-Jawa Timur dalam melakukan sinkronisasi
data dan keseragaman format data dalam setiap aplikasi pelayanan.
Hambatan-hambatan tersebut, menurut Herri, dapat diatasi. Kebutuhan akan penyimpanan, misalnya,
dapat diatasi dengan desentralisasi media penyimpanan ke unit-unit kerja. Selanjutnya tinggal dikembangkan komunikasi antar server unit kerja serta
otentifikasi dan validasi pada setiap transaksi data
antar server. **** (MMA/rz/vp)
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Pengadil
Bumi Cendrawasih
		
Harapkan TV MA

S

IDANG Pleno Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Tahun 2020, yang diselenggarakan
secara virtual dari ruang Profesor Kusumaatmadja lantai 14 gedung
Mahkamah Agung pada Rabu, 17 Februari 2021, tepat pukul 12.00
WIT, diikuti oleh para pengadil di Bumi Cendrawasih dari tempat
dinas masing-masing.
Beberapa insan pengadil di Bumi Cendrawasih Papua mengungkapkan tanggapan atas terselenggaranya Laptah tersebut. Salah
satunya Yajid, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Papua.
Lewat wawancara dengan kontributor daerah Majalah MA, Yajid
menyampaikan apresiasinya dan rasa bangga atas terselenggaranya Laptah MA Tahun 2020 karena hal tersebut membuktikan bahwa institusi tercintanya secara konsisten berhasil menyampaikan
pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas secara transparan dan akuntabel.
Dari terselenggaranya Laptah MA tersebut, Yajid mempunyai
harapan kepada MA agar dalam Laptah selanjutnya dapat disediakan executive summary dalam bentuk fisik/file hardcopy
yang dapat diunduh sehingga bagi para hakim dan insan
peradilan yang berada di Papua atau daerah 3T (Tertinggal,
Terdepan, dan Terluar) lainnya dapat melihat, membaca, dan
mempelajari isi Laptah dalam bentuk tertulis. Hal tersebut dikarenakan kapasitas dan kualitas jaringan internet di Papua khususnya di Wamena seringkali mengalami gangguan.

n
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Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Yajid, S.H., M.H.
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Di tempat terpisah, Ketua Pengadilan Agama Wamena, Papua,
M. Natsir, S.H.I., seusai mengikuti acara Laptah MA tersebut secara virtual, menyampaikan harapan sekaligus masukannya agar penyelenggaraan agenda Laptah MA tahun berikutnya dapat disiarkan
secara live juga pada stasiun TV nasional. Ia juga memiliki gagasan
inovatif agar MA membuat channel TV khusus yang bisa dinamakan
“TV MA” atau “TV Peradilan”. Hal tersebut mengingat institusi legislatif DPR RI juga telah lebih dahulu meluncurkan
Agar penyelenggaraan agenda Laptah
“TV Parlemen” sebagai
tahun berikutnya dapat disiarkan secara
kanal berita intitusinya,
juga pada stasiun TV nasional.
bahkan Mahkamah Konstitusi RI juga telah lebih
dahulu mempunyai kanal TV berita sendiri.
Natsir juga berharap agar MA dapat terus menjadi institusi penegak hukum yang paling pertama dalam mengawal modernisasi
dan digitalisasi layanan hukum di Indonesia. Langkah berani dan
strategis MA ini diharapkan dapat menjadi pemantik/trigger bagi
instansi penegak hukum lainnya.
Penyelenggaraan Laptah MA tidak hanya sebagai bentuk
dari pertanggung jawaban publik MA kepada seluruh
masyarakat Indonesia. Jauh lebih dari itu, Laptah merupakan pertanggungjawaban seluruh hakim dan aparatur peradilan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa
atas amanah yang mereka terima.
MA berkomitmen untuk melaksanakan Laptah secara konsisten dan berkelanjutan, setiap tahunnya
MA dapat melihat hasil capaian kinerjanya dan
dengan itu dapat terus mengevaluasi serta
meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun
berikutnya. (MMA/WI)
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MA
live

Ketua Pengadilan Agama Wamena,
M. Natsir, S.H.I.
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Salam PAKAM
dari PN Lahat

“Profesional, Akuntabel, Komitmen, Asri, Melayani.
PN Lahat PAKAM!!!”

S

uara bergemuruh terdengar pagi-pagi di ruang
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri
Lahat ketika tim Majalah Mahkamah Agung berkunjung ke sana
beberapa waktu lalu. Saat itu terlihat empat orang petugas baru
saja menerima pengarahan dari
Ketua Pengadilan Negeri Lahat,
Jimmy Maruli, S.H., M.H., terkait
pelayanan masyarakat.
“Bapak-Ibu semua, capaian
Akreditasi A yang diberikan oleh
Ketua Mahkamah Agung RI pada hari Rabu 07 April 2021 lalu di
Jakarta adalah salah satu apre-
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Pengadilan Negeri Lahat berhasil meraih Sertifikat Akreditasi
Penjamin Mutu (APM). Tampak KPN Lahat, Jimmy Maruli,
S.H., M.H. (paling kanan) bersama Kepala Badan
Pengawasan MA, Dwiarso Budi Santiarto (kedua dari kanan),
seusai penyerahan sertifikat.

siasi sekaligus amanah bagi kita semua di
PN Lahat untuk terus meningkatkan kinerja
dan pelayanan maasyarakat di Kabupaten
Lahat dan Kabupaten Empat Lawang,” ujar
Jimmy, saat mem-briefing garis depan pelayanan pengadilan tersebut.
Jimmy, yang sebelumnya melaksanakan
tugas sebagai hakim yustisial di Mahkamah
Agung RI, bergabung dengan Pengadilan
Negeri Lahat sejak 14 Juni 2019 sebagai wakil ketua. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2021, ia dipercaya memimpin satuan kerja yang membawahi 2 kabupaten di Provinsi
Sumatera Selatan itu.
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Sejak dilantik sebagai ketua, Jimmy menyadari tugasnya sebagai top
leader harus segera berkoordinasi
dengan seluruh jajarannya dan memastikan agar sistem pelayanan dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan.
“Tujuan akhirnya adalah terwujudnya badan peradilan yang agung dengan salah satu jalannya membongkar paradigma aparatur dari sikap
pejabat negara yang merasa tinggi
posisi menjadi mental pelayan masyarakat dengan baik,” kata Jimmy.
Untuk memudahkan pelayanan ke
masyarakat, Jimmy bersama tim IT
Pengadilan Negeri Lahat melakukan
inovasi dengan menghadirkan aplikasi yang memudahkan pencarian

informasi di Pengadilan Negeri Lahat. Aplikasi bernama SIVA dengan nomor +62 853 3808
5005 itu menjadi jendela bagi seluruh masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan informasi terkait perkara, serapan anggaran dan
kegiatan lain PN Lahat.
Kehadiran aplikasi SIVA di PN Lahat ini juga
adalah dalam rangka melaksanakan arahan

“

Tujuan akhirnya adalah terwujudnya
badan peradilan yang agung dengan
salah satu jalannya membongkar paradigma aparatur dari sikap pejabat negara yang merasa tinggi posisi menjadi mental pelayan masyarakat dengan
baik.”
Ketua Mahkamah Agung RI, saat menyerahkan sertifikat Akreditasi A-Excellent bulan April
lalu.
“Dengan hadirnya aplikasi-aplikasi yang baru, diharapkan juga dapat membantu memudahkan para aparatur dalam menjalankan
tugasnya. Meski aplikasi dan perangkat teknologi hanyalah alat bantu untuk melakukan
aktivitas pelayanan peradilan. Subjek pengendalinya tetap manusia,” ujar Jimmy, mengutip
arahan Ketua MA.*** (MMA/rz/vp)
Semoga ke depan PN Lahat semakin Pakam!
*** (RZ)

n

Ketua Pengadilan Negeri Lahat, Jimmy Maruli, S.H., M.H. di ruang
tunggu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Lahat.
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PN Purbalingga Kelas I B

Maksimalkan
Cagar Budaya

n

M

Bangunan cagar budaya di tengah komplek Pengadilan Negeri Purbalingga
harus dipertahankan.

UNGKIN Pengadilan Negeri Purbalingga merupakan
satu-satunya
pengadilan
yang terkendala membangun gedung
sesuai dengan prototipe, bukan karena
ketiadaan anggaran, melainkan karena
adanya bangunan cagar budaya di tengah komplek pengadilan.
Tapi, lepas dari masalah itu, PN Purbalingga tak mengalami kendala apapun terkait core business pengadilan.
Itu membuktikan, peradilan utamanya bukan soal bangunan, melainkan
lebih menyangkut kualitas SDM dan
sistem kerjanya. Hal itu terbukti ketika
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Tim MMA meliput PN Purbalingga pada medio Maret 2021 lalu. Tim diterima
oleh KPN Purbalingga, Dian Erdianto,
S.H., M.H.
Cagar Budaya
Terletak di Jl. Letnan Akhmadi No.
D-80, Purbalingga, Jawa Tengah, PN
Purbalingga memiliki tanah seluas
3.615 m² dan bangunan seluas 1.118 m².
Ada tiga bagunan utama di komplek
ini. Di tengah ada bangunan cagar budaya, lalu di sisi kiri dan kanan ada bangunan yang sedang direnovasi. Yang
sebelah kanan sudah 90% selesai, se-
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dang yang sebelah kiri baru dalam tahap pembongkaran dan direncanakan
rampung Oktober 2021.
Bangunan cagar budaya di tengah
komplek tentu tidak boleh dibongkar.
Itu sebabnya PN Purbalingga tak bisa
dibangun seperti gedung pengadilan
lainnya, sesuai dengan prototipe.
Di depan pengadilan sudah ada banner petunjuk bahwa seluruh pelayanan
dan persidangan berada di gedung tengah. Menurut Dian Erdianto, gedung
cagar budaya itu untuk PTSP dan tempat semua pelayanan, sedang bangunan kiri kanan dikhususkan untuk pegawai, steril dari pengunjung.
Tanpa Hambatan
PN Purbalingga dipimpin oleh Dian
Erdianto sejak 18 Januari 2021. Ia membawahi 6 hakim dan 24 pegawai.
Ditanya tentang aktivitas sehari-hari
PN Purbalingga terkait core business
pengadilan, Dian Erdianto mengatakan, semua berjalan dengan lancar dan
tidak pernah ada kendala yang berarn

ti. Untuk APM (Akreditasi Penjaminan
Mutu), PN Purbalingga sudah meraih
predikat excellent dan berhasil mempertahankan predikat itu. Bahkan, menurut Dian Erdianto, PN Purbalingga
telah melaksanakan pembangunan
zona integritas, tahun 2021 ini mulai diusulkan oleh Pengadilan Tinggi untuk
meraih predikat WBK (Wilayah Bebas
dari Korupsi).
Dian Erdianto mengaku, e-court juga
berjalan lancar untuk perdata. “Hampir
semua perkara perdata sudah melalui
e-court. Kalau permohonan, mungkin
bisa dikatakan 100% sudah e-court.
Adapun untuk gugatan, ada beberapa
yang kebetulan pakai jasa advokat sebagai kuasa hukum, tapi sebagian besar sudah e-court,” katanya.
Apabila ada pencari keadilan yang
masih gaptek, PN Purbalingga menyediakan bantuan untuk pendampingan,
misalnya membuatkan akun email bagi yang belum punya.
Di masa pandemi, sesuai dengan petunjuk dari Dirjen Badilum, PN Purba-

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, Dian Erdianto, S.H.,M.H. menakodai seluruh awak peradilan
PN Purbalingga untuk meraih predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) yang pada 2021 mulai
diusulkan oleh Pengadilan Tinggi.
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lingga, seperti PN lainnya, menyelenggarakan persidangan melalui teleconference. Untuk sidang pidana, terdakwa
tetap berada di rutan, sedang penuntut
umum datang ke pengadilan. “Kami tetap menerapkan protokol kesehatan,
kami menyiapkan sarana cuci tangan,
kursi-kursi diatur untuk jaga jarak dan
sebagainya sesuai protokol kesehatan
yang diatur pemerintah,” ujar Dian.
Tanpa Wakil Ketua
Dian Erdianto memimpin PN Purbalingga tanpa wakil ketua. Hal itu tentu
memberatkan karena sekarang ini tiap
satker dituntut untuk menjalani akreditasi APM dan membangun ZI, yang seharusnya dimotori oleh seorang wakil
ketua. “Harusnya kan ex-officio ketua
tim Zona Integritas adalah wakil. Ketua
APM juga wakil. Kalau ketua lagi, ribet.
Apalagi sekarang serba cepat. Instruksi
dari MA hari ini langsung sampai dan
nanti sore segera dilaporkan,” ujar Dian.
Untuk mengatasi hal itu, ia harus mendelegasikannya ke hakim senior. “Tapi
namanya delegasi, ya tidak maksimal,”
katanya.
Dian Erdianto menilai PN Purbalingga
tidak terlalu sibuk, karena beban perkara tidak terlalu banyak. Menurutnya, perkara pidana tak sampai 300 dalam setahun. Perdata juga tidak banyak.
Pengadilan Negeri Menjawab
Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan memberikan informasi
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seluas-luasnya, PN Purbalingga mengadakan kerjasama dengan stasiun radio
setempat, Radio Gema Sudirman. Acaranya berbentuk dialog interaktif, tanya
jawab. Target utama pendengarnya usia
menengah (paruh baya) ke atas yang
masih setia mendengar siaran radio, tapi kaum muda juga dijaring lewat akun
medsos (instagram, website, facebook
dan twitter) PN Purbalingga.
Siaran perdana pada 24 Februari 2021
menghadirkan nara sumber dua hakim,
Mochamad Umaryaji, S.H.,M.H., dan Ratna Damayanti Wisudha,S.H. Temanya
sosialisasi pelayanan prima dan kampanye antigratifikasi.
Menurut Dian Erdianto, acara radio ini
akan rutin dilaksanakan sebulan sekali
dengan nama program “Pengadilan Negeri Menjawab“. Diatur schedule per bulan dengan tema yang berbeda. “Kemarin sekalian sosialisasi ZI, kembang desa
(inovasi dari Pengadilan Tinggi Semarang). Mengingatkan masyarakat. Itu jadi tempat sosialisasi. Apapun programnya kita sampaikan di radio,” katanya.
Selain itu, menurut Dian Erdianto, PN
Purbalingga juga mengadakan kerjasama
dengan kampus sekitar, istilahnya mitra
kampus. Mereka menempatkan mahasiswa untuk magang atau mengadakan
penelitian atau PKL di PN Purbalingga.
Timbal baliknya, kalau PN Purbalingga
membutuhkan ahli di persidangan, penerjemah, ahli IT atau yang lainnya, mereka diminta dari mitra kampus.*** (MMA/rz/
nw/vp)
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Dian Erdianto, S.H., M.H.
(KPN Purbalingga)

“INI PUTUSAN PALING 		
MELEGAKAN”

P

engadilan Negeri Purbalingga
dipimpin oleh Dian Erdianto, S.H.,
M.H. Lelaki kelahiran Jakarta, 25
Mei 1972 silam, itu memulai karier sebagai cakim di PN Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada 1999. Kemudian pada 2003
ia diangkat sebagai hakim di Baubau
(Sultra), lalu pindah PN Curup (Bengkulu), PN Nganjuk (Jawa Timur), PN Kendal
(Jawa Tengah), dan PN Tanjung Pati (Sumatera Barat), sampai akhirnya PN Purbalingga.
MMA mewawancarainya untuk menggali pengalamannya. Berikut petikannya.
Terinspirasi dari mana Anda ingin menjadi hakim?
Sebetulnya hakim bukan cita-cita awal
saya. Tidak pernah terpikir jadi hakim.
Profesi hakim di mata anak-anak Indonesia tidak dikenal. Kalau anak kecil ditanya cita-citanya, jawabannya polisi,
dokter, tentara, atau pilot. Tidak ada yang
menjawab hakim.
Selulus dari Fakultas Hukum UI pun saya belum tahu mau jadi apa. Saya melamar ke semua instansi. Akhirnya saya dipanggil untuk interview di dua instansi,
departemen pertanian dan departemen
kehakiman. Tak mungkin saya ke departemen pertanian, jadi saya pilih kehakiman. Sejak jadi hakim barulah saya mulai
mempelajari tugas-tugas dan tanggung
jawab hakim. Saya belajar sambil jalan,

learning by doing. Alhamdulillah
sekarang dikasih kepercayaan
jadi KPN.
Kalau anak-anak saya ditanya,
n Ketua Pengadilan Negeri
ada nggak yang mau jadi haPurbalingga, Dian
Erdianto, S.H.,M.H.
kim juga, jawabnya nggak. Alasannya, capek pindah-pindah. Ya itulah,
anak-anak juga ikut merasakan pengalaman hakim pindah-pindah.
Pernah saya menangis waktu di Nganjuk. Waktu itu baru pindah dari Curup,
Bengkulu. Anak kedua saya, waktu itu
masih TK, pulang-pulang menangis.
Katanya, nggak ada temannya di sekolah. Karena nggak bisa berbahasa jawa.
Pindah dari Nganjuk, saya ngelus dada
lagi, pindahnya ke Kendal, masih bahasa
Jawa.
Sekarang anak istri masih ikut ke sini?
Selama saya tugas, Alhamdulillah, keluarga ikut terus, biar tenang. Sekarang
dua anak saya sudah SMA, mereka sudah mondok di Bogor. Tapi saat pandemi, dipulangkan tahun lalu, jadi masih
kumpul.
Ada dukanya pindah-pindah, tentu ada
sukanya.
Alhamdulillah, anak-anak saya sudah
bisa mengambil sisi positifnya, yang tak
dimiliki teman-teman sebayanya, misalnya mungkin belum tahu Kalimantan
atau Sumatera.
Anak saya, setiap ke daerah, cepat me-
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nyesuaikan bahasanya. Mereka mengenal budaya-budaya daerah yang di buku pelajaran sejarah atau IPS tidak kita temukan detilnya. Saya lihat banyak sukanya. Bahkan akhirnya anak
saya yang pertama komentarnya lucu. Kalau ada temannya
yang bukan anak hakim, dia komentarnya ‘ini dia nggak bosan
ya hidupnya di situ terus?’
Jadi, di manapun Anda ditempatkan, pasti siap?
Alhamdulillah, siap dan bersyukur. Cuma, saya sudah jalan
dua bulan pindah, SPJ belum turun. Ini bagian dari dukanya.
Kalau dulu, sampai saya pindah terakhir sebelum ke sini, masih
ada beberapa yang sudah cair sebelum berangkat, misalnya
biaya perjalanan dan pengiriman barang. Tapi sekarang ada
prasyaratnya surat keterangan
laksana tugas di tempat baru. Jadi,
surat pernyataan dan berita acaranya dikirim dulu sebagai syarat
pencairan SPJ. Ini sudah dua bulan
sejak dikirimkan syaratnya ke sekretaris dirjen.

n

Ini boleh dimuat?
Ya, silakan untuk perbaikan. Ini
media komunikasi antara pusat
dan daerah. Sekalian juga buat
keluhan kami para hakim. MisalKetua PN Purbalingga memeriksa dokumen pemberian kuasa dari seorang
nya, soal perabot rumah dinas. Di
tergugat yang sudah sepuh (Djumarian, 94 th) kepada keluarganya.
tempat lama barang-barang kita
jual dengan harga jual yang nggak sampai setengah harga beli barang di sini. Dan kita harus talangi dulu karena SPJ belum
turun.
Terakhir, ada pengalaman sidang yang susah dilupakan?
Saya pernah punya pengalaman tentang anak SMP, seusia
anak pertama saya. Itu perkara anak, perkelahian teman sekolah. Korbannya kemudian meninggal akibat tendangan di leher. Walaupun begitu, pelaku tidak bisa ditahan, tidak boleh
dipidana karena usianya masih SMP.
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Di sini saya mengalami dilema. Kalau saya jatuhi pidana, itu melanggar undang-undang. Kalau saya kembalikan ke orangtua, bagaimana reaksi korban?
Sepanjang persidangan, ibu korban hadir terus dan
selalu menangis, tetapi bapaknya tak hadir. Setiap kita harus tanyakan apakah si ibu memaafkan, jawabnya
selalu tidak. Akhirnya, bapaknya korban dihadirkan.
Saya tanya, “Bagaimana, pak?” Alhamdulillah, katanya
memaafkan. “Ini pelaku sudah seperti anak saya sendiri. Saya ikhlaskan anak saya, saya rela, ini sudah takdirnya,” begitu katanya.
Anggota saya yang perempuan menangis semua. Perasaan saya juga menangis, tapi saya tahan. Saya sampai merinding. Saya sampaikan di persidangan itu, “Saya
pernah dengar ada sinetron
yang ceritanya hati seluas samudera. Inilah, hati bapak itu
seluas samudera.”
Alhamdulillah pelaku bisa
kita kembalikan ke keluarga.
Sebetulnya kalau kita mengikuti undang-undang, memang harus dikembalikan,
namun tetap ada beban moral. Kita tahu akan ada pihak
yang disakiti. Itu yang akhir- n Ki-ka: Sekretaris Baiti Harfiah, Ketua Dian Erdianto, dan Panitera Sundoyo.
nya dimaafkan, plong betul-betul.
Seumur hidup saya, ini putusan paling melegakan
dan paling adil, baik di mata hukum formal; di mata korban adil, di mata orangtua pelaku juga adil. Betul-betul saya puas. Padahal sebelum bapaknya korban
datang, saya bingung. Soalnya ada beberapa kejadian
dari pihak lawan bereaksi setelah putusan, buntutnya
bisa panjang. *** (MMA/rz/nw/vp)
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Handbook Mutakhir
Gugatan Sederhana
Judul Buku :
		
Penulis
:
Editor
:
Penerbit
:
Tahun
:
Tebal
:

Small Claim Court (Dalam Sistem
Peradilan Perdata di Indonesia)
Dr. H.M. Syarifuddin,S.H.,M.H.
DY Witanto & M.Natsir Asnawi
PT Imaji Cipta Karya
Cetakan Pertama, Desember 2020
285 Halaman

D

alam buku Laporan Tahunan
Mahkamah Agung Tahun 2020
halaman 135, ada data menarik
yang dipaparkan, terkait gugatan sederhana (small claim court), yaitu tentang peningkatan jumlah perkara gugatan sederhana yang ditangani di seluruh pengadilan negeri di Indonesia pada tahun 2020,
totalnya 8.447 perkara, sedangkan tahun
2019 totalnya 8.292 perkara. Walaupun
peningkatannya tidak terlalu tinggi, yakni
hanya 1,87%, itu dapat dibaca sebagai respon positif masyarakat pencari keadilan.
Angka satu koma tersebut dapat juga dimaknai sebagai meningkatkanya pemahaman masyarakat terhadap asas peradilan
sederhana, cepat dan biaya ringan yang
dapat ditanggung oleh masyarakat umum.
Sejak “diluncurkan” pertama kali sebagai salah satu jalan penanganan perkara
pada tahun 2015 lalu, terbitnya Peratur-
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an Mahkamah
Agung Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dianggap sebagai angin segar
penanganan sengketa perdata.
Pada konteks ini, saya teringat dengan
apa yang pernah dikemukakan oleh Ketua Mahkamah Agung periode 19681974, Prof. R. Soebekti, yang menyebutkan bahwa hukum acara yang baik adalah
yang menjamin proses peradilan dapat
berjalan lancar; dengan kata lain, agar putusan pengadilan tentang bagaimana hukumnya dalam perkara yang dihadapkan
kepadanya dapat diperoleh dalam waktu
sesingkat-singkatnya, berjalan adil, tidak
berat sebelah, dan biaya yang diperlukan
untuk memperoleh putusan pengadilan
beserta pelaksanaannya tidak terlampau
memberatkan pencari keadilan.
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Setelah 4 tahun berjalan, Perma 2/2015
tersebut mendapatkan beberapa sentuhan perubahan dan penyesuaian dengan
terbitnya Perma 4 Tahun 2019.
Mahkamah Agung menyadari bahwa
urgensi kehadiran “Small Claim Court”
adalah dalam rangka adanya jaminan kepastian hukum dengan waktu yang singkat dan proses yang sederhana. Kerangka ini membuat para pencari keadilan tidak perlu menunggu waktu yang lama
untuk mendapatkan kepastian hukum
dari sengketanya karena proses pemeriksaan perkaranya akan berakhir di pengadilan tingkat pertama, tanpa harus diperiksa ulang di pengadilan tinggi maupun
Mahkamah Agung.
Maka berdasarkan konsep-konsep pokok tersebut di atas, kehadiran Perma
2 Tahun 2015 dan Perma 4 Tahun 2019
menjadi hal yang paling realistis dan dibutuhkan mengingat perkembangan hukum
perdata yang sangat cepat. Sebagai contoh, perjanjian tidak lagi dilakukan secara
konvensional melainkah digital, sehingga
kemudian populer apa yang disebut sebagai tandatangan digital tanpa mengenal
batas-batas wilayah. Dengan perubahan
yang demikian drastis, maka sudah tentu
hukum acara perdata yang masih menggunakan HIR, RBg, dan Rv yang telah berlaku sejak tahun 1848 silam menjadi tidak
sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2/2015 dan 4/2019 juga diharapkan dapat mendongkrak indeks kemudahan berusaha (ease of doing business) dan
pertumbuhan iklim investasi di Indonesia.
Peraturan Mahkamah Agung ini lahir kare-

na rendahnya indeks kemudahan berusaha di Indonesia, hasil survei World Bank.
Data mutakhir, pada tahun 2020 kemudahan berusaha di Indonesia hanya bertengger di urutan ke-73 dari 189 negara.
Lahirnya Perma 2/2015 dan Perma
4/2019, di satu sisi merupakan jawaban
atas ketertinggalan perkembangan hukum saat ini sekaligus jalan pembaharuan peradilan. Tetapi di sisi lain, meskipun
disambut masyarakat, dalam praktiknya
masih terdapat beberapa hal yang dianggap sebagian kalangan belum diatur secara tegas.
Seperti mendengar dan merasakan kegundahan masyarakat, maka di tengah
kesibukannya, Ketua Mahkamah Agung
RI, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menulis buku yang lebih rinci, mengurai pokok-pokok pikiran Perma 2/2015 dan Perma 4/2019. Dengan terbitnya buku ini,
masyarakat para pencari keadilan, mahasiswa fakultas hukum maupun peneliti
hukum seperti mendapatkan “suluh di tengah kegelapan” hukum Indonesia.
Dalam buku setebal 285 halaman ini,
Syarifuddin ia baru saja dikukuhkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap Ilmu Hukum
Pidana Universitas Diponegoro,11 Februari 2021 lalu seperti hendak menuntun
para pencari keadilan, pemerhati hukum
serta penegak keadilan agar dapat beracara dengan cepat dan tepat.
Buku yang secara garis besar terdiri
dari 13 bagian (bab) ini membedah tahap
demi tahap proses gugatan sederhana di
pengadilan negeri. Setelah Bagian Kesatu
mengupas konsepsi dan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dengan bahasa
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yang sangat jernih, maka kita dapat langsung membaca Bagian Kedua (hal. 45
dst.), di mana diuraikan 9 (sembilan) syarat
yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan
mengajukan sengketanya melalui prosedur gugatan sederhana, yaitu:
Jenis sengketanya adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai materiil gugatan paling besar
Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
Perkaranya bukan termasuk dalam ruang
lingkup sengketa yang perkaranya harus diselesaikan melalui pengadilan khusus;
Bukan sengketa hak atas tanah;
Penggugat dan Tergugat masingmasing tidak boleh lebih dari satu, kecuali
memiliki kepentingan hukum yang sama;
Hanya dapat diajukan terhadap Tergugat yang diketahui tempat tinggalnya;
Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di wilayah pengadilan yang sama, kecuali jika Penggugat menggunakan kuasa,
kuasa insidentiil dan wakil yang memiliki
domisili yang sama dengan Penggugat;
Penggugat dan Tergugat wajib hadir
langsung di persidangan, meskipun didampingi oleh kuasa hukumnya;
Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi pada saat pendaftaran perkara;
Perkara yang diajukan harus memiliki sifat pembuktian yang sederhana.
Keseluruhan syarat tersebut adalah syarat
kumulatif, yang wajib dipenuhi oleh pihakpihak apabila perkaranya hendak diajukan
melalui prosedur gugatan sederhana.
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Selanjutnya secara garis besar Bagian Ketiga dan Keempat buku ini menelaah secara detil mekanisme pemeriksaan
pendahuluan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk masuk ke dalam kategori gugatan sederhana. Bagian ini juga
menguraikan akibat hukum dari pemeriksaan pendahuluan ketika dinyatakan bahwa berkas dimaksud bukanlah termasuk
dalam kualifikasi gugatan sederhana.
Bagian Kelima mengupas dan beberapa
larangan dalam small claim court, yakni:
Larangan untuk eksepsi;
Larangan untuk rekonvensi;
Larangan replik, duplik dan kesimpulan;
Larangan mengajukan provisi.
Selanjutnya, pada Bagian Keenam hingga Ketiga Belas, buku ini menelaah dan
memberikan pandangan-pandangan terkait objek gugatan sederhana, syarat
penjatuhan putusan gugur dan verstek,
jangka waktu pemeriksaan, pembuktian,
perdamaian, sita jaminan, keberatan dan
juga eksekusi dalam prosedur gugatan
sederhana.
Dengan uraian yang begitu detil dan sistematis, sejatinya buku ini menjadi handbook yang wajib dibaca oleh seluruh pegiat hukum dan ekonomi.
*Jimmy Maruli, Ketua Pengadilan Negeri
Lahat, mahasiswa Program Doktoral Ilmu
Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang
Caption: Pemasangan plang nama salah satu ruang sidang pengadilan negeri
(Sumber: Ist)
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Sehabis Wabah
Semasa wabah tubuh tak tau arah
Yang Selama ini hanya di rumah
Diam-dian ada yang berbenah

n

Ridwan. PPNPN pada Pengadilan
Negeri Ende Kelas II, Flores, NTT

Dan ada pula yang berserah.
Pada yang terbang di udara
Pada yang menempel di kulit
Pada yang sesudah sakit
Pada yang terkubur mimpi-mimpi
		

Sehabis wabah banyak yang berdesakan

		

Berebut ruang, takut kehabisan tempat

		

Sampai hilang akal sehat

		Untuk langkah-langkah yang terbebaskan

Harapan dan Cobaan
Yang Diharap Tak Kunjung Tiba
Yang dinanti Tak Kunjung Pasti
Yang Maha Kuasa Sudah Pasti Teliti
Yang Mana Hamba Yang Bersungguh Hati
Cobaan dan harapan Datang dan Pergi
Seperti musim hujan yang Berhenti
Tuhan Maha Adil Juga Maha Memberi
Dibalik Duka Pasti Hadir Pertolongan Yang Dinanti
Oleh Ridwan biasa dipanggil dengan nama pena “@kumishmaud” saat ini sebagai PPNPN pada Pengadilan Negeri Ende Kelas II, Flores, NTT. Selain itu,
aktif dalam kegiatan kepemudaan dan pelestarian budaya di Kabupaten
Ende. Ridwan juga menjadi salah satu founder start up “JadiMasak” dan Komunitas Pertunjukan Seni @titikum.pul
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Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung:

Peningkatan Kompetensi
Pelayanan Publik
Dalam rangka meningkatkan pelayanan
prima dan keterbukaan informasi publik
di lingkungan Mahkamah Agung (MA) RI,
Biro Hukum dan Humas MARI mengadakan pelatihan Inovasi Program Meningkatkan Kompetensi Pelayanan Publik Berbasis Pelayanan Prima.
Pelatihan berlangsung di Ruang Media Center (Gedung F), Jl. Medan Merdeka
Utara No.9, Jakarta Pusat. Sebanyak 23 peserta dari Biro Hukum dan Humas mengikuti kegiatan itu, yang digelar selama dua
hari, 5-6 April 2021.
Menurut Kepala Bagian Perpustakaan
dan layanan Informasi, RR. Irene Wijayanti, S.H., pelatihan tersebut sangat bermanfaat bagi petugas desk informasi. ‘‘Sangat bermanfaat dalam melaksanakan tugas
pelayanan prima pada masyarakat,“ tegas
Irene.
Sebelumnya, menurut Irene, petugas
desk info belum pernah mendapatkan
pelatihan pelayanan prima. Maka, dengan
adanya pelatihan tersebut, ia dan petugas
lainnya dapat mengetahui strategi untuk
menghadapi perilaku seseorang/pencari
keadilan, juga mengetahui standar pelayanan prima 5S, yakni Senyum, Salam,
Sapa, Service, dan Santun. ‘‘Selain itu, kita
juga mengetahui teknik mengatasi keluhan pencari keadilan, serta menguasai kemampuan berkomunikasi secara asertif,‘‘
imbuh Irene.
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n

Para peserta pelatihan Peningkatan Kompetensi Pelayanan
Publik Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

Irene pun merasa yakin, pihaknya bisa
mempraktikkan apa yang dipelajari dalam pelatihan tersebut di desk info. Apalagi materi dalam pelatihan yang digagas
oleh mantan Kepala Biro Hukum dan Humas Almarhum Abdullah itu sesuai dengan kebutuhan petugas desk info.
Dalam pelatihan tersebut, Biro Hukum
dan Humas bekerja sama dengan Proxsis Leadership Center (PLC), sebuah perusahaan consulting group yang sub-bis-
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n

Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi
Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, RR Irene
Wijayanti, S.H.

nisnya fokus dalam bidang Business &
Human Transformation, Pelatihan Pengembangan SDM. Pelatihan dirangkum dalam Program Pengembangan Soft Skill: Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik. Nara sumbernya,
Yumei Sulistyo, Psi.MM,MNLP, adalah
seorang public trainer yang mumpuni
dalam bidangnya,
Menurut Yumei, setidaknya ada tiga
topik dalam pelatihan. Pertama, managing self. Dalam topic ini dibangun
mindset dan dibentuk karakter sesuai
peran dan tanggungjawab yang dimiliki sesua dengan core values.
Kedua, managing customer, yang
antara lain melatih dimensi-dimensi
layanan prima, sikap dan tata perilaku
kunci untuk membangun customer
service excellence.
Ketiga, managing tasks, creative
problem solving (memecahkan masalah) yang melatih pengelolaan dalam mengatasi hambatan-hambatan
teknis yang muncul dan mampu mengetahui bagaimana hal tersebut dapat diatasi.
Yumei menekankan, metode dalam

pelatihan ini lebih banyak praktik daripada teori. Cara mengelola stress, misalnya, dalam
pelatihan itu tidak diteorikan, tetapi langsung
praktik sehingga terlihat hasilnya. ‘‘Kalau ilmu
ini dikuasai, mau ketemu orang model apa
pun, kita gak bakalan terbawa emosi. Santai
saja, tetap tersenyum, padahal dia sudah jungkir balik. Emosi. Sudah berkeringat. Caranya
dengan menggunakan Metode Perubahan
Mindset dengan Neuro Linguistic Programming. Kita langsung praktik, tidak berlama-lama berkutat pada teori.‘‘
Dalam teknologi mind power atau biasa disebut mengubah mindset dan perilaku, masih
menurut Yumei, peserta dapat membentuk
perilaku baru dengan meng-install believe dan
value baru yang bermanfaat secara ekologis.
‘‘Ini semua bisa diimplementasikan dalam
melayani para pencari keadilan, seperti di desk
info Mahkamah Agung. Jarang loh organisasi yang mau memperhatikan soft skill. Berarti Mahkamah Agung menganggap ini penting
sekali, apalagi dalam bidang pelayanan,” imbuh pria peraih penghargaan Human Resources- Asia Pacific-Change Management Award
ini. *** (MMA/rz)

n

Public Trainer, Yumei Sulistyo, Psi, MM, MNLP sedang memberikan pelatihan
kepada para peserta.
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PERINGATAN HUT KE-68
Ikahi Adakan Silaturahmi Nasional
IKATAN Hakim Indonesia (Ikahi) menutup peringatan hari ulang tahunnya
yang ke-68 dengan mengadakan silaturahmi nasional secara virtual pada Kamis, 18 Maret 2021 di Command
Center Mahkamah Agung. Acara dihadiri Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang
Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non
Yudisial, para Ketua Kamar, dan Pengurus Pusat Ikahi, sementara acara virtual
diikuti oleh para pimpinan daerah dan
cabang Ikahi.

n

Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam sambutannya
mendorong soliditas sesama anggota Ikahi.

n

Ketua PP Ikahi, Dr. Suhadi (kiri), memotong tumpeng ulang tahun
Ikahi, didampingi ketua panitia, Dr. Sofyan Sitompul.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., selaku ketua panitia melaporkan, sebelum
silaturahmi nasional, Ikahi telah menyelenggarakan berbagai acara, di antaranya donor darah, lomba karya tulis
ilmiah, lomba video blog, webinar nasional, ziarah dan tabur bunga.
Ketua PP Ikahi, Dr. Suhadi, S.H., M.H.,
dalam sambutannya menyampaikan,
tema HUT Ikahi kali ini adalah “Soliditas
Ikahi dalam Mengawal Modernisasi Peradilan di Era Pandemi Covid-19 Menuju Peradilan yang Agung”. Menurutnya,
n

Sebagai bentuk soliditas, Ikahi memberikan santunan bagi keluarga para
anggota Ikahi yang telah wafat.
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n

tema itu memberikan pesan kepada seluruh anggota Ikahi mengenai pentingnya persatuan demi mengawal modernisasi peradilan, walaupun dalam suasana
pandemi covid-19.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua
Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam sambutannya
mengingatkan, profesi hakim mengandung banyak godaan, yang bisa saja datang dari lingkungan sendiri. Karena itu,
ia berpesan, para hakim harus senantiasa

Rangkaian acara
peringatan ulang tahun
ke-68 Ikahi ditutup dengan
silaturahmi nasional. Di
Command Center
Mahkamah Agung hadir
Ketua MA, kedua Wakil
Ketua MA, para Ketua
Kamar, dan Pengurus
Pusat Ikahi. Sementara
itu para pimpinan daerah
dan cabang Ikahi
mengikutinya secara
virtual.

sesama anggota Ikahi. Seorang hakim, kata KMA, dilarang
mengintervensi dan mengomentari perkara yang diadili
oleh sesama hakim. Hakim harus lebih banyak mengungkapkan pemikirannya di dalam pertimbangan putusan,
bukan di media sosial, atau di ruang publik lainnya, kecuali
dalam kajian-kajian ilmiah di forum akademik.
Sebagai bentuk soliditas, Ikahi memberikan santunan
kepada para anggota Ikahi yang telah wafat. Santunan
diserahkan secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung
kepada 2 perwakilan keluarga yang hadir. (ERW/Humas)
n

Santunan Ikahi untuk anggotanya yang telah wafat diserahkan secara simbolis
oleh Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., kepada perwakilan keluarga.

saling mengingatkan, agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan lembaga MA.
Lebih

lanjut,

KMA

mengingatkan

bahaya unggahan di media sosial. Menurutnya, kita kadang tidak sadar bahwa
ucapan dan perilaku yang kita unggah di
media sosial bisa berdampak pada citra
dan nama baik lembaga. Oleh karena itu,
setiap hakim harus berhati-hati dalam
mengekspresikan pikiran, ucapan dan
tindakan di media sosial.
Di akhir sambutannya, KMA mendorong kekompakan dan soliditas di antara
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Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial

HATI-HATI GUNAKAN MEDSOS
Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. bersama para pimpinan
Mahkamah Agung melakukan pembinaan
teknis dan administrasi yudisial secara virtual bagi para ketua/kepala, wakil ketua/
wakil kepala, hakim, panitera dan sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat
pertama seluruh Indonesia, pada hari Jumat
(9/4/2021).
Acara berlangsung di Ball Room Hotel
Sheraton Kuta Bali, dihadiri oleh para hakim
agung, hakim ad hoc, pejabat eselon I dan
II di lingkungan Mahkamah Agung serta hakim yustisial, dengan menerapkan protokol
kesehatan yang ketat.
Dalam pembinaan tersebut Ketua Mahkamah Agung mengingatkan himbauan pemerintah untuk tidak mudik lebaran, walau
hal itu terasa sangat berat bagi yang tidak
membawa keluarga ke tempat tugasnya.
Lebih lanjut Syarifuddin menjelaskan SEMA
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Larangan Pungutan Terkait Pengambilan Sumpah atau
Janji Advokat. Menurutnya, ada 3 hal penting
yang harus dicermati dengan baik oleh para
ketua Pengadilan Tinggi, yaitu:
Kegiatan pengambilan sumpah atau janji advokat harus transparan dan akuntabel
sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan
WBBM;
Pengadilan Tinggi dilarang memungut
atau menerima biaya pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji advokat, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan. Biaya yang dikecualikan oleh SEMA adalah biaya honorium juru sumpah dan
PNBP;
Pengambilan sumpah atau janji advokat
dilaksanakan di kantor Pengadilan Tinggi di
wilayah domisili hukumnya.
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n

Para Pimpinan Mahkamah Agung
melakukan Pembinaan Teknis dan
Administrasi Yudisial di Bali Room
Hotel Sheraton Kuta, Bali (9/4/21).

n

Ketua Mahkamah Agung pada
pembukaan Bintek di Bali.

Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya, Ketua MA mengingatkan agar
para hakim dan aparatur peradilan senantiasa
berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, apa yang diucapkan seorang
hakim di ruang sidang akan menjadi hukum
bagi para pihak yang berperkara, sedangkan
yang diucapkannya di ruang publik akan menjadi hukum bagi dirinya sendiri.
“Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa bijak
untuk mengekspresikan setiap ucapan dan
tindakan di ruang-ruang publik,” ucap mantan
Ketua Kamar Pengawasan itu. (Humas)

GALERI 101
Rakorda PTA DKI Jakarta

HASBI HASAN: INVENSI!
DIGITALISASI pelayanan publik adalah sesuatu yang tidak bisa disanggah dalam rangka
membangun peradilan modern berkelas dunia,
terutama dalam membangun Wilayah Bebas
Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani yang sekarang tengah digalakkan. Semua ini adalah
sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Dr. H. M. Syarif
Mapiasse, S.H., M.H. pada saat pembukaan acara Rapat Kerja Daerah 2021 (9/3/2921) di gedung
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
Acara dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah
Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, para
ketua Pengadilan Agama, para sekretaris serta
panitera Pengadilan Agama sewilayah DKI Jakarta dan undangan lainnya.
Hasbi mengatakan, ia menyambut baik digitalisasi dan inovasi-inovasi yang ada di wilayah
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta demi
memberikan pelayanan terbaik kepada publik.
Ia minta agar lembaga peradilan tetap mencip-

n

Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Dr. H.M. Syarif Mapiasse
(kiri) dan Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. H. Hasbi Hasan.

takan inovasi-inovasi, tapi ia juga mengingatkan agar tidak terlena dan tidak mudah puas diri. “Yang juga penting saat ini
adalah kita tidak lagi membangun inovasi,
tetapi invensi,” jelas Hasbi.

n

Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan memberikan
sambutan pada Rakorda PTA DKI Jakarta.

Menurut dosen Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah itu, inovasi adalah sesuatu
yang telah dibuat oleh seseorang, sedangkan invensi adalah menciptakan sesuatu
yang belum ada, sehingga orang lain atau
negara lain akan meniru.
Sebagai contoh, lanjut Hasbi, e-court
adalah inovasi, negara-negara lain sudah
mengaplikasikannya jauh sebelum Indonesia. “Nah, PR kita sekarang adalah bagaimana kita bisa menciptakan invensi,
sehingga negara lain bisa mencontoh kepada kita,” terang pria asal Lampung tersebut. (MMA/azh/RS/photo:DS)
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