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Pola Kerja di MA Selaras
dengan Kebijakan PPKM Darurat
PANDEMI Covid-19 di negeri ini belum
berakhir. Pada periode beberapa waktu
terakhir ini kondisinya bahkan sempat
memburuk, sehingga Pemerintah merilis kebijakan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Jawa
dan Bali, sejak 3 Juli 2021.
Menyesuaikan dan mendukung kebijakan Pemerintah
tersebut, Mahkamah Agung pun menerbitkan kebijakan
terkait yang dituangkan dalam tiga bentuk, yakni Imbauan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran
Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya, dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung
tentang Pengaturan Pola Kerja Bagi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Kebijakan-kebijakan MA terkait masa PPKM Darurat itu
kami pandang penting oleh karena itu kami angkat sebagai topik Liputan Utama pada Majalah Mahkamah Agung
edisi kali ini.
Di luar sajian liputan utama tersebut, tentu kita tahu
bahwa Mahkamah Agung pada 19 Agustus 2021, baru saja
memperingati Hari Ulang Tahun yang ke- 76. Pada peringatan hari jadi MA tersebut, Ketua Mahkamah Agung . Prof.
Dr Muhammad Syarifuddin S.H., M.H., menyampaikan pidato resmi. Selain pidato resmi Ketua MA, dalam momentum
tersebut juga ada acara yang berbeda dari peringatan-peringatan HUT MA sebelumnya, yakni pemutaran film berjudul Pesan Bermakna, sebuah film yang bertutur tentang
integritas hakim. Dan agenda-agenda dalam peringatan
HUT MA ke-76 tersebut kami angkat sebagai topik Laporan
Khusus.
Untuk melengkapi sajian kami, Tim Majalah Mahkamah
Agung berkunjung ke Pengadilan Negeri (PN) Jember untuk melakukan reportasi terkait peluncuran Program Tilik
Desa dan Aplikasi Pos Bantuan Hukum online. Laporan ini
kami sajikan dalam rubrik Tribunal.
Adapun dalam rubrik Kepaniteraan, kami mengangkat kinerja Kepaniteraan MA pada semester pertama 2021. Jumlah
perkara yang telah diputus Mahkamah Agung pada periode
Januari-Juni 2021 melampaui target. Majalah MA menganggap ini penting dipublikasikan untuk para pembaca.
Di luar liputan-liputan di atas, masih banyak liputan menarik yang dapat dibaca pada Majalah Mahkamah Agung
edisi kali ini. Karena itu, jangan lewatkan untuk menikmati
sajian kami di sela-sela aktivitas kerja. Selamat membaca.
Salam sehat,
Dr. H. Sobandi, S.H.,M.H.

LAPORAN UTAMA 3

KESEHATAN PRIORITAS UTAMA

INSAN PERADILAN DI ERA PANDEMI

n

S

EBAGAI salah satu upaya untuk
menanggulangi pandemi Covid-19, Pemerintah RI merilis kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk
wilayah Jawa dan Bali, sejak 3 Juli 2021.
Lembaga peradilan yang berada di
bawah kewenangan Mahkamah Agung,
bukan pengecualian dari kebijakan tersebut. Karena itu, Mahkamah Agung
pun mendukung sepenuhnya hal itu
dengan menerbitkan kebijakan.
Adapun kebijakan terkait dituangkan
dalam tiga bentuk. Pertama Imbauan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2021 tentang Penerapan Pemberla-

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H,M.H.,
langsung merespons kebijakan pemerintah terkait PPKM
(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat.

kuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di
bawahnya pada wilayah Jawa dan Bali.
Ketiga, Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengaturan Pola Kerja Bagi Hakim
Agung dan Hakim Ad Hoc pada mahkamah Agung Republik Indonesia pada
Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Kebijakan-kebijakan MA terkait masa
PPKM Darurat itu telah dirilis. Bagaimana bentuk rinci kebijakan itu dan implementasinya di lapangan? Tema ini kami
angkat sebagai pokok bahasan pada
Liputan Utama yang juga kami sajikan
dalam empat tulisan terkait. (MMA/rz/hp)
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LAPORAN UTAMA

DI ERA PPKM DARURAT

UTAMAKAN PERSIDANGAN VIA DARING

n

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Syarifuddin melalui imbauan tertulisnya agar seluruh satuan kerja pengadilan
di empat lingkungan peradilan di wilayah Jawa dan Bali agar selama masa PPKM Darurat untuk menerapkan
sidang secara daring bagi semua perkara-perkara yang tidak dapat ditunda penanganannya.

M

AHKAMAH Agung (MA) telah merilis kebijakan terkait mekanisme persidangan di tengah Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Di dalam kebijakan tersebut diatur bagaimana insan peradilan menjalankan pelayanan bagi
pencari keadilan, baik yang dilakukan dengan metode tatap muka berbasis protokol kesehatan maupun melalui metode daring yang berbasis
teknologi.
Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H melalui imbauan tertulisnya, menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja
pengadilan di empat lingkungan peradilan di wilayah Jawa dan Bali agar
selama masa PPKM Darurat untuk menerapkan persidangan secara da-
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ring bagi semua perkara yang tidak dapat ditunda penanganannya.
Adapun pedoman dari imbauan tersebut mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan.
Pertama, bagi Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, Perkara Tata Usaha
Negara dan Perkara Tata Usaha Militer
mengacu pada Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik.
Kedua, bagi Perkara Pidana, Perkara Pidana Militer dan Perkara Jinayat
mengacu pada Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Administrasi dan Persidangan Perkara
Pidana Secara Elektronik.
Ketiga, dalam hal tidak memungkinkan untuk dilakukan persidangan secara
daring, karena adanya kendala jaringan
dan/atau kendala teknis lainnya, maka
pimpinan satuan kerja wajib memastikan bahwa persidangan luring dilakukan
dengan mengikuti protokol kesehatan
“
yang sangat
ketat dan semua pelaksana
persidangan telah dilakukan test swab
antigen terlebih dahulu paling lambat
1x24 jam sebelum persidangan digelar.
Akan tetapi, Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H menyatakan MA masih mengizinkan semua lembaga peradilan di bawah kewenangan MA untuk
menggelar sidang secara langsung atau
luring selama PPKM Darurat.

menggelar sidang secara daring karena kendala jaringan atau kendala teknis
lain.

Menurut Ketua MA, sidang luring boleh digelar jika pengadilan tidak bisa

ruh satuan kerja pengadilan di empat
lingkungan peradilan, yang berada di

“ Ketua
agar

MA tetap menghimbau

semua lembaga peradilan

tetap menggelar sidang secara daring”
“Dalam hal tidak memungkinkan untuk dilakukan persidangan secara daring, maka pimpinan satuan kerja wajib
memastikan bahwa persidangan luring
dilakukan dengan mengikuti aturan
Prokes,” kata Syarifuddin dalam suatu
pernyataan yang disampaikan melalui
akun YouTube MA, Rabu (7/7).
Profesor Syarifuddin menyebut, untuk menggelar sidang secara luring, sejumlah syarat protokol kesehatan harus
dipenuhi, yakni semua peserta sidang
telah dinyatakan negatif Covid-19, setidaknya melalui tes swab antigen. Tes
antigen tersebut pun harus dilakukan
paling tidak sehari sebelum sidang.
Namun, Ketua MA tetap mengimbau
agar semua lembaga peradilan tetap
menggelar sidang secara daring. Instruksi tersebut ditujukan untuk semua
lembaga peradilan di bawah MA meliputi peradilan umum, agama, militer,
maupun tata usaha negara.
“Saya menginstruksikan kepada selu-
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wilayah Jawa dan Bali agar selama masa PPKM Darurat untuk
menerapkan persidangan secara daring,” tegas Ketua MA.
Pelaksanaan sidang daring
sejatinya telah diatur oleh MA
jauh sebelum PPKM Darurat diberlakukan oleh Pemerintah RI.
Dalam kaitan itu, terdapat dua
aturan, yakni Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan MA Nomor 4

Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara
Pidana secara Elektronik.
“Bagi semua perkara-perkara
yang tidak dapat ditunda penanganannya dapat disidangkandengan berpedoman kepada
peraturan MA, yang telah ditetapkan,” kata pria yang lahir di
Baturaja ini.
Selain imbauan tertulis, dalam
kesempatan berbeda KMA juga
menekankan bahwa dalam kondisi pandemik, kesehatan men-

LAPORAN UTAMA 7

jadi prioritas yang paling utama.
“Karena, tidak mungkin kita dapat
melakukan segala aktivitas tanpa didukung oleh kondisi tubuh yang sehat. Selain itu, aparatur yang sehat
merupakan kunci utama bagi pencapaian visi misi dan tugas pokok lembaga peradilan. Oleh karenanya, mari
berikhtiar sebaik mungkin dalam menerapkan protokol kesehatan, guna
melindungi keselamatan kita, keluarga, masyarakat di sekitar kita,” tegas
Ketua MA saat memimpin wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Tata

n

Usaha Negara (KPTTUN) Medan H.
Bambang Edy Sutanto Soedewo, secara virtual, Jum’at 30 Juli 2021.
Skenario
Beberapa waktu lalu, sebelum imbauan Ketua MA terbit, kebijakan persidangan di MA terkait PPKM Darurat
diberlakukan, ada beberapa skenario
litigasi seperti penyelenggaraan sidang secara virtual telah kembali dipertimbangkan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung
No 1 Tahun 2019 dan No 4 Tahun 2020.

Suasana sidang secara daring di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Peserta sidang pun dibatasi.
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“ Aspek

Pelaksanaan persidangan secara
tatap muka pun diimbau dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sejumlah lembaga
terkait seperti Komisi Yudisial (KY)
pun disebut sangat terbuka apabila terdapat masukan dan pertimbangan lain terkait pelaksanaan tugas hakim dalam masa pandemi Covid-19. Hal tersebut sesuai

an MA, Sekma menerbitkan surat
edaran untuk mengatur jadwal
terkait aktivitas masuk kantor bagi
pegawai di lingkungan MA
Bagi hakim agung, mengingat
sebagian besar sudah berusia
lanjut yang rentan tertular Covid,
maka mereka dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan di rumah
(WFH) masing-masing. Untuk itu

dengan salah satu kewenangan
KY untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal

20 ayat (2) UU KY.
Dalam kaitan itu, Andi Samsan Nganro yang ketika itu masih
menjabat sebagai Juru Bicara MA
kepada pers dalam suatu kesempatan pernah menyatakan bahwa
aturan terkait persidangan di era
PPKM Darurat dibahas dan diimplementasikan melalui surat edaran Sekma (Sekretaris MA). Adapun
pelaksanaan persidangan tetap
diserahkan kepada pengadilan
masing-masing.
Andi menambahkan bahwa MA
mengeluarkan surat edaran tersebut untuk pelaksanaan sidang
yang beradaptasi dengan kebijakan PPKM Darurat. Sedangkan

hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas tersebut yang
memerlukan penanganan segera,
hal itu pun, diserahkan kepada ketua kamar masing-masing.
“Begitu pula jika ada tugas mendesak atau keperluan untuk musyawarah majelis tentu hakim
agung tetap masuk kantor,” ungkap Andi.
Dalam kesempatan berbeda,
Juru Bicara Komisi Yudisial (KY)
Miko Ginting menyatakan semua
hakim diharapkan tetap menjaga
protokol kesehatan dengan ketat.
Situasi di era pandemi, dikatakannya, merupakan situasi yang serba
sulit, karena di satu sisi para hakim
harus bertugas untuk menjawab
kebutuhan akan kepastian dan
keadilan hukum.
“Aspek kesehatan dan keselamatan hakim juga menjadi sangat
rentan. Untuk itu, KY juga mengusulkan sektor hukum dan peradilan diperjelas statusnya (esensial
atau kritikal) dalam skema PPKM
Darurat yang dicanangkan peme-

berdasarkan keputusan pimpin-

rintah,” jelasnya.

kesehatan dan keselamatan

hakim juga menjadi sangat rentan.”
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Sidang Prokes di tempat
Di lapangan, persidangan di era pemberlakuan PPKM Darurat terus digelar di berbagai wilayah Tanah Air. Di Kabupaten Karawang, Jawa
Barat, Senin, 6 Juli 2021, misalnya, puluhan warga dilaporkan terjaring operasi yustisi, karena
kedapatan melanggar protokol kesehatan (Prokes) saat penerapan PPKM Darurat. Para pelaku pelanggaran Prokes tersebut langsung diadili dalam sidang di tempat. Dengan diberlakukannya sidang di tempat bagi pelanggar PPKM
Darurat di Kabupaten Karawang, hari demi hari
sudah berkurang jumlah kasus pelanggar yang
disidangkan.
Persidangan itu disebut sudah sesuai dengan
Perda Jabar No 5 Tahun 2021. Dalam aturan itu,
pelanggar PPKM diancam hukuman denda dan
atau kurungan. “Keputusan ada di tangan hakim untuk memutuskan dengan keyakinan dari
hakim. Kami sebagai penyidik membantu penindakan tipiring (tindak pidana ringan),” kata
Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Oliseta
Ageng Wicaksana, dalam kesempatan tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Rohayatie
mengatakan, pihaknya juga mendukung pelaksanaan PPKM Darurat di Kabupaten Karawang
dengan mengirim tim jaksa untuk turut dalam
pelaksanaan sidang di tempat.
“Sanksi bagi pelanggar PPKM Darurat adalah
tindak pidana ringan, kami menggunakan perda, UU Wabah Penyakit Penular, KUHP, Keputusan Gubernur Jawa Barat, dan Instruksi Gubernur Jawa Barat,” kata Rohayatie. (Berbagai sumber. MMA/rz/hp)
n

Atas: Penyemprotan dengan desinfektan di ruang tunggu PTSP Pengadilan
Tata Usaha Negara Denpasar dilakukan secara rutin agar tetap
menjalankan protokol kesehatan.

n

Pengunjung Pengadilan Negeri Semarapura sebelum masuk ke gedung
pengadilan terlebih dahulu diperiksa suhu badannya oleh petugas.

n

Operasi Yustisi Protokol kesehatan Pengadilan Negeri Gresik dan
Kejaksaan Negeri Gresik. Sidang di tempat bagi warga masyarakat yang
melanggar protokol kesehatan.
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n

Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung di masa pandemi Covid-19 ini pola kerjanya diatur dalam
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2021.

POLA KERJA HAKIM DIATUR,
WORK FROM HOME DITEKANKAN

T

IDAK berhenti kepada imbauan
Ketua Mahkamah Agung terkait
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di
lingkungan lembaga peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan dua surat
edaran untuk mengimplementasikan
kebijakan tersebut.
Dalam kaitan itu, terdapat dua Surat
Edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris MA Hasbi Hasan dan ditembuskan
kepada YM Ketua Mahkamah Agung RI
beserta sejumlah pimpinan MA terkait lainnya. Kedua surat edaran tersebut
adalah pertama, Surat Edaran Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Da-

Kedua, Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Penguatan Pola Kerja Bagi
Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Pada
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Dalam Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2021
yang ditandatangani pada 5 Juli 2021
dan ditembuskan kepada Ketua MA,
Wakil Ketua MA bidang non Yudisial,
Ketua Kamar Pembinaan MA, dan Ketua Kamar Pengawasan, MA menekankan aturan pola kerja Work From Home
(WFH) bagi Hakim dan Aparatur.
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah
Agung tersebut dirilis untuk menin-

rurat di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya pada Wilayah Jawa dan Bali.

daklanjuti arahan Yang Mulia Ketua
Mahkamah Agung berkenaan dengan
kebijakan Presiden Republik Indone-
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sia mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat
tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.
Yang juga menjadi perhatian Surat Edaran tersebut
adalah Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021
tentang Penyesuaian Sistem
Kerja Pegawai Aparatur Sipil
Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Darurat Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19)
di Wilayah Jawa dan Bali.
Adapun yang disampaikan
Sekretaris MA dalam Surat
Edaran tersebut antara lain
sebagai berikut.
Pertama, Hakim dan Aparatur pada satuan kerja yang
berada di wilayah Jawa dan
Bali dengan status level 3 dan
4 berdasarkan diktum ketiga huruf c angka 2 Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Darurat
Corona Virus Disease 2019 di
Wilayah Jawa dan Bali menjalankan pola kerja Work
From Office (WFO) maksimal
25% (dua puluh lima persen)
dari jumlah keseluruhan Hakim dan Aparatur di satuan
kerja yang bersangkutan.
Kedua, Hakim dan aparatur

jaannya seperti biasa dengan
menggunakan sistem daring.
Ketiga, menunda semua
kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang di lokasi
tertentu dan perjalanan ke
luar kota, baik dinas maupun
non dinas selama periode
PPKM Darurat, kecuali yang

era PPKM Darurat.
Bahwa selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai dari tanggal 3 Juli
sampai dengan tanggal 20
Juli 2021, para Hakim Agung
dan Hakim Ad Hoc pada
Mahkamah Agung diberla-

bersifat mendesak dengan
mendapatkan izin terlebih
dahulu dari pimpinan satuan
kerja.
Keempat, para pimpinan
satuan kerja wajib melakukan pengawasan terhadap
penerapan protokol kesehatan secara ketat terhadap hakim atau aparatur yang menjalankan pola kerja WFO.
Kelima, hakim dan aparatur
yang berada di wilayah Jawa
dan Bali yang tidak masuk
dalam status level 3 dan level
4 tetap melaksanakan tugas
seperti biasa dengan berpedoman pada Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2020 beserta perubahannya, Surat Edaran Nomor
8 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 9
Tahun 2020.
Sedangkan dalam Surat
Edaran Sekretaris Mahkamah

kukan pola kerja 100% Work
From Home (WFH).
Pola kerja tersebut dengan
ketentuan tetap melaksanakan semua pekerjaan dari rumah, termasuk penyelesaian
perkara dengan memperhatikan tenggang waktu penyelesaian perkara yang sudah ditetapkan, kecuali:
1. Menghadiri sidang musyawarah ucapan dalam hal
terdapat perbedaan pendapat yang perlu dimusyawarahkan lebih lanjut.
2. Ada kebijakan lain yang
bersifat sangat penting dari
masing-masing Ketua Kamar.
3. Pimpinan Mahkamah
Agung menghendaki kehadiran secara langsung. Surat
Edaran yang juga ditandatangani oleh Sekma RI Hasbi
Hasan tersebut ditembuskan
kepada Ketua MA, Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Wakil

yang sedang menjalankan pola
kerja Work From Home (WFH)
tetap melaksanakan peker-

Agung Nomor 8 Tahun 2021
diatur pola kerja bagi hakim
agung dan hakim ad hoc di

Ketua MA bidang Non Yudisial, dan para Ketua Kamar MA.

“ 100% WORK FROM HOME (WFH).”

(MMA/rz/hp)
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JIKA PERSIDANGAN LURING,

PN JAKARTA PUSAT PERKETAT

PROTOKOL dan BATASI PENGUNJUNG

n

Pembatasan pengunjung di ruang sidang pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Kelas I A Khusus.

I

MBAUAN
Ketua
Mahkamah
Agung dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
8 tahun 2021 terkait mekanisme
persidangan di era Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat telah diimplementasikan di berbagai tingkatan lembaga peradilan.
Sejumlah lembaga pengadilan
tingkat pertama bekerja sama dengan aparat terkait di wilayah hukum masing-masing, telah mengimplementasikan mekanisme pelayan-

an peradilan. Di wilayah Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, mekanisme
tersebut juga tidak keluar dari ketentuan yang diatur dalam isi imbauan
Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia pada masa Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat.
Dalam kasus pemberlakuan sanksi
tindak pidana ringan (tipiring), misalnya, PN Jakarta Pusat bekerja sama
lintas instansi pada Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko).
Di dalam forum tersebut PN Jakarta

LAPORAN UTAMA 13

Pusat menjalin kinerja dengan
Pemkot Administrasi Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Pusat,
Komando Distrik Militer Jakarta
Pusat, Kejaksaan Negeri Jakarta
Pusat dalam menjalankan persidang terkait kasus tipiring selama era PPKM Darurat.
Persidangan dalam kasus tersebut dilakukan secara daring
melalui video conference. Hakim
yang memimpin persidangan kasus tersebut dari PN Jakpus akan
terhubung dengan para pihak
terkait secara virtual.
Bukan hanya kasus tipiring, untuk kasus-kasus yang lain, PN Jakarta Pusat juga mengoptimalkan mekanisme pengadilan via
daring sesuai arahan dari Mahkamah Agung. Untuk mengetahui
lebih jauh bagaimana PN Jakarta
Pusat mengimplementasikan ketentuan tersebut. Majalah Mahkamah Agung mewawancarai
Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Damis, S.H., M.H. Berikut petikannya:
Persiapan apa saja yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Kelas I A Khusus, yang terkait dengan infrastruktur yang
mendukung persidangan daring?
Ada sejumlah persiapan yang
kami lakukan. Termasuk di anta-

ranya ialah pengadaan perlengkapan teleconference Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Kelas I A Khusus sebanyak
6 (enam) Ruang Sidang. Selain
itu, ada pula penyediaan akun
zoom meeting sebanyak 5 (lima)
akun, serta menyediakan kanal
YouTube untuk menayangkan
persidangan secara live.
Bagaimana penerapan persidangannya?
Penerapan persidangan teleconference dilakukan berdasarkan pertama, PERMA 1 Tahun
2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (khusus untuk perkara Perdata). Untuk perkara Perdata, dilakukan melalui
e-Court dan e-Litigasi kecuali untuk proses pembuktian dilakukan
secara langsung di persidangan.
Namun selama masa pandemi,
pembuktian dalam perkara perdata pada umumnya ditangguhkan selama masa PPKM Darurat.
Kedua, PERMA nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi
dan Persidangan Perkara Pidana
di Pengadilan secara Elektronik
(Untuk perkara Pidana). Untuk
perkara pidana, ada beberapa
alternatif tata cara persidangannya, yakni:
Hakim/Majelis Hakim, Panitera/
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Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara
Terdakwa mengikuti sidang
dari Rutan tempat Terdakwa
ditahan dengan didampingi/
tanpa didampingi Penasihat
Hukum;
Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut
mengikuti sidang dari kantor
Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum
mengikuti sidang dari Rutan/
Lapas tempat Terdakwa ditahan;
dalam hal tempat Terdakwa
ditahan tidak memiliki fasilitas

khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak
didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut; atau
Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau
dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau
tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.
Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli
dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum
Acara.
Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan
dalam ruang sidang Pengadilan meskipun
persidangan dilakukan secara elektronik.
Dalam Keadaan Tertentu, Hakim/Majelis
Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang
dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang
berada di:
Kantor Penuntut dalam daerah hukumnya;
Pengadilan tempat Saksi dan/atau Ahli berada apabila Saksi dan/atau Ahli berada di dalam dan di luar daerah hukum Pengadilan
yang menyidangkan perkara;
Kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/ rekomendasi Menteri
Luar Negeri, dalam hal Saksi dan/atau Ahli berada di luar negeri; atau
Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/
Majelis Hakim.
Jika tidak memungkinkan untuk daring,
apakah dilaksanakan secara luring? Jika
ada, bagaimana implementasinya?
Ya, masih ada persidangan yang tidak dilakukan secara daring. Implementasinya yaitu dengan cara melakukan pembatasan pen

EDISI XXVI/2021 – MAHKAMAH AGUNG

Seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus
sedang divaksinasi Covid-19.

LAPORAN UTAMA 15

ngunjung di Ruang Sidang
dan pengunjung Sidang tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat dengan
tetap berkoordinasi dengan
pihak terkait.
Apakah ada kendala? Jika
ada, bagaimana mengatasinya?
Yaa ada kendala. Kendalanya yaitu terkait anggaran untuk biaya antigen/SWAB PCR
bagi setiap orang yang akan
masuk ke dalam Ruang Sidang, serta belum adanya
kerja sama dengan Dinas Kesehatan atau Puskesmas terkait penempatan petugas kesehatan di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Kelas I A Khusus dalam pengambilan tes
Antigen atau Swab PCR Covid-19 secara singkat untuk
bersidang.
Apakah ada inovasi terkait prokes Covid-19, sehingga
mendukung imbauan Ketua
Mahkamah Agung RI?
Protokol kesehatan terkait
Covid-19 selalu disinergikan
dengan regulasi dan imbauan pemerintah dan selalu
berkoordinasi dengan Satgas
Covid-19 setempat.
Adapun terkait inovasi ada
sejumlah hal yang telah dilakukan, antara lain dapat disimak dalam paparan sebagai

berikut:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus Nomor: W10-U1/123/
KP.00.3/IX/2020 tanggal 23 September 2020
tentang Operator Monitoring Covid-19 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus.
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus Nomor: W10-U1/55/
KP.00.3/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang
Pembentukan Satgas Pencegahan Penyebaran
Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus Nomor: W10-U1/22/
KP.00.3/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang

“

Melakukan pembatasan pengun-

jung di Ruang Sidang dan pengunjung
Sidang tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat dengan tetap berkoordinasi dengan pihak terkait.”
Tindak Lanjut Penanganan Covid-19 Periode
Februari 2021 pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Kelas I A Khusus (Pengaturan Hakim dan
ASN melakukan WFH dan WFO.)
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus Nomor: W10.U1/46/
KP.02.2/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang
Tata Tertib Jam Kerja pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Kelas I A Khusus.
Instruksi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Larangan Cuti.
Rapat koordinasi Pimpinan terkait Surat Eda-
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n

Atas: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus telah siap dengan
infrastruktur pendukung pelaksanaan sidang secara daring di ruang sidang.
n

Bawah: Untuk tetap menjaga protokol kesehatan, ketika rapat pun tetap
diberlakukan pembatasan jarak.
n

ran Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor 7 Tahun 2021.
Rumusan yang disepakati adalah
sebagai berikut :
Pengaturan pola kerja Work From
Office (WFO) 25% dari jumlah Hakim
dan Aparatur Sipil Negara;
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Petugas operator monev Covid-19 di PN Jakarta Pusat
Kelas I A Khusus.

Pelayanan pada Loket PTSP sampai
dengan jam 12.00 WIB, kecuali Upaya
Hukum sesuai jam kerja;
Penetapan dan/atau Penundaan
Persidangan menjadi kebijakan Majelis Hakim;
Hakim dan Aparatur Sipil Negara untuk senantiasa menerapkan protokol
kesehatan secara ketat.
Pengumuman Jam Kerja dan Jam
Layanan PTSP selama masa Pandemi
Covid-19.
Pengumuman Jam Kerja dan Jam
Layanan PTSP selama masa PPKM Darurat Jawa-Bali.
Pembuatan Banner tentang Protokol Kesehatan Covid-19.
Pembuatan Berita pada Website
dan Medsos Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus tentang Protokol Kesehatan Covid-19.
Terkait pelanggar PPKM apakah
ada sidang di tempat? Jika ada, bagaimana implementasinya ? dan
bekerja sama dengan Pihak mana
saja?
Tidak ada sidang di tempat untuk
pelanggar PPKM karena persidangan

LAPORAN UTAMA 17

dilakukan secara daring dan berkoordinasi antara Polres Metro Jakarta Pusat
dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Jika Terdakwa ditahan, maka proses
persidangannya dilakukan secara daring dengan cara Majelis Hakim dan
Panitera Pengganti bersidang di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus sedangkankan Penuntut Umum mengikuti persidangan dari kantor Penuntut Umum.
Sedangkan Terdakwa jika didampingi
Penasihat Hukum, mengikuti persidangan dari tempat Terdakwa ditahan
kemungkinan dari LAPAS, RUTAN atau
Tempat Terdakwa di tahan di Kantor
Kepolisian dan untuk Saksi, memberikan keterangan dari kantor Penuntut
Umum.
Jika Terdakwa tidak ditahan Majelis
Hakim dan Panitera Pengganti bersidang di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus, Pe-

nuntut Umum dan Terdakwa didampingi atau tidak didampingi Penasihat
Hukum, mengikuti persidangan dari
kantor Penuntut Umum dan untuk
Saksi, memberikan keterangan dari
kantor Penuntut Umum.
Jika ada Saksi yang bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus
persidangan dilakukan dengan cara
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
bersidang di Ruang Sidang Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus
sedangankan Penuntut Umum mengikuti persidangan dari kantor Penuntut Umum. Sedangkan Saksi memberikan keterangan di Pengadilan yang
meliputi wilayah hukum tempat tinggal Saksi dengan pengawasan 1 (satu)
orang Hakim dan Panitera Pengganti
yang tidak menggunakan atribut persidangan untuk melakukan pengawasan proses pemeriksaan. (MMA/rz/hp)
n

Pembatasan pengunjung/pengguna layanan PTSP PN
Jakarta Pusat Kelas I A Khusus.
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TAAT PROTOKOL KESEHATAN
Syarat Wajib Kunjungi Pengadilan

n

Peraturan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik I A mengenai
mengenai pemberlakuan tes swab antigen dan kewajiban mematuhi protokol
kesehatan bagi setiap pengunjung dan pencari keadilan.

S

EBAGAI upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di lingkungan pengadilan selama era Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat, setiap pengunjung sidang luring
diwajibkan mengikuti protokol
kesehatan yang ketat. Protokol
Kesehatan tersebut antara lain
menunjukkan Surat Keterangan
Swab Antigen dengan status negatif Covid-19.
Surat keterangan Swab negatif
anti gen tersebut berlaku untuk
semua pengunjung tanpa terkecuali, termasuk jaksa, pengacara,
saksi, ataupun masyarakat pen-

oleh petugas keamanan. Jika pengunjung kedapatan tidak membawa surat keterangan antigen
negatif, maka mereka tidak diperkenankan untuk memasuki area
pengadilan.
Ketentuan tersebut berlaku di
seluruh kantor pengadilan. Bukan hanya pengunjung sidang,
bahkan hakim dan para pegawai
pengadilan juga diwajibkan menunjukkan surat keterangan yang
sama jika mereka masuk kerja. Di
lain sisi, kantor pengadilan juga
terus melakukan uji swab secara
berkala untuk para hakim dan pewagai terkait dengan situasi serta
kondisi yang berkembang.

cari keadilan. Secara teknis, setiap pengunjung sidang akan diperiksa di pintu masuk pengadilan

Pemberlakuan atas ketentuan
tersebut, mengacu kepada Surat Imbauan Ketua Mahkamah
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Agung RI terkait PPKM Darurat
poin 3:
Dalam hal tidak memungkinkan
untuk dilakukan persidangan secara daring, karena adanya kendala jaringan dan/atau kendala teknis lainnya, maka pimpinan satuan kerja wajib memastikan bahwa persidangan
luring dilakukan dengan mengikuti
protokol kesehatan yang sangat
ketat dan semua pelaksana persidangan telah dilakukan test swab
antigen terlebih dahulu paling lambat 1x24 jam sebelum persidangan
digelar.
Fakta tersebut terungkap setelah Majalah Mahkamah Agung
menghubungi para ketua pengadilan di sejumlah wilayah.
Di Gresik, Jawa Timur, misalnya,
Ketua Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial Gresik Wiwin Arodawanti, SH., MH menekankan bahwa
sebagian besar aktivitas persidangan di wilayahnya dilakukan secara
daring.
Jika ada persidangan yang tidak
memungkinkan dilakukan secara daring dan harus dilaksanakan
secara luring, maka implementasinya, menurut Wiwin adalah dengan mengacu kepada Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial Gresik No.W9.14.
U31/721.I.O01.3/7/2021 tertanggal 7 Juli 2021. SK
tersebut ditujukan bagi pengunjung sidang
atau tamu yang berkunjung ke Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial Gresik I A.
SK tersebut mewajibkan agar di pintu masuk PN Gresik, pengunjung sidang atau tamu
menunjukan bukti surat keterangan swab antigen yang masih berlaku dengan hasil negatif. “Selain itu, pengunjung sidang atau tamu

“Pengadilan Agama Sura-

baya menciptakan inovasi
Sabtu Tetap Melayani Durasi Sabtu Di Minggu ke 1 dan
ke 3 (SATE MEDURA 13).”

juga akan dicek suhu tubuhnya serta disediakan hand sanitizer beserta wastafel untuk
mencuci tangan,” papar Wiwin.
Di Pengadilan Negeri (PN) Semarapura,
Kabupaten Klungkung, Bali ketentuan yang
sama juga diberlakukan. Ketua PN Semarapura Putu Endru Sonata juga menegaskan
bahwa sebagian besar aktivitas di PN tersebut dilakukan secara daring.
Sesuai dengan arahan Mahkamah Agung
melalui Surat Edaran Sekma, PN Semarapura telah pula memberlakukan sistem kerja
work from home atau WFH pada setiap bagian yang rentan terpapar Covid-19. Hal itu dilakukan agar supaya virus mematikan tersebut tidak memapari para pegawai yang ada
pada ruangan masing-masing. Ketentuan ini
memiliki pengecualian pada bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang menurut
n

Persidangan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pelanggaran Protokol
Kesehatan melalui video conference di Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial Gresik Kelas I A
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Putu setiap hari petugas harus ada di bagian tersebut.
“Apabila persidangan terpaksa dilaksanakan secara luring, maka para pihak diperiksa dengan menaati protokol kesehatan yang ketat. Seperti dilakukan pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker,
dan menjaga jarak aman, sesuai ketentuan Protokol Covid-19,” cetus mantan Wakil
Ketua PN Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah tersebut.
n

“

Masing-masing hakim dan

pegawai memiliki laptop untuk melakukan zoom meeting pada setiap
rapat dan diklat online. Audio dan
microphone set untuk ruang sidang
online pun tersedia tersedia”

Di Pengadilan Agama (PA) Surabaya,
ketentuan yang sama kurang lebih juga
berlaku. Ketua PA Surabaya, Drs Samarul
Falah S.H., M.H. menegaskan bahwa bagi
para pihak yang harus bersidang secara
luring, maka kepada yang bersangkutan
diwajibkan mengikuti protokol kesehatan
secara ketat seperti yang ditetapkan oleh
pemerintah.
Senada, Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Denpasar, Bali, Kusman,
SIP., S.H., M. Hum, mengungkapkan, sebagian besar semua aktivitas persidangan
dilakukan secara daring. Namun, jika tidak
memungkinkan untuk daring, maka untuk persidangan dengan agenda peme-
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Setiap pengunjung dan pencari keadilan diharuskan
mencuci tangan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan
masuk lobby kantor Pengadilan Negeri Semarapura.

riksaan persiapan dan agenda bukti
surat dilakukan secara luring di ruang
sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan menerapkan 5 M
protokol kesehatan secara ketat. Dalam kaitan itu, kuasa per para pihak
hanya satu orang yang boleh masuk
ruang sidang, duduk berjarak, dan memakai masker. Hand sanitizer tersedia
di setiap meja dalam ruang sidang tersebut. Kegiatan disinfektan dilakukan
pun secara berkala di seluruh gedung
PTUN Denpasar, terutama ruang sidang.
“Sebelum masuk gedung pengadilan, para pengunjung PTUN Denpasar
diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan diukur suhu tubuh
serta wajib memakai masker, dan untuk yang merasa kurang sehat diminta
untuk tidak memasuki gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar,”
kata Kusman.
Selain itu, para pengunjung yang datang ke PTUN Denpasar juga diwajibkan mengisi buku tamu elektronik untuk mendata setiap pengunjung yang
datang ke PTUN Denpasar.
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n

Petugas melakukan screening untuk membatasi pengunjung yang akan masuk
ke Pengadilan Agama Surabaya.di lobi. Dan mengarahkan pencari keadilan menuju
pencucian tangan. Kami melibatkan satpam karena kami melakukan WFH (Work From
Home).

n

Pengunjung Pengadilan Negeri/ Hubungan Industri Gresik mendaftarkan kuasa kepada
petugas PTSP melalui video conference. Salah satu cara memutus mata rantai
penularan Covid-19.

Persidangan daring
Di luar aktivitas luring, pola kerja
umum di pengadilan-pengadilan
negeri pada dasarnya telah berbasis metode work from home untuk
para karyawan. Sedangkan untuk
aktivitas persidangan, disebut dilakukan secara daring.
Hal itu dimungkinkan, karena infrastruktur pendukung bagi aktivitas persidangan secara daring telah
disiapkan sebaik mungkin. Di PN/
Hubungan Industrial Gresik, misalnya, infrastruktur persidangan yang
dipersiapan meliputi 3 (tiga) ruang
sidang yang dilengkapi monitor/
proyektor, laptop, sound system
dan koneksi internet yang mendukung aplikasi zoom untuk persidangan daring.
Diakui oleh Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik,
memang pada tahap pemeriksaan
saksi untuk perkara pidana, hal itu
masih dilakukan secara luring, kecuali di beberapa Polsek yang telah menyediakan perangkat pendukung, di mana terdakwa berada
di Rutan, Jaksa Penuntut Umum
(JPU) berada di Kejaksaan, dan saksi
berada di kantor Polsek terkait.
“Namun, untuk perkara perdata,
pendaftaran telah dilakukan melalui e-court, persidangan pun dilakukan secara elektronik para pihak
mengirimkan dokumen perkara
meliputi gugatan, jawaban, replik,
duplik ke dalam Sistem Informasi
Pengadilan, dan putusan dibacakan secara elektronik. Sedangkan
untuk pemeriksaan bukti dan saksi

n

Portal otomatis PN Semarapura, supaya bisa membagi tugas satpam. Satu satpam
untuk lapis pertama di pintu masuk dan satu lagi melapis pemeriksaan masuk di lobi.
Dan mengarahkan pencari keadilan menuju pencucian tangan. Kami melibatkan
satpam karena kami melakukan WFH (Work From Home).

tetap dilakukan secara luring,” papar Wiwin Arodawanti.

EDISI XXVI/2021 – MAHKAMAH AGUNG

22 LAPORAN UTAMA

n

Persidangan secara daring di Pengadilan Agama Surabaya.

Adapun terkait dengan perkara-perkara
perdata yang tidak mendesak, selama pemberlakuan status PPKM Darurat, hal tersebut dilakukan penundaan persidangan. Sedangkan untuk perkara pidana yang mendesak karena masa penahanan akan habis,
Wiwin mengatakan, persidangan tetap dilaksanakan.
Meskipun sebagian besar aktivitas persidangan dilakukan secara daring, bukan berarti hal itu terlepas dari kendala. Di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik, Ketua PN menyebut kurangnya sarana prasarana sebagai salah satu kendala utama.
Dari enam ruang sidang yang terdiri dari
satu ruang sidang utama, satu ruang sidang
difabel, satu ruang sidang anak, dan tiga ruang sidang umum, misalnya, hanya tersedia
tiga ruang sidang yang dilengkapi monitor,
proyektor, laptop, sound system, dan koneksi internet yang mendukung aplikasi zoom.
“Sedangkan untuk ruang sidang utama,
difabel dan ruang sidang anak, belum ada
perangkatnya,” ungkap Wiwin.
Kendala lain, masih menurut Wiwin, ialah
koneksi internet di Kejaksaan Negeri Gresik
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yang tidak stabil, sehingga
menyulitkan pemeriksaan
saksi yang berada di kejaksaan. Peralatan yang ada di
Rutan pun terbatas, karena hanya ada dua ruang sidang, yang terkadang satu
ruang digunakan untuk persidangan perkara korupsi di
Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga hal itu semakin
mengurangi efektifitas persidangan di PN/Hubungan
Induustrial Gresik.
Namun, kendala tersebut
tidak membuat pihaknya
menyerah. Ketua PN Gresik menyiasatinya dengan
membagi hari sidang yang
berbeda untuk setiap majelis hakim, sehingga tidak
berbarengan dalam menyidangkan perkara pidana secara daring.
“Untuk persidangan perkara pelanggaran Prokes
yang dilakukan secara daring, dikirim satu personil
yang membantu mengatur
di lapangan sehingga da-
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pat mengatasi kesulitan pengiriman berkas
dan hambatan koneksi internet. Apabila
aplikasi zoom tidak dapat digunakan, maka
hal itu dapat dialihkan dengan menggunakan video call melalui aplikasi Whats App,”
papar Wiwin.
Kendala terbatasnya fasilitas juga dialami
oleh PN Semarapura, Kabupaten Klungkung, Bali. Namun, hal itu menurut Ketua
PN Semarapura, terjadi akibat terbatasnya fasilitas dan akses internet di kejaksaan, kepolisian, dan Rutan. “Terutama terkait kurangnya fasilitas internet dan ruangan
sidang online. Sidang pidana jika sedang

n

Diklat secara daring yang diikuti oleh Pegawai PTUN Denpasar

n

berlangsung, kami tetap menitipkan
terpidana di Polres atau Polsek. Setelah
perkara diputus, baru terpidana ditahan
di Rutan dengan melakukan swab sebelum masuk Rutan.”
Namun kendala fasilitas dan akses internet tidak dialami di lingkungan internal PN Semarapura. “Karena, selama ini
kami telah mendapat tambahan anggaran untuk internet,” ungkap Ketua PN.
Di Pengadilan Agama Surabaya, Ketua
PA Samarul Falah menyebut persidangan daring dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana TI yang tersedia di ruang sidang berupa 1 set peralatan teleconference, serta juga dibantu
dengan 1 set peralatan teleconference di
ruang aula, dan 1 set peralatan teleconference di ruang command center, serta memanfaatkan sarana internet bandwidth 1 : 1 kecepatan 110 Mbps.
Di PTUN Denpasar, persidangan daring memanfaatkan ruang sidang khusus untuk sidang secara online dengan
jaringan internet yang mumpuni. Selain itu, Ketua PTUN Denpasar menyebut
bahwa perangkat komputer yang tersedia lengkap untuk melakukan sidang
online di ruang sidang dan di masingmasing meja para pihak dan Majelis Hakim.
PTUN juga menyiapkan layar proyektor dan monitor besar di ruang sidang
untuk sidang online, id zoom berbayar
khusus PTUN Denpasar.
“Masing- masing hakim dan pegawai
memiliki laptop untuk melakukan zoom
meeting pada setiap rapat dan diklat online. Audio dan microphone set untuk
ruang sidang onlinepun tersedia,” tegas
Ketua PTUN.(MMA/rz/hp)

Rapat Bulanan Secara Daring di PTUN Denpasar
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Ulang Tahun, Momen untuk
Introspeksi dan Retrospeksi

n

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin saat
memimpin upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung
ke-76 pada tgl 19 Agustus 2021 di halaman Gedung
Mahkamah Agung, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta.

H

ARI jadi Mahkamah Agung (MA)
berlalu sudah. Pada 19 Agustus 2021,
MA telah berusia 76 tahun . Hari jadi tersebut merupakan momentum yang sangat
bermakna bagi MA. Pada setiap hari jadi, MA
selalu ditantang untuk melakukan introspeksi
dan retrospeksi kembali terkait eksistensinya.
Introspeksi dan retrospeksi itu menyangkut sejumlah hal, misalnya, apakah selama ini MA masih berada di jalur yang diamanatkan oleh tujuan
kelahirannya? Apakah pula kiprah MA selama
ini masih patut disebut sebagai benteng terakhir
bagi pencari keadilan?
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Salah satu jawaban kunci atas pertanyaan-pertanyaan semacam itu terletak pada adanya integritas. Artinya, seberapa besar
dan kuat integritas yang dimiliki insan peradilan dalam menjaga
marwah MA dan lembaga-lembaga peradilan di bawah kewenangannya?
Untuk mengupas hal-hal itu, Majalah Mahkamah Agung edisi
kali ini mengangkat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) MA
ke-76 terkait integritas hakim sebagai tema laporan khusus. Dalam kaitan itu, kami menurunkan empat tulisan.
Pertama, tulisan terkait puncak peringatan HUT MA yang
tahun ini mengambil tema “Memantapkan Kemandirian Badan
Peradilan Melalui Pelayanan Hukum Berbasis Teknologi Informasi
Pada Masa Pandemi. Dalam momentum puncak peringatan itu,
Ketua MA Prof. Dr H. M. Syarifuddin SH, MH. menyampaikan
pidato yang menekankan pentingnya integritas hakim, sekaligus
meluncurkan dan menyaksikan pemutaran perdana film ‘Pesan
Bermakna,’ sebuah film yang juga bertemakan integritas hakim.
Kedua, tulisan tokoh, yang mengungkap dua sosok penting di
balik lahirnya film ‘Pesan Bermakna. Keduanya ialah Sekretaris
MA Hasbi Hasan dan Asisten Ketua Mahkamah Agung RI D.Y.
Witanto. Dalam tulisan ini Hasbi dan Witanto memaparkan halhal behind the screen yang menjadi misi pembuatan film tersebut.
Ketiga, tulisan mengenai figure penting yang akan mengawal
integritas hakim, di mana seorang putra terbaik dari Kuantan Singingi terpilih menjadi Ketua Muda Pengawasan MA.
Dan keempat, sebuah wawancara khusus dengan Ketua Muda Pengawasan MA yang baru, yakni Dr. H Zahrul Rabain SH,
MH tentang bagaimana ia akan mengawal integritas para hakim.
(MMA/rz/hp)
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Para pimpinan Mahkamah Agung dan Darmayukti Karini 'nonton bareng' pemutaran perdana film Pesan Bermakna. Film ini sebagai
kado istimewa HUT Mahkamah Agung.

Merawat Integritas di Tengah
Godaan tak Kenal Batas
“Integritas adalah simpul bagi setiap kebaikan. Peganglah dengan erat, karena melepaskannya sama saja dengan membuka
jalan untuk berbuat kedzoliman.” (Ketua
MA Prof. Dr Muhammad Syarifuddin SH,
MH)
“Merawat integritas di antara godaan yang
besar bagaikan melindungi nyala api di tengah badai. Perlu keteguhan dan pendirian
yang kuat untuk mampu menjaganya.” (Sekretaris MA Dr. Hasbi Hasan, MH).
KEDUA kutipan tersebut menjadi pembuka film
Pesan Bermakna yang pemutaran perdananya ber-

langsung pada 19 Agustus 2021, bertepatan dengan Hari
Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Agung (MA) yang ke-76.
Pemutaran perdana film berdurasi 41,33 menit yang
mengangkat kisah di seputar kehidupan hakim itu dihadiri dan disaksikan langsung oleh Ketua Mahkamah
Agung Prof. Dr H. M. Syarifuddin SH, MH. Film yang
terlahir atas kerja sama Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung dengan Emtek Digital ini didedikasikan bagi
seluruh insan peradilan yang telah mengabdikan hidupnya bagi tegaknya hukum dan keadilan.
“Film ini sangat bagus. Semoga para hakim di seluruh
Indonesia bisa menjadikan film ini sebagai inspirasi dalam bertugas, tetap menjaga kode etik hakim, apa pun
yang terjadi,” kata Ketua MA Syarifuddin seusai menonton bersama film tersebut.
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Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang non Yudisial bersemangat mengapresiasi lahirnya film pertama Mahkamah Agung
ini. Tampak Dr. Sunarto beserta istri (kiri) dan Rudy Sudianto dari Humas MA serta dari pihak produser film (kanan).

Sebelum pemutaran film tersebut, Ketua MA
menyampaikan Pidato hari ulang tahun MAHKAMAH AGUNG RI Ke-76 pada 19 Agustus
2021. Dalam kesempatan itu, Ketua MA berpesan bahwa peringatan hari ulang tahun bukanlah sekedar acara seremonial yang dilakukan setiap tahun. Lebih dari itu, momentum
tersebut harus menjadi bahan renungan bagi
kita semua tentang pentingnya membangun
semangat perubahan, karena tidak ada kema-
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juan dan kesuksesan yang bisa dicapai, tanpa
diawali oleh sebuah perubahan.
Terkait hal itu, peran sumberdaya manusia
(SDM) di lapangan, menurut Prof. Syarifuddin
sangat menentukan. Karena, secanggih apa
pun sarana dan prasarana yang disediakan, tidak akan memberikan faedah yang maksimal,
jika tidak dijalankan oleh SDM-SDM yang
terampil dan berkompeten. “Selain itu, meskipun saat ini sebagian besar pekerjaan telah
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dibantu oleh peran aplikasi, namun
kinerja aparatur tetap harus dijaga
dengan baik, karena modernisasi
peradilan dibangun oleh perpaduan
antara sistem teknologi yang canggih
dan sumber daya manusia yang modern.”
Dalam konteks itulah, pada per-

ingatan ulang tahun Mahkamah
Agung kali ini, tambah Ketua MA,
juga dilaksanakan pemutaran film
yang berjudul Pesan Bermakna sebagai persembahan Mahkamah Agung
di hari ulang tahunnya yang ke-76.
Film tersebut bertemakan integritas dan banyak mengandung nilai-

Para pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung
hadir secara daring untuk mengikuti upacara
HUT Mahkamah Agung ke-76 dari ruang
Command Center Mahkamah Agung.

nilai kebaikan yang bisa diteladani
oleh para hakim dan apartur peradilan di seluruh Indonesia, baik dalam
kehidupan sehari-hari maupun ketika sedang menjalankan tugas-tugas
peradilan.
Sebelum mengakhiri sambutan,
Ketua MA meminta dan bahkan me-
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mohon kepada semua warga peradilan di
seluruh Indonesia agar pesan yang disampaikan dalam film Pesan Bermakna diresapi
dengan baik.
“Sesulit apa pun kondisi yang kita alami saat
ini, jangan sekali-kali menyurutkan tekad untuk tetap berbuat yang terbaik dan terus melakukan perubahan yang positif, karena tidak
ada kemajuan dan kesuksesan yang bisa dicapai tanpa diawali dengan sebuah perubahan.
Mulailah dengan perubahan yang kecil untuk
mewujudkan sebuah cita-cita yang besar.”
“Akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa
semoga Allah SWT/Tuhan YME senantiasa
memberikan kesehatan dan keselamatan ba-

“

Sedangkan integritas tanpa intelektualitas ibarat pelita di tangan
bayi. Sangat berbahaya.

”

gi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin. “Dirgahayu Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-76,” pungkas Ketua MA.
Dalam momentum yang sama, Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial
Andi Samsan Nganro juga mengatakan, dalam film Pesan Bermakna terkandung banyak
pesan moral. Dengan begitu, para penegak
hukum, dapat kembali diingatkan tentang
pentingnya sebuah keadilan yang transparan.
Selain itu, menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Sunarto,
film tersebut diharapkan dapat memacu semangat bagi aparatur dan satuan kerja pengadilan serta para advokat pengguna layanan di
pengadilan, untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi
kepada Film Pesan Bermakna yang mengingatkan kita semua sebagai aparatur keadilan, khususnya para hakim struktural dan
fungsional agar selalu menjaga perilaku masing-masing,” kata Sunarto.
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Sunarto menambahkan, intelektualitas hakim tanpa integritas ibarat pelita di tangan pencuri, “Sedangkan integritas
tanpa intelektualitas ibarat pelita di tangan bayi. Sangat berbahaya,” ujar Sunarto.
Oleh karena itu, sudah seharusnya bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Bukan hanya lembaga kepolisian, kejaksaan, dan KPK saja, lembaga kehakiman pun harus menjadi
panutan bagi masyarakat bagi ketaatan hukum di Tanah Air.
Integritas hakim diuji
Film Pesan Bermakna digubah berdasarkan Catatan di
balik Toga Merah karya D.Y. Witanto, Hakim Yustisial pada
Ketua Mahkamah Agung.
Film itu bertutur tentang kehidupan Dimas, seorang hakim di Pengadilan Negeri Garut. Sebagai wakil Tuhan ia
sangat menjaga integritasnya sebagai hakim, sangat memegang teguh prinsipnya dalam menjalankan tugas. Namun, di
tengah perjalanannya sebagai hakim, integritasnya diuji, karena ia tidak punya biaya untuk operasi ibunya yang sedang
sakit tumor otak stadium tiga.
Keadaan semakin membuat ia ingin meninggalkan jabatan
sebagai hakim karena ibunya, satu-satunya orangtua yang ia
miliki wafat. Dimas merasa sangat bersalah dengan keadaan yang membuat ia tidak memiliki cukup uang untuk biaya
operasi sang Ibu.
Cerita Dimas (diperankan oleh Dony Alamsyah) dan
ibunya (diperankan oleh Vonny Anggraeni) dalam Pesan
Bermakna merupakan kado istimewa bagi Insan peradilan
di seluruh Indoenesia. Film ini juga menjadi media untuk
menyampaikan pentingnya sebuah integritas bagi seorang
hakim dengan cara yang dapat diterima semua kalangan.
Sunarto mengimbau agar seluruh aparatur MA dan pengadilan termasuk keluarganya untuk menonton film ini. „Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh aparatur MA dan
pengadilan beserta keluarganya untuk menonton film Pesan
Bermakna yang penuh pesan moral ini,“ imbuhnya.
Kejadian seperti yang diangkat dalam film Pesan Bermakna, menurut Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan,
adalah kejadian yang kerap terjadi pada seorang hakim.
“Maka tak salah jika mengatakan bahwa merawat integritas di antara godaan yang besar bagaikan melindungi nyala
api di tengah badai. Perlu keteguhan dan pendirian yang kuat
untuk menjaganya,” kata Sekma.
hp)

(Berbagai sumber). (MMA/rz/
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PUBLIKASI MAHKAMAH AGUNG

Sasar Kaum Milenial

F

ILM Pesan Bermakna telah dirilis dan pemutaran perdananya langsung dihadiri dan
disaksikan langsung oleh Ketua Mahkamah
Agung Prof. Dr Muhammad Syarifuddin SH, MH,
Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Sunarto, sejumlah pimpinan serta insan peradilan MA dan lembaga peradilan di bawahnya.
Film tersebut disambut hangat oleh para pimpinan dan seluruh warga MA beserta lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawah kewenangan MA. Bukan hanya warga peradilan, film yang
merupakan hasil kerja sama antara Biro Hukum
dan Humas Mahkamah Agung dan Emtek Digital diharapkan juga menyasar audiens yang lebih
luas di masyarakat.
Film yang kini bisa disaksikan langsung
oleh masyarakat melalui saluran Youtube Humas Mahkamah Agung, https://youtu.be/z2K9ScwHyH8 tersebut berkisah tentang pentingnya integritas seorang hakim dalam menegakkan keadilan dan menjaga marwah lembaga
peradilan.
Adalah dua tokoh yang membidani lahirnya film Pesan Bermakna. Mereka adalah Sekretaris MA Hasbi Hasan dan Asisten Ketua
Mahkamah Agung RI DY Witanto. Dalam
tanpa dukungan luar biasa dari para pimpinan MahkaAcara Talkshow Liputan 6 SCTV yang tayang
mah Agung Republik Indonesia. Untuk itu, Hasbi berterima kapada 16 Agustus 2021, kedua tokoh tersebut
sih pada beliau-beliau tersebut. “Selain support para pimpinan
memaparkan beberapa cerita di balik layar
juga memberikan koreksi dan masukan. Sehingga film ini dapembuatan film tersebut.
pat ditayangkan dengan kualitas yang cukup tinggi, artistik dan
Dr. Hasbi Hasan
Film Pesan Bermakna, menurut Hasbitidak mungkin akan terlahir dan terwujud

sesuai dengan kaidah perfilman, termasuk bintang filmya juga
bintang film yang tidak asing lagi,“ kata Hasbi.
Terima kasih juga disampaikan Hasbi kepada Emtek Digital
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yang telah memproduksi film tersebut. Secara khusus juga
kepada kawan-kawan di Biro Hukum dan Humas MA, yang
sejak awal telah berkomunikasi dan mengkomunikasikan
kepada berbagai pihak sehingga proses pembuatan film
Pesan Bermakna ini dapat terlaksana dengan baik.
Pada hari ulang tahun Mahkamah Agung yang ke-76 ini,
menurut Hasbi ada sejumlah rangkaian kegiatan penting.
Pertama, penganugerahan tanda kehormatan dari Presiden
Republik Indonesia. Kedua, tanda jasa dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan ketiga anugerah
Mahkamah Agung tahun 2021. Di antara rangkaian itu, ada

n

melihat sisi lain sebagainya secara visual. Karena bila pesan-pesan tersebut
ditayangkan secara visual, maka hal itu
akan lebih cepat menyatu dan dipahami
oleh masyarakat.
Dan memilih sosok hakim untuk
diangkat ke layar cerita adalah opsi yang
ditempuh. Dipilihnya sosok hakim yang
diangkat sebagai cerita, menurut Hasbi,
adalah karena hakim merupakan aparatur terdepan di Mahkamah Agung.

Sekretaris MA, Dr. Hasbi Hasan (no.2 dari kanan), D.Y. Witanto (no. 3 dari kanan), Dony Alamsyah (no. 4 dari kanan), dan Kieky
Cahya (paling kanan) pemandu acara dari Liputan 6. Acara talkshow film Pesan Bermakna di Studio Liputan 6 SCTV pada 16
Agustus 2021.

acara yang paling fenomenal menurut Hasbi, dan itu adalah
penayangan film yang berjudul Pesan Bermakna.
Di balik penayangan yang fenomenal tersebut Hasbi
mengungkapkan cerita di balik mengapa MA meluncurkan
film pendek tersebut. Disebutnya, bahwa MA telah mengeluarkan berbagai macam regulasi tentang integritas pelayanan publik, akuntabilitas, kemudian transparansi, ke-

Bahwa pengadilan itu sendiri adalah
rumah hakim dan Mahkamah Agung
merupakan rumah Hakim Agung. ‘’Jadi
figur sosok terdepan untuk menunjukkan integritas kejujuran, fairness, dan
sebagainya adalah Hakim,» tegas Hasbi.
Mengangkat sosok seorang hakim

jujuran, dan lain sebagainya. Akan tetapi, MA juga ingin

dalam sebuah layar cerita merupakan
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tantangan tersendiri. Karena, hakim di satu sisi adalah sebagai manusia biasa. Di sisi lain, hakim adalah sebagai wakil
Tuhan. Jadi, tugas hakim, masih menurut Hasbi, berat sekali, karena dia menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan.
Tantangannya adalah hakim harus bersikap bagaimana dia
di dalam rumah tangga, bagaimana hakim secara pribadi,
bagaimana hakim di masyarakat. Hakim di kantor dan hakim di berbagai macam segmen kehidupan bermasyarakat.
‘‘Itu tantangan terberat hakim di situ ya, kan memerankan
diri di masing-masing tempat itu.“
Film Pesan Bermakna, tambah Hasbi, merupakan film

n

Foto bersama setelah acara Talkshow film pendek Pesan Bermakna.

hakim atau aparatur pengadilan, bahwa
pesan yang ada dalam film itu merupakan starting point atau titik awal. ‘‘Ketika anda ingin menjadi hakim, itulah
tantangan yang dihadapi hakim. Kalau
kita mau tahu seperti dikatakan oleh
Mas D.Y. Witanto bahwa sekarang Mahkamah Agung banyak melakukan perubahan-perubahan, tidak lagi dianggap
sebagai lembaga yang angker, sakral.
Kita juga sudah mencoba untuk berinteraksi kepada masyarakat, menyatu dengan masyarakat. Kita punya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara),
punya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu
Pintu) dan pelayanan di Mahkamah
Agung itu serba cepat.‘‘
Karena itu, Sekma berpesan kepada
para hakim dan masyarakat pencari
keadilan agar menonton film Pesan Bermakna, karena memang sesungguhnya
di tengah-tengah masyarakat ada hujatan terhadap pengadilan ketika 1 atau
2 perkara dianggap tidak adil. Tetapi
sesungguhnya ada ribuan bahkan puluhan ribu perkara yang dilakukan berdasarkan keadilan, kebenaran, kejujuran,
dan fairness yang juga tidak disorot oleh
media dan masyarakat. ‘’Di sini akan
ditunjukkan salah satu bagaimana seorang hakim mempertahankan integritas
dan kemandiriannya..»

tentang kehidupan nyata hakim di tengah masyarakat. Meskipun berupa film, tapi esensi dari cerita tersebut bukanlah
fiksi namun ada dalam kehidupan nyata. Karena, banyak sekali hakim dan aparatur pengadilan yang dihadapkan dengan kondisi seperti yang diceritakan dalam film Pesan Bermakna. Oleh karena itu Hasbi berpesan kepada masyarakat
agar jangan coba-coba untuk menyuap hakim.

D.Y. Witanto
Mewujudkan badan peradilan yang
bersih dan berwibawa merupakan salah
satu tujuan dari lembaga peradilan. Hal
itu terkait upaya untuk meningkatkan
citra positif di mata masyarakat. Film
Pesan Bermakna, menurut Witanto,
memiliki salah satu dari tujuan tersebut.

Karena itulah Hasbi berpesan kepada para calon-calon

Jadi, pembuatan film ini juga sebe-
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harus mencoba melakukan cara-cara publikasi yang
lebih dekat dengan masyarakat. Dan saat ini saya pikir
masyarakat sudah kurang animonya untuk membaca, untuk mendengar ceramah-ceramah monolog.
Sehingga kita mencoba menggunakan media film.
Nah, kebetulan memang kita punya cerita-cerita yang
bisa dijadikan film dan alhamdulilah (dari sebuah
cerpen yang terdapat dalam buku “Catatan Di Balik
Toga Merah”) ini kemudian bisa diproduksi jadi film
ya bersyukur sekali,’’ ungkap Witanto.
Dengan dirilisnya film ini, Witanto berharap masyarakat akan lebih cinta kepada Mahkamah Agung, lebih mempercayai Mahkamah Agung dan para hakim
serta aparatur peradilan. Karena, Mahkamah Agung
bukan hanya milik para hakim. Mahkamah Agung
juga bukan milik aparatur peradilan. Akan tetapi
Mahkamah Agung adalah milik bangsa dan negara,
milik masyarakat seluruh Indonesia. ‘’Jadi dengan
Mahkamah Agung itu semakin dicintai oleh masyarakat, maka Mahkamah Agung ini akan menjadi lembaga yang berwibawa, akan mampu mewujudkan visi

Dalam Film Pesan Bermakna,
menurut Witanto, terdapat adegan-adegan yang menggambarkan
bagaimana hakim menjaga integritas dan kode etik, serta pedoman
perilaku. Diakui oleh Witanto
bahwa kode etik dan pedoman
perilaku hakim termasuk yang paling rigid, dan paling ketat. Karena
proses mengadili itu implikasinya
sangat luas.
‘’Ada satu aturan di dalam undang-undang yang menyebutkan
Hakim tidak boleh mengadili perkara yang ia sendiri punya kepentingan terhadap orang-orang yang
berperkara itu. Kalau dia terkenal
terlalu dekat, kemudian bergaul
dengan orang yang ternyata berperkara, ya kita tidak bisa mengadilinya lagi. Nah kalau hakim kemudian terlalu banyak membuat
relasi dan pertemanan, maka dia
tidak akan bisa mengadili dong.
Nah di sinilah pedoman perilaku
dan kode etik Hakim di antara
profesi-profesi yang lain termasuk
sangat rigid, ketat sekali. Tetapi
kalau kita sudah terbiasa ya kita
bisa menjaga diri, bisa menentukan mana yang bisa kita lakukan
dan mana yang tidak boleh,’’ jelas
Witanto.
Oleh karena itu, hakim tidak
bisa bertempat tugas hanya di
satu tempat. Ia harus berpindahpindah. Itu sebagai supaya untuk
menghindari hakim itu terlalu ma-

misinya, mewujudkan badan peradilan yang agung.“

suk ke dalam lingkungan masyara-

tulnya adalah satu upaya Mahkamah Agung untuk
memberikan publikasi kepada masyarakat. Selama ini
publikasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung biasanya dalam bentuk seperti seminar, kemudian pembinaan dan sebagainya. Tentunya di era milenial ini kita

“

Jadi dengan Mahkamah Agung itu semakin di-

cintai oleh masyarakat, maka Mahkamah Agung ini
akan menjadi lembaga yang berwibawa, akan mampu mewujudkan visi misinya, mewujudkan badan
peradilan yang agung.

”
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kat yang dekat. ‘’Walaupun Hakim tidak boleh juga menjadi
robot, dia tetap harus menjadi manusia dan bergaul. Dia
harus punya sahabat, harus punya teman, dia tidak boleh
kehilangan jati diri dalam profesinya. Nanti kayak komputer ya, hahahah..’’ kata Witanto.
Jika animo masyarakat tinggi terhadap film Pesan Bermakna ini terjadi, maka tidak mustahil film tersebut bakal
dibuat serial lanjutannya, misalnya Pesan Bermakna 2 dan 3.
"Kita sebetulnya sudah berbicara sampai ke situ ketika
membuat film. Belum selesai pun kita sudah bicara apa nih
sekuel berikutnya. Memang terus terang saja waktu pembuatan film ini juga saya langsung ikut di lapangan. Saya
menyaksikan bagaimana proses pembuatan film itu, dan ini
jadi satu pengalaman juga bagi saya. Ini menjadikan kita
semangat. Tim-tim Mahkamah Agung sangat appreciate sekali. Kalau nanti kita diberikan kepercayaan lagi oleh pimpinan, maka kami akan coba untuk membuat sekuel-sekuel
berikutnya dan ini sudah dipersiapkan ceritanya. Mudahmudahan banyak nanti cerita-cerita lain yang bisa menginspirasi para hakim aparatur pengadilan.’’
Regulasi yang ada saat ini, menurut Witanto, merupakan regulasi-regulasi yang sangat penting bagi masyarakat.
Jika hal itu dikemas dengan cara yang bagus, melalui film
dengan sebuah tayangan yang menarik, maka menurut dia,
masyarakat akan bisa mengerti dan memahami kebijakan
itu tanpa harus ada sosialisasi secara orang per orang dan
otomatis akan langsung dengan sendirinya menyebar luas
kepada masyarakat.
Witanto menambahkan, bahwa saat ini ada satu warna yang berbeda ketika Mahkamah Agung dipimpin oleh
Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Yaitu bahwa apa
yang ditampilkan dalam publikasi-publikasi Mahkamah
Agung belakangan ini menggunakan cara-cara yang sangat
milenial.
‘’Saya memang dengan tim humas itu punya banyak gagasan, punya kreasi-kreasi, tapi karena memang birokrasi
sangat sulit di Mahkamah Agung, sehingga banyak sekali
ide-ide yang tidak bisa tereksekusi. Nah pada saat beliau

bahwa saya tidak mau yang biasa saja, saya
mau yang luar biasa. Pernyataan tersebut
kemudian kita cerna, kita terjemahkan,
‘oh berarti kita memang harus berubah.’.
dan selama ini memang bayangan kita juga
sudah ada untuk seperti itu. Pada saat kita
ngobrol-ngobrol dengan tim humas, kita
punya gagasan untuk membuat film, dan
kemudian ceritanya juga ada, kita menghadap beliau, itu tidak panjang lebar untuk
berdiskusi, dan beliau langsung perintahkan ‘oke eksekusi’, papar Witanto.
Hal itu, masih menurut Witanto, menjadi
satu kebanggaan bagi Mahkamah Agung.
Bahwa Mahkamah Agung saat ini sudah
berubah, tidak lagi kaku, tidak lagi monoton,
tidak lagi harus selalu tampil dengan halhal yang sifatnya sangat ilmiah, sangat rigid.
Tetapi Mahkamah Agung juga bisa menyasar netizen-netizen atau publik dengan sifat
milenial melalui tayangan-tayangan yang
menghibur, bukan hanya mendidik saja. Kalau mendidik dan juga menghibur, itu akan
cepat masuk ke lingkungan masyarakat, dari
kalangan bawah maupun sampai kalangan
yang paling tinggi sekalipun.
Dengan bertambahnya usia menjadi ke76 ini, Witanto berharap Mahkamah Agung
semakin kokoh dalam menjaga penegakkan
hukum di Indonesia dan semakin dipercaya
serta semakin dicintai oleh masyarakat.
Sehingga Mahkamah Agung nanti akan
menjadi sebuah lembaga yang bersih dan
berwibawa. ‘’ (MMA/rz/hp)

pertama kali menjabat, saya ingat sekali beliau mengatakan
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JALAN PANJANG
PUTRA TERBAIK KUANSING

Menuju Kursi

Ketua Muda Pengawasan MA

n

Ketua Mahkamah Agung melantik Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.
Tampak Zahrul Rabain sedang menandatangani berita acara. Pelantikan berlangsung di ruang Sidang Utama Tower lt 14
pada tgl 7 Mei 2021.

K

ETUA Mahkamah Agung (MA) Prof.
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,
memiliki harapan besar terhadap setiap pejabat baru yang dilantiknya. Kepada pejabat tersebut Ketua MA selalu berpesan agar

“Saya berharap saudara Zahrul Rabain dapat
menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan
melakukan pengawasan menyeluruh terhadap
semua pengadilan yang ada,” pinta Syarifuddin
kepada Zahrul dalam rangkaian acara pelan-

memberikan yang terbaik dalam kinerja dan
dalam integritas.
Harapan yang sama juga disampaikan oleh
Ketua MA kepada Dr. Zahrul Rabain, S.H.,
M.H., yang dilantik menjadi Ketua Muda Pengawasan MA. Dalam jabatan yang diembannya
ini, Zahrul akan mengawasi seluruh pengadilan
umum, agama, militer dan pengadilan tata usaha negara. Karena itulah, Ketua MA Syarifuddin meminta Zahrul dapat menjalankan tugas
dengan baik.

tikan yang berlangsung di ruang Sidang Utama
Gedung Mahkamah Agung RI lantai XIV, Jumat, 7 Mei 2021.
Tidak ingin mengecewakan harapan besar
itu, Zahrul pun berjanji akan berusaha menjalankan amanah yang diberikan kepadanya itu
dengan sebaik-baiknya.
“Insyaa Allah kami akan bekerja semaksimal
mungkin dengan melakukan pengawasan yang
menyeluruh di semua pengadilan di Indonesia,”
ujar pria yang selalu tampil sederhana ini.
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(Kuansing) mengucapkan Tahniah dan syukur Alhamdulillah, putra terbaik Kuansing yang juga ketua Penasehat IKHK
Pekanbaru hari ini dilantik jadi Ketua Muda Pengawasan
Mahkamah Agung RI. Semoga senior kami ini selalu diberikan kekuatan dan amanah dalam mengemban tugas negara
ini,” ucap Ahmad Herry.
Harapan besar terhadap Zahrul sejatinya bukanlah harapan kosong. Pasalnya sebagai hakim,
Zahrul memiliki rekam jejak dan jam
terbang yang mumpuni.
Zahrul tercatat menjadi hakim
agung sejak 1 November 2013. Ia
menjadi hakim agung setelah meraih 39 suara anggota Komisi Hukum
DPR. Pada waktu itu, DPR juga memilih empat hakim agung lainnya,
Eddy Army dengan 35 suara, Sumardijatmo 28 suara, dan Maruap
Dohmatiga Pasaribu 27 suara. Ia duduk di Kamar Perdata.
Sebelum menjadi hakim agung,
n Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. sedang diambil sumpah di bawah Kitab Suci Al-Qur'an.
Zahrul sudah kenyang mengecap
asam garam sebagai hakim. Memutus perkara berat dan
penuh dilema telah menjadi bagian dari perjalanan panjang
Zahrul optimistis, dengan pengawasan yang
kariernya. Salah satu yang paling berkesan baginya ialah saat
menyeluruh, termasuk pengawasan dalam teknis
sebagai hakim ia harus menjatuhkan hukuman mati kepada
pengadilan, keuangan lembaga pengadilan dan
tiga orang.
perilaku manusianya, akan terwujud pengadilan
Salah satu anggota majelis dalam kasus itu, ungkap Zahrul
modern yang berkualitas dan berintegritas.
kepada Majalah Mahkamah Agung, sempat bertanya kepada“Sesuai dengan blue print MA dengan sistem
modern, tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas,” cetus peraih Magister
Ilmu Hukum dari Universitas Riau tersebut.
Tekad Zahrul tersebut disambut hangat oleh
Ketua Ikatan Keluarga Hulu Kuantan (IKHK)
Pekanbaru, Ahmad Herry. Ia mengucapkan rasa
syukur dan percaya Zahrul sebagai putra terbaik Kuansing akan mengemban tugas Ketua Muda
Pengawasan MA-RI dengan baik.
“Kami mewakili warga Hulu Kuantan Singingi

nya, apa hukuman mati itu tidak terlalu sadis. “Tapi saya dan
anggota majelis satu lagi tidak ragu. Saya bilang, bukan kita
yang menjatuhkan hukuman mati, tapi pelaku sendirilah yang
menghukum mati diri mereka sendiri.”
Apalagi, kasusnya pembunuhan itu, sebut Zahrul, sangat
sadis. Semua harta korban dirampok. Penghuni rumah sebanyak 9 orang dibunuh semua. Korban yang wanita bahkan
diperkosa terlebih dahulu sebelum dibunuh. Lalu, mayat korban dibuang ke sungai.
“Sebelum sidang putusan, saya sudah masukkan barangbarang di mobil. Setelah sidang, saya menghilang seminggu.
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Hakim Agung Dr. Zahrul Rabain beserta istri.

Dua bulan kemudian, pas bulan puasa, saya diundang kepala LP untuk berbuka bersama di LP. Saya bertanya, apakah tidak berbahaya nanti saya di
LP karena saya baru menjatuhkan hukuman mati.
Tapi kepala LP menjawab, acara hanya untuk pegawai, tidak bersama tahanan,” Zahrul menuturkan.

“Ada. Tenang, Pak,” jawab Kapolres.
Pernah pula Zahrul memiliki pengalaman di mana kasus yang ia tangani dijadikan taruhan. Jaksa dalam kasus itu menuntut terdakwa 10 tahun. Rupanya di kantor
DPRD vonis Zahrul dijadikan taruhan. Ada yang pasang
taruhan bahwa Zahrul sebagai hakim akan menjatuhkan
vonis 8 tahun. Ada pula
yang bertaruh vonis hakim akan 10 tahun.
Setelah saya menjatuhkan vonis 14 tahun, be“Setelah saya menjatuhkan vonis 14 tahun,
soknya ada anggota DPRD yang datang ke pengadibesoknya ada anggota

“

lan. Dia bilang, mereka kalah taruhan semua.
Begitu masuk acara, Zahrul melihat para tahanan ternyata ikut acara, termasuk 3 orang yang ia
jatuhi hukuman mati. Zahrul pun mengaku takut.
Karena, ketiga terpidana mati bisa saja nekad, sebab tidak lagi takut mati. Ia pun bertanya kepada
Kapolres yang berada di sebelahnya, apakah dia
membawa pistol.
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DPRD yang datang ke
pengadilan. Dia bilang,
mereka kalah taruhan semua,” papar Zahrul mengisahkan pengalamannya.
Dengan pengalaman panjang dan kematangannya sebagai hakim itu, Zahrul bertekad memberikan yang terbaik untuk menunaikan amanah sebagai Ketua Muda
Bidang Pengawasan MA. Semoga. (Berbagai sumber, MMA/
vp/hp)
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Begitu Halus

Pelanggaran yang Harus Kita Awasi

R

ESMI sudah Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,
M.H., menduduki jabatan Ketua Muda
bidang Pengawasan Mahkamah Agung
(MA). Adalah Ketua MA Prof. Dr. Muhammad
Syarifuddin, S.H., M.H. langsung yang melantik
hakim kelahiran Kuantan Singingi, Riau 24 April
1953 itu. Pelantikan berlangsung dalam sidang istimewa terbuka di ruang Sidang Utama Gedung
Mahkamah Agung RI lantai XIV, Jumat, 7 Mei
2021.
Dengan jabatannya yang baru itu, Zahrul Rabain bakal menjadi pengawas bagi lebih dari 20
ribu aparat pengadilan di seluruh Indonesia, baik
hakim maupun pegawai pengadilan. Ia menggantikan Andi Samsan Nganro, yang telah terpilih
menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang
Yudisial pada 20 Januari 2021.
Gebrakan apa yang akan dilakukan sosok yang
menjadi hakim agung sejak 1 November 2013 itu?
Untuk mengetahui hal itu, Majalah Mahkamah
Agung mewawancarai Doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Padjajaran Bandung tersebut. Berikut petikannya.
Apa lingkup
tugas dan
wewenang
Anda sebagai
Ketua Kamar
Pengawasan?
Sebagaimana
kita ketahui,
salah satu
tu-

gas Ketua Mahkamah Agung (KMA) adalah
mengawasi jalannya peradilan di MA dan badan
peradilan di bawahnya. Untuk membantu KMA
dalam melakukan tugas di bidang pengawasan,
itulah tugas Ketua Kamar Pengawasan.
Bagaimana dengan Badan Pengawasan (Bawas)?
Tugas pengawasan tadi itu pelaksana hariannya
adalah Badan Pengawasan. Bawas itu badan eksekutifnya. Yang kita rencanakan dan diperintahkan
oleh KMA itu dilaksanakan oleh Bawas. Misalnya,
ada pengaduan di lingkungan peradilan, masuk
ke Ketua. Ketua lantas memerintahkan ke Ketua
Kamar untuk menelaahnya, dengan catatan kalau
ada pelanggaran, supaya ditindaklanjuti. Nanti saya pelajari dulu di sini, lantas saya menyimpulkan
ini perlu ditindaklanjuti atau tidak. Kalau perlu
ditindaklanjuti, nanti saya memerintahkan kepada
Kabawas untuk melakukan pemeriksaan.
Hasil pemeriksaan Bawas berbentuk suatu kesimpulan. Hasil itu dilaporkan lagi kepada saya, lalu saya laporkan kepada KMA. Misalnya orangnya
terbukti melakukan pelanggaran, kita lihat klasifikasi pelanggarannya itu dan usulkan jenis hukuman yang diberikan sesuai dengan pelanggaran itu.
Bisa saja KMA merevisi usulan itu, memperberat,
menetapkan sama dengan yang kita usulkan, atau
meringankannya. Setelah usulan disetujui oleh
KMA, kami memerintahkan Bawas untuk melaksanakan
hukumannya.
Menurut data hukuman
disiplin yang dijatuhkan
MA kepada aparaturnya
dari Januari hingga Juni
n

Ketua Kamar Pengawasan,
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
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Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

KITA DI PENGADILAN INI
MENGALAMI PENGARUH
YANG SANGAT KUAT DARI
LUAR.

2021, hampir setiap bulan ada hukuman berat kepada para hakim.
Di satu pihak, itu berarti Kamar Pengawasan dan Badan Pengawasan bekerja. Tapi di lain pihak, fakta terjadinya pelanggaran berat
itu memprihatinkan. Tanggapan Anda?
Jumlah hakim kita itu ada ribuan. Namanya manusia, ada saja yang
salah. Tapi, kita tidak menginginkan terjadinya pelanggaran itu. Makanya kita lakukan pengawasan.
Pengawasan itu sangat erat kaitannya dengan pembinaan.
Seperti jungkat-jungkit. Kalau di satu sisi pembinaan kuat,
maka hasil pengawasan di sisi lain akan sedikit. Sebaliknya, kalau pembinaan kurang, maka hasil pengawasan akan
menggelembung.

!

Pembinaan apa yang Anda maksud?
Ada pembinaan yang sifatnya non-teknis, yaitu pembinaan karakter
atau integritas. Ini harus kita tingkatkan. Kita bikin perencanaannya.
Kalau pembinaan ini kurang, pasti berpengaruh. Namanya manusia
hidup di dunia ini, banyak yang mempengaruhi sikap hidupnya. Kalau tidak diperkuat daya tahannya, akan masuk pengaruh-pengaruh
dari luar.
Kita di pengadilan ini mengalami pengaruh yang sangat kuat dari
luar. Karena semua bidang pekerjaan kita bisa disalahgunakan. Kasarnya, bisa dijual. Bukan hanya isi putusan yang bisa diselewengkan.
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Jangankan kertas. Sikap saja bisa dijual.
Sikap hakim bisa dijual?
Contohnya begini. Ada orang berkepentingan agar permasalahannya
dibawa ke ketua pengadilan. Lalu, dia
berpesan ke salah seorang aparatur
peradilan, supaya diberi tahu kalau
permasalahannya sudah sampai ke
ketua. “Nanti saya jalan-jalan ke situ.
Kamu lihat saya saja dari jauh. Nanti
kamu ngangguk saja. Itu berarti sudah
masuk ke Pak Ketua,” katanya.
Nah, anggukan itu sudah dijual. Gak
mungkin ngangguk sendiri orang itu
kalau tak dibayar. Begitulah halusnya
pelanggaran yang harus kita awasi.
Berat kerja di pengadilan. Banyak
yang mau mempengaruhi kita. Bahkan
ada pihak berperkara yang memaksakan kehendaknya. Pokoknya harus menang. Dengan cara apa pun.
Ini yang sangat berbahaya. bisa saja
dia berusaha untuk gratifikasi, dengan
segala macam cara. Kalau tak mempan
dengan cara itu, bisa juga dia mengancam, kalau kita tak mau mengikuti kemauannya. Kalau kita tak mau terima,
keselamatan kita terancam.
Selama proses perkara, anda pernah
mendapat ancaman?
Pernah. Begitu selesai sidang putusan, sepertinya terdakwanya mau pulang baik-baik. Ternyata dia balik badan, lalu bilang bahwa salah satu keluarga saya akan dibunuhnya. Saya lapor
ke polisi. Hebatnya, dia tahu juga saya
lapor ke polisi. Saya pikir, dia punya te-

man polisi mungkin.
Itulah beratnya dunia peradilan.
Oleh sebab itu, kita harus punya ketahanan mental. Kalau mental gak kuat,
agamanya gak kuat, berarti pikirannya
duniawi saja. Hanya mencari keuntungan duniawi saja.
Untungnya, sekarang ini kita sudah banyak dibantu dengan kemajuan teknologi yang didukung dengan
peraturan-peraturan MA, supaya kita
jangan banyak bersentuhan dengan
orang-orang dalam hal urusan perkara.
Misalnya aturan tentang zona integritas dan PTSP. Semua itu untuk mencegah penyelewengan.
Kalau dulu, kita mengawasi pegawai
itu, kita harus jalan ke ruangan-ruangan. Tapi kalau ketua masuk ke ruangan,
pasti mereka berhenti bekerja.
Sekarang, dengan membuka layar
aja, kita sudah bisa memonitor. Langsung kita tahu, misalnya perkara sudah
masuk sekian. Teknologi kita manfaatkan untuk melakukan pengawasan. Kalau ada bagian yang tidak beres
dalam proses pelaksanaan tugas, ada
tanda merah. Ketua tinggal memanggil
bagian yang merah, supaya dibereskan
sampai hijau semuanya. Tak perlu kita
datang ke ruangannya.
Ada 8.000-an hakim. Bagaimana
Bawas mengawasi mereka?
Melakukan pengawasan langsung
terhadap 8000-an hakim itu tentu sulit.
Maka yang paling benar itu pengawasan melekat.
Yang pertama, tiap orang mengawasi
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diri sendiri dulu. Dia harus memahami betul
apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan.
Kontrol pribadi. Ini tergantung pada integritasnya.
Kemudian, kalau setiap aparatur yang punya bawahan harus mengawasi bawahan itu
kerjanya betul-betul sesuai dengan bidang
kerjanya atau tidak, dikerjakan atau tidak,
sesuai dengan waktunya atau tidak. Begitu
juga sampai ke atasannya atau pimpinannya.

kian juga sebaliknya, bisa saja B membuat pengaduan
dengan tujuan agar gugatan ditolak. Itu taktik mereka.
Mereka membuat pengaduan sebelum perkara diputus.
Jadi, sebenarnya itu merupakan bentuk intervensi.
Nah, tekanan seperti itu harus bisa kita pilah. Jangan
langsung menganggap pengaduan itu sebagai vonis
bersalah. Bisa saja kita tak salah, tapi diadukan.

Menurut penilaian Anda, sistem pengawasan kita sudah bagus atau belum?
Kita sudah mengusahakan yang terbaik,
walaupun hasilnya belum maksimal. Nyatanya masih ada penyelewengan. Kita terus berinovasi, bertanya tentang apa lagi yang harus
dilakukan untuk mengatasi kekurangan.
Tapi sistem yang ada sekarang sebenarnya
sudah meminimalisasi penyelewengan. Sulit memberantas habis. Selalu ada pengaruh
yang masuk dari luar. Tak pernah berhenti
mereka berusaha mempengaruhi. Selalu cari
celah. Sangat pintar cari celah.

boleh dimasuki orang luar, atau hakim tak boleh bertemu pihak berperkara. Tapi orang tetap cari celah macam-macam.
Banyak upaya intervensi seperti itu. Bahkan di MA
sendiri, tak tampak di mata kita, banyak orang yang cari celah untuk masuk ke MA. Tapi karena ada aturan
mereka tak boleh masuk, mereka gagal.

Celah apa misalnya?
Misalnya, celah lewat pengaduan. Ada
pengaduan-pengaduan masuk ke MA, menyangkut perkara-perkara yang sedang berjalan. Pengaduan itu sebenarnya bisa jadi
merupakan intervensi terhadap jalannya
proses perkara, supaya kita mengikuti kemauan pengadu.
Misalkan A menggugat B. Ketika perkara
sedang berjalan, A membuat pengaduan menyangkut aparat pengadilan. Tujuannya adalah supaya gugatannya dikabulkan. Demi-
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Ada banyak bentuk intervensi seperti itu?
Kita sudah berusaha mengurangi intervensi-intervensi di pengadilan. Ada aturan, ruangan hakim tak

Inovasi apa yang perlu dilakukan MA, khususnya
Bawas, untuk meningkatkan kinerja?
Cita-cita kita pengadilan modern. Itu pasti menggunakan IT. Dengan IT, saya kira masih banyak inovasi
yang bisa dibikinkan aplikasinya menyangkut pengawasan. Tim pembaruan MA bekerjasama dengan pihak luar.
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Sistem kerja kita sekarang sudah menggunakan banyak aplikasi yang mengurangi persentuhan dengan pihak berperkara. Kita masih
terus berusaha mencari kemungkinan inovasi
baru, sesuai dengan kemajuan teknologi.
Tapi yang sangat penting, menurut saya, kita
meningkatkan pembinaan. Sebab pembinaan
itu berkorelasi dengan pengawasan. Kadangkadang, karena kita terlalu banyak tugas, lupa
membina adik-adik kita di bawah sana.
Apa pesan Anda kepada para hakim seluruh
Indonesia?
Sadarilah, bahwa ada orang yang selalu ingin
memaksakan kehendaknya kepada kita dengan
cara apapun yang bisa merusak integritas kita.
Setiap waktu selalu ada seperti itu. Risikonya
sangat besar untuk karier. Dengan menyadari
itu, kita akan selalu mawas diri.
Oleh sebab itu, ketahanan mental kita harus
kita pelihara. Jangan terlalu menengok ke atas.
Hiduplah dengan sewajarnya. Kalau punya
uang, tak usah perlihatkan ke orang, bahwa kita
punya uang. Kalau diberi nikmat oleh Tuhan, ya
nikmati saja, tak usah dipamerkan ke orang.

ORANG MUNGKIN HARTANYA
MELIMPAH TAPI PIKIRANNYA
TAK TENANG. APA ENAK HIDUP
SEPERTI ITU?

Sewaktu menjabat KPN Jakarta Selatan, pernah dititipi pesan
oleh Ibu Mariana, Wakil Ketua MA. “Kamu saya tugaskan di
sana, bukan untuk menyidang-nyidangkan perkara orang, tapi
untuk memimpin pengadilan supaya lebih baik,” begitu pesan
Bu Mariana.
Waktu itu PN Jaksel udah terlalu dicap jelek oleh masyarakat,
surga bagi koruptor, neraka bagi jaksa.
Mendapat pesan itu, saya langsung kumpulkan hakim-hakim.
Saya bilang, “Saya tak berebut perkara dengan kalian. Saya justru
mau membenahi pengadilan. Saya yakin kalian punya kelebihan dari saya. Mungkin kalian punya mobil lebih bagus daripada
mobil saya. Tapi jangan pernah diparkir di depan pengadilan
ini. Silakan parkir di grasi kalian atau di mana pun. Sebab, kalau
diparkir di depan pengadilan, pasti orang bilang ini hasil perkara. Kita pakai baju baru saja orang bilang itu hasil dari perkara.
Jadi, image itu harus dijaga.”
Alhamdulilah waktu itu hakim-hakim itu tidak ada yang mau
pamer.
Jadi, kita hidup yang wajar-wajar sajalah. Hidup mulia bukan
berarti menunjukkan kelebihan-kelebihan itu. Pikiran kita tenang, anak-istri kita sehat-sehat, berhasil pendidikannya, itu sudah kebahagiaan yang paling tinggi. Orang mungkin hartanya
melimpah tapi pikirannya tak tenang. Apa enak hidup seperti
itu?
Hidup ini pilihan. Mau yang harta melimpah tapi tak tenang,
atau hidup wajar saja tapi pikiran tenang? Agama apapun mengajarkan ketenangan hidup itu yang harus kita capai. *** (MMA/
abdrm/vp/chy)

n

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. sedang diwawancara oleh Viktor Pane dari MMA.
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DR. DRS. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.HUM

Dari Panitera ke Hakim

D

ALAM beberapa bulan yang akan
datang, Mahkamah Agung akan
melepas Dr. Drs. H. A. Mukti
Arto, S.H., M.Hum. Hakim agung pada
Kamar Agama itu akan purnabakti
pada bulan Oktober mendatang karena
sudah berusia 70 tahun. Ia purnabakti
setelah mengabdi sebagai hakim selama
40 tahun.
Karier Mukti Arto di badan peradilan
bermula pada tahun 1976, awal berlakunya UU Perkawinan. Ketika itu, ada
penerimaan CPNS untuk PA. Berbekal
ijazah BA, Mukti Arto ikut melamar.
Ia diterima di PA Sukoharjo, Jawa Tengah. Jabatannya panitera,
golongan II B.
Setelah meraih gelar
sarjana, Mukti Arto beralih menjadi hakim pada
tahun 1981. Ia pertama kali ditempatkan
di Klaten.
Lima tahun di
Klaten, Mukti Arto
kembali ke Sukoharjo pada 1986.
Di sini ia
menjabat
wakil ketua.
Enam

n
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tahun jadi wakil di Sukoharjo, ia kemudian dipromosikan menjadi ketua PA
Bantul, lalu PA Yogyakarta. Selanjutnya
ia menjadi hakim tinggi di Jakarta, wakil ketua PTA Ambon, wakil ketua PTA
Jambi, dan ketua PTA Bengkulu.
Sewaktu jadi wakil ketua PTA Ambon,
Mukti Arto dipanggil ketua PTA Ambon,
Pak Jufri (Red: Dr. H. Jufri Ghalib, S.H.,
M.H.). Ia diberi tahu tentang adanya
edaran untuk ujian hakim agung tahun
2014.
Semula Mukti Arto mengira itu pemberitahuan saja, bahwa Jufri Ghalib
akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti ujian. Tapi ternyata Mukti Arto
yang diminta untuk maju.
Ia kemudian mengikuti semua proses
seleksi di Jakarta. Tapi ternyata ia dinyatakan tidak lulus tes kesehatan.
Setelah Mukti Arto pindah ke PTA
Jambi pada tahun 2015, dibuka lagi pendaftaran calon hakim agung. Kali ini, ia
tak mau terhalang lagi karena masalah
kesehatan. Maka sebelum pemeriksaan
kesehatan di Gatot Subroto, ia melakukan check up dulu di salah satu lab swasta di Jakarta.
Pada 2015, Mukti Arto akhirnya lulus
seleksi hakim agung. Baginya, itu sesuatu yang luar biasa. “Tak semua hakim
bisa menjadi hakim agung,” katanya.

Hakim Agung Dr Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.
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Tesis Visioner
Datangkan Menag Munawir Sjadzali
Menempuh pendidikan S2 di UII Yog- ke Seminar
yakarta pada tahun 1997, Mukti Arto
Sejak 1986, Mukti Arto menjadi wamenulis tesis tentang ketatanegaraan kil ketua PA Sukoharjo. Enam tahun
berjudul Redefinisi Peran dan Fungsi ia menjabat wakil ketua di kampung
Mahkamah Agung. Pembimbingnya halamannya itu. Sementara itu, ia juga
Mahfud MD. Dalam tesisnya, Mukti aktif mengajar di UII Surakarta, hingmengemukakan gagasannya tentang ga menjadi dekan Fakultas Syariah.
penyatuan semua badan
peradilan di bawah Mahkamah Agung.
Pak Kiai bikin surat ke Pak
Ini menarik, karena gaMenteri yang isinya minta
gasan itu dikemukakannya
dibantu supaya Pak Menteri
7 tahun sebelum pemberberkenan membuka seminar.
lakuan sistem satu atap
Tapi sifatnya surat pribadi Pak
(2004). Ketika itu, belum
Kiai.”
seperti sekarang. PA masih
di bawah Depag, PN dan
TUN di bawah Departemen KehakiUntuk menaikkan akreditasi UII Suraman, pengadilan militer di TNI.
karta, Mukti Arto mengusulkan seminar
Ditanya dari mana gagasan itu mun- ke rektor, yang waktu itu dijabat oleh
cul, Mukti mengatakan, idenya dari KH Ali Darokah. Dan supaya gaungnya
dirinya sendiri. “Saya lihat ketika itu menggema, ia menyarankan seminar itu
teori trias politika. Dalam praktiknya dihadiri oleh Menteri Agama, yang wakdi Indonesia, legislatif sudah ada, ek- tu dijabat oleh Munawir Sjadzali.
sekutif juga ada, tapi yudikatifnya kok
Semula KH Ali Darokah pesimistis.
numpang sana numpang sini. Saya “Kita orang kecil, tak mungkin beliau
berpendapat, MA harus membawahi mau,” katanya. Tapi Mukti Arto meyaseluruh pengadilan supaya tidak lagi kinkannya diputuskan, bahwa mentedipengaruhi oleh eksekutif,” jelasnya.
ri agama akan diundang.
Dalam tesisnya, Mukti Arto menMukti Arto kemudian membentuk
gemukakan, Mahkamah Agung ber- panitia penyambutan. Lalu panitia
peran sebagai puncak peradilan dan membuat surat permohonan resmi
pucuk pimpinan pengadilan. Ada dua yang akan diantarkan oleh Mukti Arto
perannya. Pertama, sebagai puncak ke Jakarta. Tapi sebelum ke Jakarta,
peradilan (kasasi dan PK) dari semua Mukti Arto minta senjata pamungkas
lingkungan peradilan. Kedua, sebagai ke KH Ali Darokah.
pucuk pimpinan pengadilan.
“Kiai, saya mau ke Jakarta. Saya minBerkat tesis itu, Mukti Arto laris men- ta sangu,” pinta Mukti Arto ke KH Ali
jadi pembicara di mana-mana.
Darokah.

“
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Hakim Agung Dr Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

“Sangu apa?” tanya Pak Kiai.
“Pak Kiai bikin surat ke Pak Menteri yang isinya minta dibantu supaya Pak Menteri berkenan membuka
seminar. Tapi sifatnya surat pribadi
Pak Kiai.”
Mukti Arto tahu, KH Ali Darokah
adalah mantan guru Munawir Sjadzali. Maka ia yakin, tak mungkin
sang menteri menolak permintaan
mantan gurunya.
Akhirnya KH Ali Darokah membuat surat pribadi dengan huruf Arab
pegon. Surat itulah yang jadi senjata
pamungkas Mukti Arto menghadap
sang menteri.
Di kantor Depag, Mukti Arto menemui ajudan menteri. “Saya diutus
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mantan gurunya Pak Menteri untuk
menyampaikan surat pribadi beliau,” kata Mukti Arto.
“Kiai siapa?” tanya sang ajudan.
“Kiai Ali Barokah,” jawabnya.
Mukti Arto langsung disuruh masuk. Surat berikut proposal ia sampaikan langsung ke Menteri Agama.
“Ini kapan?” tanya Munawir Sadzali.
“Tanggal sekian, tapi kita ikuti petunjuk Pak Menteri.”
“Kebetulan jadwal saya kosong.
Saya bisa.”
Akhirnya seminar berjalan lancar. Dan gaungnya terdengar di mana-mana. (MMA/ar/vp/sn)
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Bagaimana Anda menjadi hakim agung?
Dulu ketika masih menjadi hakim tingkat pertama, saya melihat MA seperti langit dan hakim
agung seperti malaikat. Betapa
mulianya beliau-beliau itu. Ketika itu, jarak antara hakim tingkat
pertama dan hakim agung seperti bumi dan langit. Tidak seperti
sekarang, yang tidak begitu berjarak lagi.
Kalau saya sampai di MA ini
sebenarnya hanya menjalankan
titah hidup saja. Saya pikir saya
hanya akan menjalankan tupoksi
saya.
n

Hakim Agung Dr Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

TITAH HIDUP
JADI HAKIM AGUNG

T

ELAH melewati perjalanan panjang sebagai hakim selama 40 tahun, Mukti Arto tentu memiliki
amat banyak pengalaman yang dapat
digali untuk pelajaran. Untuk itu, Abdurrahman Rahim dan Viktor Pane dari
Majalah Mahkamah Agung (mewawancarainya secara tatap muka. Wawancara
diselingi banyak tawa. Berikut petikannya.

Anda sempat tak lulus tes
hakim agung. Bisa ceritakan
alasannya?
Ya, tahun 2014, akibat gangguan kesehatan. Memang ada terasa
sakitnya, tapi tidak sampai tahap
terganggu. Buktinya saya bisa
bekerja normal, bisa ke manamana, tahan duduk lama.
Saya terima saja waktu dinyatakan tidak lulus. Tapi kemudian,
ketika saya sedang di Yogyakarta,
saya mendapat telepon dari seorang staf KY. Katanya, walaupun
saya tidak lulus tes kesehatan, KY
tetap melanjutkan penyelidikan
rekam jejak saya dan untuk itu jajaran KY di Ambon telah melihat
rumah saya, menemui pimpinan
dan orang-orang sekitar saya, termasuk supir.
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Karena adanya peluang dari KY itu,
saya memutuskan untuk segera menjalani perawatan.
Oleh keluarga, saya disarankan operasi di RS Panti Rapih, Yogyakarta. Tapi
ternyata rumah sakit itu sedang penuh.
Tinggal satu bed yang kosong di kamar
kelas II.
Karena keadaan mendesak, saya terima saja. Yang penting operasi dilaksanakan segera. Hari itu juga, Senin sore, saya
langsung masuk rumah sakit. Dan besoknya operasi dilaksanakan dengan lancar.

kita ini oleh Allah dicipta“ Dek,
kan, tidak punya sesuatu yang
bisa dibanggakan atau dipamerkan. Yang kita lakukan satu saja:
Bagaimana kita bermanfaat bagi
orang banyak.”

Bagaimana kemudian bisa lulus?
Ujian hakim agung itu gampang-gampang.
Apa pandangan hidup Anda?
Ada satu model saya waktu masih kuliah di fakultas syariah tingkat doktoral,
senior saya, namanya Munir Mahali.
Saya banyak berguru dengan beliau,
terutama menyangkut pengalaman hidup. Saya ingat kata-katanya, “Dek, kita
ini oleh Allah diciptakan, tidak punya
sesuatu yang bisa dibanggakan atau dipamerkan. Yang kita lakukan satu saja:
Bagaimana kita bermanfaat bagi orang
banyak.”
Dari situlah saya kemudian punya pe-
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mikiran. Saya harus melakukan
sesuatu yang bermanfaat. Tak peduli nilainya, tak peduli bobotnya.
Yang penting memberi manfaat bagi
orang.
Saya lantas merumuskan bagaimana supaya hidup saya menjadi
berkah. Berkah itu bermanfaat dan
berpahala. Apapun yang diberikan
Allah kepada saya akan saya usahakan supaya itu bermanfaat dan
membawa pahala untuk orang lain.
Selain itu, kita harus berprestasi atau melakukan suatu amalan.
Akhirnya lama-lama saya simpulkan,
hidup ini berkah dan berprestasi.
Menurut Anda, apa yang masih
perlu diperbaiki pada MA?
Saya menulis buku “Membangun
sistem peradilan berbasis perlin-
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dari hati ke hati antara hakim
dan pencari keadilan.
Saya dari awal tak pernah
menggunakan kata-kata itu.
Tak mau saya. Karena itu tidak
menyelesaikan masalah. Bagi
saya, penting komunikasi dari
hati ke hati. Maka di persidangan saya memanggil penggugat dan tergugat dengan
nama panggilannya. Dengan
demikian, orangnya merasa
dihormati, karena nama adalah nyanyian paling merdu
bagi pemiliknya. Ini mencairkan situasi.
n

Hakim Agung Dr Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. diwawancara oleh tim Majalah MA.

dungan hukum dan keadilan”. Itu terinspirasi dari Pembukaan UUD 1945, “Melindungi segenap bangsa Indonesia…” Siapa
yang wajib melindungi? Negara: Eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi di lingkungan yudikatif belum muncul pemikiran itu.
Hal itu saya munculkan melalui beberapa buku saya. Terakhir dalam buku tentang tata cara pemeriksaan pemeriksaan
ekonomi syariah. Kenapa pemeriksaan? Karena yang perlu
diperbarui adalah tata cara pemeriksaan, bukan hukum acaranya, tapi penerapannya.
Saya sampaikan di situ, kita kedepankan pelayanan peradilan yang prima, modern, humanis, praktis, dan berkeadilan.
Kita bukan penguasa, tapi pelindung. Orang yang datang ke
pengadilan itu orang yang susah. Mereka harus dilindungi.
Mereka sudah taat hukum, buktinya mereka mau datang ke
pengadilan. Kalau tidak, mereka akan main hakim sendiri.
Sekarang MA terus mendorong pelayanan prima sampai
memperlombakannya, juga mendorong modernisasi.
Mungkin yang belum itu humanisnya. Pelayanan humanis
itu bagaimana kita memanusiakan manusia. Cara bersidang
tak lagi “Saudara pengggugat” dsb. Itu salah? Tidak salah. Tapi

Anda banyak menulis buku.
Apa yang mendorong Anda
menulis 13 buku karya
Anda?
Buku-buku itu saya tulis,
awalnya karena keperluan
mengajar. Sewaktu bertugas
di PA Bantul, saya mengajar di
IAIN, UII, dan UMY. Saya bertanya-tanya, buku apa yang
bisa jadi pegangan saya. Waktu
itu belum ada. Maka mulailah
saya menulis.
Kemudian, saya membuat
buku-buku yang praktis, mudah dibaca, mudah dipahami,
mudah diamalkan. Tidak njlimet. Pertama, untuk keperluan mengajar. Kedua, untuk
keperluan tugas di pengadilan
agama. Dan ketiga, untuk para
cakim.

baik tidak? Tidak, itu tidak baik, karena tidak ada komunikasi
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Akrab dengan Sri Roso
Ada satu keistimewaan Mukti Arto yang
mungkin tak banyak hakim memilikinya.
Yaitu, kemampuan membangun hubungan baik dengan pemerintah setempat.
Kemampuan itu sudah ia tunjukkan
sejak awal kariernya di badan peradilan.
Sewaktu masih panitera di PA Sukoharjo
(1976-1981), selain mengurusi administrasi (tata usaha), Mukti Arto mencoba
mengatasi masalah-masalah yang tak tertangani. Di antaranya, ia menyelesaikan
masalah kenaikan pangkat para pegawai
yang terhambat dan mencari tanah untuk
kebutuhan PA dengan membangun hubungan baik dengan Pemda/bupati.
Setelah menjadi hakim di PA Klaten
(1981-1986), Mukti Arto akrab dengan bupati setempat. Ia sering mendapat tugas
sebagai rohaniwan di lingkungan Pemda.
Ia juga mengajar di Prajab calon guru-guru SD dan membantu pembinaan rohani
para guru di kecamatan-kecamatan.
Ketika menjabat wakil ketua PA Sukoharjo (1986-1992), tugasnya hanya di
dalam. Tapi kalau perlu lobi-lobi dengan Pemda, itu diserahkan ke Mukti Arto.
“Prinsip saya, apapun yang ditugaskan ke
saya, saya laksanakan sebaik mungkin,”
kata Mukti Arto.
Sewaktu Mukti Arto menjadi Ketua PA
Bantul, ia punya kedekatan dengan Bupati Bantul, Sri Roso Sudarmo. Kemuspidaan KPA diakui oleh Pemda, disetarakan
dengan KPN.
Rupanya Mukti Arto dipercaya betul
oleh sang bupati. Maka apapun yang ia
usulkan, pasti disetujui oleh bupati. Misalnya, ketika lahan PA Bantul berkurang aki-

EDISI XXVI/2021 – MAHKAMAH AGUNG

bat pelebaran jalan raya, dan Mukti Arto
meminta lahan pengganti di belakang
kantor PA, permintaan itu langsung disetujui oleh Sri Roso. Lahan yang tadinya
mau diambil oleh Samsat dialihkan untuk
PA Bantul. Dengan perluasan itu, lahan
PA Bantul menjadi 3.000 m².
Pada kesempatan lain, ketika PTA Yogyakarta juga mengalami kesulitan untuk
mendirikan kantor, ketua PTA lantas meminta bantuan Mukti Arto untuk mendekati Sri Roso. Ketika itu, PTA Yogya mau
membangun kantor baru di Janti, tetapi
rencana itu tidak kunjung disetujui oleh
bupati.
KPTA lantas menelepon Mukti Arto,
meminta bantuannya untuk melakukan
pendekatan dengan bupati.
Begitu ketemu bupati, Mukti Arto mendapat penegasan dari Sri Roso. Ia tak setuju kalau PTA dibangun di Janti, karena
lahannya sempit, lingkungannya pabrik,
dan transportasi umumnya tak ada.
Mukti Arto lantas meminta arahan
dari Sri Roso. Bupati itu lantas menunjuk Dongkelan, Bantul. “Di sana ada tanah kas 6.000 m², saya bisa mengaturnya
untuk PTA. Lahannya luas, prospeknya
bagus, lingkungannya santri, dan semua
transportasi umum lewat situ,” kata Sri
Roso.
Kedekatan Mukti Arto dengan Sri Roso
berjalan selama ia menjabat KPA Bantul.
Kalau ada kesempatan ceramah tarawih
pada bulan Ramadan, Mukti Arto aktif
mensosialisasikan program Pemda Bantul. Berkali-kali Sri Roso membatalkan
acaranya di tempat lain agar bisa mengikuti ceramah yang disampaikan oleh
Mukti Arto. (MMA/ar/vp)
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SEMESTER PERTAMA TAHUN 2021,

KINERJA MEMUTUS PERKARA LAMPAUI TARGET

n

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

P

anitera
Mahkamah
Agung Ridwan Mansyur
menyampaikan evaluasi kinerja penanganan perkara
semester pertama dalam laporan internal kepada pimpinan
Mahkamah Agung, akhir Juli
lalu. Menurut laporan tersebut,
jumlah beban perkara Mahkamah Agung periode semester
pertama (Januari-Juni 2021) se-

banyak 11.068 perkara, terdiri atas perkara masuk sebanyak 10.869 perkara
dan sisa perkara tahun 2020 sebanyak
199 perkara. Jumlah perkara yang telah
diputus Mahkamah Agung pada periode semester pertama tahun 2021 sebanyak 7.786 perkara. Sisa pada akhir
Juni 2021 sebanyak 3.282 perkara. Rasio
produktivitas memutus perkara (perbandingan antara jumlah perkara yang
diputus dengan beban kerja) sebesar
70,35%. Berdasarkan data ini, kinerja
memutus perkara lebih tinggi 0,35%
dari target pencapaian indikator kinerja utama yang ditetapkan sebesar 70%.
Dalam analisanya, Ridwan menjelaskan, jumlah perkara masuk periode Januari-Juni 2021 turun 6,85% dibandingkan periode yang sama pada tahun
2020 yang berjumlah 11.668. Jumlah
beban perkara juga turun 6,87% dibandingkan dengan semester pertama tahun 2020 yang berjumlah 11.885 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 6,05 % dibandingkan
periode yang sama tahun
2020 yang berjumlah 8287
perkara. Jumlah sisa perkara pada semester pertama berjumlah 3262 perkara,
jumlah ini berkurang 12,23%
dibandingkan periode yang
sama pada tahun 2020 yang
berjumlah 3598.
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Ridwan Mansyur menegaskan
bahwa rasio produktivitas memutus perkara meningkat 0,62% dibandingkan periode yang sama pada
tahun 2020 yang berjumlah 69,73%.
Rasio produktivitas memutus perkara, kata Ridwan, adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban perkara
pada periode waktu tertentu.
Sementara itu jumlah perkara
yang telah diminutasi periode Januari-Juni 2021 berjumlah 11.934 perkara. Jumlah ini meningkat 67,82%
dibandingkan periode yang sama
pada tahun 2020 yang berjumlah
7.111 perkara.
“Peningkatan kinerja minutasi ini
berkorelasi dengan kebijakan monitoring kinerja minutasi yang diarahkan oleh Yang Mulia Ketua MA serta
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efektifnya pemanfaatan teknologi
informasi yang dibingkai dengan sejumlah regulasi yang terkait manajemen perkara”, kata Panitera MA
Panitera MA memberikan apresiasi atas kinerja penanganan perkara
yang menunjukkan tren positif di tengah situasi pandemi.
“Kami memberikan apresiasi yang
tinggi kepada Yang Mulia para Hakim Agung, para Panitera Pengganti, seluruh operator dan staf serta seluruh jajaran kepaniteraan yang berdedikasi tinggi untuk mengabdi di
tengah badai pandemi”, ujar Ridwan
Mansur.
“Apresiasi luar biasa kepada Pimpinan MA yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan serta
tauladan kepada kami”, pungkas
Panitera MA. (MMA/na)]
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LOMPATAN PEMBARUAN

MAHKAMAH AGUNG
Oleh Achmad Fauzi*

P

ekik
perubahan
berkumandang
dari Jalan Merdeka
Utara. Dari gedung Mahkamah Agung, pijar pembaruan peradilan itu menyala dan berkobar. Berbagai prestasi gemilang
ditorehkan. Lompatan
perubahan tersebut mencakup pengikisan
tunggakan perkara, pembaruan teknis dan
manajemen perkara, menciptakan pelayanan terjangkau, dan penerapan peradilan modern berbasis teknologi informasi.
Di samping itu, MA juga berhasil menerapkan standarisasi klasifikasi perkara,
menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan melalui e-litigasi, laporan keuangan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
selama sembilan tahun berturut-turut,
dan sejumlah pengadilan berhasil meraih
predikat wilayah bebas dari korupsi dan
wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Kebutuhan Internasional
Tahun 2020 Indonesia masuk dalam daftar negara maju terkait perdagangan global. Sehingga, kebutuhan internasional
yang ditandai masuknya perusahaan-perusahaan asing, menuntut perbaikan instrumen badan peradilan, agar proses hukum berjalan cepat, kredibel, adil, dan memiliki kepastian.
Tak dimungkiri, tuntutan bisnis yang
berporos pada inovasi dan efektivitas kerja di era Revolusi Industri 4.0 memantik
persaingan yang ketat. Sehingga tak jarang
menimbulkan sengketa di bidang hukum.
Bagi pelaku usaha, stigma penyelesaian

sengketa melalui pengadilan masih dianggap
tidak efektif dan efisien karena memerlukan
waktu yang relatif lama dan biaya mahal.
Penanganan perkara yang berlarut-larut
bisa menimbulkan kerugian dan bagian bentuk ketidakadilan yang harus dicegah.
Maka itu, pemerintah mengharapkan semua komponen berperan dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif,
memberikan kepastian hukum, keadilan,
dan efisien dengan tetap memperhatikan
kepentingan ekonomi nasional. Hal-hal berkaitan dengan kegiatan mengawali usaha
(starting a business), perlindungan investor minoritas (protecting minority investor),
hingga penyelesaian sengketa di pengadilan
harus dijamin oleh regulasi.
Menghadapi perdagangan global, MA sejatinya sejak jauh hari telah membuat instrumen peradilan melalui kebijakan fundamental percepatan penanganan perkara.
Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/
SK/XII/2014 dan Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2014. Instrumen tersebut mematok batas waktu memutus perkara Kasasi dan PK pada MA paling lama 250
hari sejak penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke
pengadilan pengaju. Adapun penyelesaian
perkara tingkat banding 3 bulan, sedangkan
tingkat pertama paling lambat 5 bulan.
Kebijakan tersebut ternyata terbukti mendongkrak produktivitas penanganan perkara. Berdasarkan laporan tahunan MA Tahun
2020, dari 20.749 perkara yang ditangani
pada tahun 2020, MA berhasil memutus sebanyak 20.550 perkara dan masih tersisa 199
perkara yang belum diselesaikan. Dengan
demikian, persentase keberhasilan penye-
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lesaian perkara di MA mencapai 99,04 persen. Produktivitas
penyelesaian perkara tersebut
merupakan rekor yang terus
dipertahankan pada beberapa
tahun belakangan ini.
Masyarakat, pelaku usaha,
maupun konglomerat asing
tentu diuntungkan karena cepat memperoleh keadilan dan
kepastian hukum tanpa menunggu bertahun-tahun. Sehingga dalam jangka panjang
proses peradilan yang cepat,
sederhana, dan berbiaya ringan membuka peluang tumbuhnya investasi di tanah air.
Hal ini linear dengan spirit Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan
Kemudahan Berusaha.
Elitigasi dan Pandemi
Kebijakan lain yang turut mendorong kemudahan berusaha ialah penerapan persidangan secara
elektronik (e-litigasi). E-litigasi
dalam banyak kajian dan praktik
terbukti mempermudah masyarakat beracara di pengadilan karena
mekanismenya tidak perlu antre berjubel pada satu tempat dan
pada jam yang sama. Hal ini sejalan
dengan harapan masyarakat dunia
yang saat ini tengah diliputi tangis
duka akibat Virus Corona.
Masyarakat dunia saat ini sedang
berjuang habis-habisan melawan
pagebluk dengan menerapkan protokol kesehatan (Memakai Masker,
Mencuci Tangan, Menjaga Jarak,
Menjauhi Kerumunan, Membatasi
Mobilitas dan Interaksi). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah
menetapkan physical distancing
untuk membatasi diri seseorang
dari penyebaran Virus Covid-19.
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Dengan adanya e-litigasi, para
pencari keadilan bisa mendaftar,
bersidang, dan mengirim dokumen
secara elektronik dari mana saja
berada melalui perangkat yang terkoneksi dengan internet tanpa harus datang ke pengadilan.
Jika demikian, e-litigasi merupakan bukti nyata lompatan besar
Mahkamah Agung dalam melakukan pelayanan hukum berbasis teknologi informasi karena kebijakan
tersebut memiliki tingkat mitigasi
yang akurat dalam membaca arah
zaman dan kondisi dunia saat ini.
Singkatnya, jauh sebelum Virus Corona menerjang, Mahkamah Agung
telah melakukan transformasi digital penanganan perkara yang tak
hanya pada proses pemanggilan,
tapi juga mengubah pola persidangan yang semula konvensional
menjadi persidangan secara elektronik (e-litigasi).
Pengguna layanan berperkara
secara elektronik yang semula
hanya diperuntukkan kepada
advokat sebagai Pengguna Terdaftar, kini telah diperluas kepada Pengguna Lainnya, meliputi perorangan, Kementerian
dan Lembaga/BUMN atau Badan Usaha lain milik pemerintah, Kejaksaan sebagai Pengacara Negara, Badan Hukum, dan
Kuasa Insidentil. Bahkan, saat
ini Mahkamah Agung juga sedang menyempurnakan sistem
e-Court untuk layanan permohonan Kasasi dan Peninjauan
Kembali. Sehingga, ke depan,
proses e-litigasi tidak hanya di
tingkat pertama dan banding,
melainkan juga di tingkat Kasasi
dan Peninjauan Kembali.
Dari sisi batas waktu penyelesaian perkara, e-litigasi lebih

singkat karena proses pemanggilan, tahap jawab menjawab,
kesimpulan, pembacaan putusan, dan penyampaian isi putusan disampaikan secara elektronik ke alamat domisili elektronik yang telah terverifikasi. Penerapan e-court yang meliputi
e-filing (pendaftaran perkara
secara online), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara
online), e-summons (pemanggilan pihak secara online), dan
e-litigasi (persidangan secara
elektronik) juga membuat sistem peradilan di Indonesia makin maju dan modern. Dengan
demikian, penerapan e-litigasi
di pengadilan dipastikan mampu menjawab keluhan utama
masyarakat. Melalui e-litigasi,
proses peradilan selesai lebih
cepat, efektif, transparan, dan
berbiaya murah. Sehingga, linear dengan program percepatan kemudahan berusaha.
Pemberantasan Korupsi
Capaian-capaian tersebut di
atas patut diproklamirkan supaya masyarakat memperoleh
informasi seimbang tentang
kiprah dan citra lembaga peradilan. Sebab, tak jarang capaian tersebut terkubur oleh
informasi lain yang merugikan
Mahkamah Agung.
Salah satu hal penting yang
patut ditepis ialah mencuatnya stigma bahwa Mahkamah
Agung kurang memiliki sensitivitas dalam pemberantasan
korupsi. Padahal, Mahkamah
Agung telah menunjukkan militansinya dalam kinerja penegakan hukum tindak pidana
korupsi. Beberapa kebijakan te-
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lah dilakukan demi melindungi
negara dari kepungan kejahatan kerah putih. Pertama, kebijakan terkait pedoman pemidanaan terhadap korporasi. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Peraturan MA) Nomor 13 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Bahkan saat
ini MA tengah merampungkan
peraturan tentang Pedoman
Pemidanaan Perkara Tipikor.
Isu besar dalam peraturan tersebut mencakup pembahasan
tentang dasar dan standar pemidanaan perkara tipikor bagi
hakim dengan kategori hukuman berat, sedang, ringan, dan
sangat ringan.
Terkait kejahatan korporasi
diakui selama ini susah tersentuh hukum. Padahal perbuatannya menimbulkan kerugian negara. Korporasi menjadi
tempat aman menyembunyikan kekayaan hasil tindak pidana korupsi, seperti pencucian uang. Sudah banyak aturan
yang memposisikan korporasi
sebagai subjek tindak pidana
yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Namun pedoman teknis dan tatacara pemeriksaan korporasi sebagai
pelaku tindak pidana masih
kurang lengkap.
Karena itu, dengan diterbitkannya Peraturan MA tersebut,
hakim lebih mudah merumuskan unsur-unsur delik dan menilai kesalahan korporasi untuk selanjutnya menjatuhkan
pidana. Pasal 4 ayat (2), misalnya, menyebutkan korporasi
dianggap melakukan kesalah-

an jika memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana
atau dengan kata lain tindak
pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Di
samping itu, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, korporasi tidak melakukan
langkah pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar
dan memastikan kepatuhan
kepada ketentuan hukum yang
berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Kedua, MA juga mengeluarkan
Surat Edaran Nomor 4 Tahun
2016 untuk menjembatani diferensiasi pendapat terkait siapa
yang berwenang menyatakan
ada tidaknya kerugian negara.
Dalam praktik seringkali dijumpai adanya perbedaan hasil audit oleh BPK dan BPKP yang berakibat pula berbeda dalam menentukan kerugian negara. Hal
ini akan memicu perdebatan di
persidangan. Karena itu, meskipun aturan tersebut tak mutlak
diikuti oleh hakim, namun setidaknya MA memiliki sikap tegas
bahwa yang berwenang menyatakan adanya unsur kerugian
negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga tersebut
dianggap memiliki kewenangan
konstitusional.
Ketiga, keseriusan MA dan badan peradilan di bawahnya dalam
karsa mengembalikan kerugian
negara tak diragukan. Berdasarkan data laporan MA tahun 2019,
penjatuhan denda dan uang pengganti atas perkara pidana mencapai Rp4.645.944.926.309. Angka
fantastis tersebut menjadi bukti
nyata bahwa MA memiliki tekad
kuat menyelamatkan uang negara.

Tantangan Peradaban Perut
Namun, terlepas dari semua
prestasi dan capaian yang ditorehkan itu, publik masih menyelipkan harapan besar agar
integritas aparat peradilan juga
diperbarui. Harapan itu terus
diselipkan karena masyarakat mencintai dan menghargai
Mahkamah Agung yang telah
banyak menoreh keberhasilan.
Sehingga masyarakat tak ingin
kesucian dewi keadilan ternodai oleh ulah segelintir oknum
yang menjual harga dirinya untuk kepentingan perut.
Berdasarkan rilis hukuman
disiplin dari Badan Pengawasan pada triwulan pertama tahun 2021, sebanyak 12
hakim, 2 panitera, 5 panitera pengganti, 2 jurusita, dan 1
orang staf dikenai sanksi ringan hingga berat. Persoalan ini
memiliki dampak signifikan
dalam mengatrol kepercayaan masyarakat. Karena itu, revolusi mental hakim dan aparat peradilan menjadi agenda
mendesak karena keberadaan
korupsi yudisial telah menggerus kepercayaan publik dan
menjadi ancaman menguatnya
peradaban perut.
Saat ini perut menjadi lambang
angkara keserakahan. E.Y. Sarna
(2010) menyebut angkara perut
adalah gerbang datangnya malapetaka dan kehancuran negara.
Telah banyak cermin keruntuhan peradaban-peradaban besar
di dunia karena tak mampu mengendalikan buasnya kuasa perut.
Sebut saja Romawi Kuno yang
jatuh dari puncak kejayaannya
karena pejabatnya menyisakan
sistem yang korup. Dari perut
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hasrat kemaruk kokoh bertahta.
Berawal dari perut pula para pesohor dunia terperangkap dalam
jerat-jerat korupsi kekuasaan.
Angkara keserakahan sejatinya tidak bisa dilepaskan dari
konsep dasar naluri besar manusia. Konrad Lorenz dalam
bukunya “Das Sogenante Bose”
(1969) menyatakan bahwa manusia memiliki empat (the big
four) naluri besar. Jika penyaluran naluri tersebut tersumbat
akan menjelma menjadi malapetaka besar bagi masyarakat
dan peradaban. Keempat naluri
itu antara lain naluri lapar, seks,
agresi, dan rasa takut.
Dalam sejarahnya, naluri lapar sebagai salah satu naluri
besar manusia selalu menstimulus perilaku anarki dan
tumbuhnya mental menerabas. Colin Stuart dan Mun Keat
Looi dalam karyanya “The Geek
Guide to Life” menyebut bahwa
orang yang lapar cenderung lebih agresif dan emosinya menjadi kacau. Berbagai macam
cara dilakukan dan tak lagi
mengindahkan tata nilai dan
keadaban moral.
Namun, dalam konteks korupsi saat ini, naluri lapar sudah
bergeser dari makna aslinya.
Naluri lapar bukan lagi dalam
konotasi lapar perut, melainkan dalam arti lapar kekuasaan,
serakah jabatan, dan rakus kekayaan. Harold D. Laswell dalam bukunya “Who Gets What,
When, How” menyatakan bahwa peradaban perut bukan lagi
berbicara bagaimana menegakkan hukum secara adil dan benar, tapi soal siapa mendapat
apa, kapan, dan bagaimana.
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Telah banyak cermin pemimpin-pemimpin dunia yang
masyhuk dalam kubangan korupsi karena lebih memuja
peradaban perut. Sebut saja
Park Geun-hye, bekas Presiden
Korea Selatan, yang divonis 24
tahun karena korupsi. Atau
mantan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, yang divonis
9,5 tahun penjara karena rasuah. Tak ada yang bisa memuaskan buasnya nafsu perut tersebut, kecuali hanya menutupnya dengan tanah (kematian).
Ketika peradaban perut telah
menjadi jalan hidup bagi aparat
peradilan dan interupsi dan selipan harapan elemen civil society
hanya merambat di ruang yang
hampa, bukan tidak mungkin
mimpi buruk negara distopia
seperti halnya Romawi Kuno
juga terjadi pada negara kita.
Maka itu, agar tidak menimbulkan malapetaka besar, naluri
destruktif tersebut harus segera
disalurkan pada jalan yang benar. Perut sebagai sumber angkara keserakahan harus dikendalikan melalui ritualisasi.
Korupsi yudisial merupakan
penyakit sistemik yang menghancurkan sendi hukum dan
keadilan. Filsafat moral diacuhkan, etika dijungkirbalikkan.
Menurut International Commission of Jurist (2010) dalam papernya berjudul Reviewing Measures to Prevent and Combat Judicial Corruption, korupsi yudisial dikategorikan rasuah paling
berbahaya di antara jenis-jenis
korupsi lainnya. Ia bisa meluluhlantakkan sendi peradaban.
Ketertiban berubah jadi keonaran. Orang bersalah dibenarkan

dan sebaliknya. Sehingga sistem
penegakan hukum sukar dipercaya.
Karena itu, pemberantasan
nalar koruptif harus dimulai dengan memperkuat aspek
kepemimpinan dan manajemen
peradilan. Keteladanan, kerja
keras, kemampuan bersinergi, dan konsistensi adalah kuncinya. Kerja keras melakukan
pembinaan mental dan kode etik
profesi, bersinergi menyatukan
seluruh elemen aparat peradilan yang memiliki integritas baik
agar tak terkontaminasi, dan
konsisten menerapkan reward
dan punishment. Beri penghargaan bagi yang berprestasi. Bertindak tegas bagi yang merusak
citra lembaga. Jika tak bisa dibina, lebih baik “dibinasakan” daripada meracuni yang lain.
Mahkamah Agung dan Badan
Pengawasan pasti telah mengantongi data rekam jejak semua
hakim dan aparat peradilan.
Karena itu, dalam mengukur
moralitas hakim dan memetakan potensi mafia perkara di
berbagai daerah dapat dilokalisir tipologi perilaku yang bersifat empiris. Data tersebut diolah sedemikian rupa dan bisa
dibaca grafiknya di pengadilan
mana saja yang membutuhkan
stok hakim berkarakter kuat.
Hal ini bertujuan agar tiap
pengadilan memiliki sosok teladan yang bisa ditiru, sehingga lambat laun para mafia tersingkir dari gelanggang orangorang baik yang terorganisir.
* Wakil Ketua Pengadilan Agama Penajam, Kalimantan Timur;
Mahasiswa Hukum Tata Negara pada
Program Pascasarjana Magister Ilmu
Hukum Universitas Balikpapan.
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KETUA MA MINTA
KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING dan
KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI
JADI PEMIMPIN AMANAH

n

Para Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, dan Kepala
Pengadilan Militer Tinggi dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung dan diambil
sumpah pada Jumat 2 Juli 2021 di Ruang Kusumah Atmadja lt. 14 Gedung
Mahkamah Agung, Jakarta.

K

ETUA Mahkamah Agung Republik Indonesia
Prof.Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH menegaskan
bahwa hakikat jabatan sesungguhnya adalah
amanah dan tanggung jawab, bukan kekuasaan apalagi
kesewenang-wenangan.
Karena itu, para pejabat, termasuk Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, dan Kepala
Pengadilan Militer Tinggi harus hadir sebagai pemimpin
yang amanah dan penuh tanggung jawab, baik kepada
publik, negara maupun kepada Allah SWT Tuhan Yang
Maha Esa.
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n

Penandatanganan Berita Acara oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Menjadi pemimpin peradilan
di era pandemi. tambah Ketua
MA, memiliki tantangan tersendiri. Selain dituntut mengimplementasikan
kebijakan
Mahkamah Agung pada pengadilan tingkat banding, pemimpin peradilan juga dituntut
untuk mendisiplinkan aparatur pengadilan di bawahnya
dalam melaksanakan protokol
kesehatan.
Ketua MA menyampaikan
hal tersebut saat melantik dan
mengambil sumpah 2 (dua) Ketua Pengadilan Tinggi, 7 (tujuh)
Ketua Pengadilan Tinggi Agama, dan 3 (tiga) Kepala Pengadilan Militer Tinggi yang baru.
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Acara pelantikan tersebut diselenggarakan di ruang Kusumaatmadja Lantai 14 gedung Mahkamah Agung pada Jumat, 2 Juli
2021 dengan menerapkan protokol Kesehatan yang sangat ketat.
Dalam acara pelantikan hadir Wakil Ketua Mahkamah Agung
Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non
Yudisial, Para Ketua Kamar, Para Hakim Agung dan Hakim
Ad-Hoc secara virtual, Panitera dan Sekretaris Mahkamah
Agung, serta Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung, Ketua Umum Dharmayukti Karini dan Ketua Dharmayukti Karini
Mahkamah Agung beserta pengurus.
Pelantikan Ketua Pengadilan Tingkat banding dan Kepala
Pengadilan Militer Tinggi itu dilakukan berdasarkan 3 (tiga)
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
yakni:
Nomor : 88/KMA/SK/V ROMAWI/2021 Tanggal 7 Mei 20212
Nomor : 119/KMA/SK/VI ROMAWI/2021 Tanggal 16 Juni 2021
Nomor : 133/KMA/SK/VI ROMAWI/2021 Tanggal 28 Juni 2021
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Adapun pelantikan 9 (sembilan) Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan 3 (tiga)
Kepala Pengadilan Militer Tinggi, yang terdiri dari 2 (dua) Ketua Pengadilan Tinggi, yaitu:
2 (dua) Ketua Ketua Pengadilan Tinggi
1. Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado;
2. Dr. H. SUHARJONO, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
7 (tujuh) Ketua Pengadilan Tinggi Agama, yaitu:
1. Drs. H.R.M ZAINI, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
2. Dr. H. INSYAFLI, M.H.I., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;
3. Drs. H. SUBUKI, M.H.I., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara;
4. Drs. H.M MANSHUR, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
5. Dr. H. IMRON ROSYADI, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
6. Drs. H. AGUS BUDIADJI, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka
Belitung;
7. Drs. H. SUDIRMAN, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;
Dan 3 (tiga) Kepala Pengadilan Militer Tinggi, yaitu
1. Kolonel Chk. Parman Nainggolan, SH., sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi I
Medan;
2. Marsma TNI Reki Irenne Lumne, SH., MH., sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi II
Jakarta;
3. Kolonel Chk. Faridah Faisal, SH., MH. sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi III
Surabaya;

Ketua MA juga berpesan agar para
pimpinan pengadilan dapat menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 sampai
dengan SEMA Nomor 9 Tahun 2020
Tentang pengaturan Jam Kerja Dalam
Tatanan Normal Baru pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Terutama bagi wilayah pengadilan yang masuk ke dalam zona merah,
maka diatur komposisi kerja 25 % Work
from Office (WFO) dan 75 % Work
from Home (WFH). Sedangkan untuk
pengaturan
lockdown
diserahkan
kepada pimpinan pengadilan masingmasing setelah dilakukan koordinasi
berjenjang kepada tingkat pengadilan
di atasnya. Semua itu tentu dilakukan

sebagai bagian ikhtiar kita menjaga
kesehatan aparatur peradilan.
Di akhir sambutannya mantan Kabawas tersebut berharap agar pesanpesan yang telah disampaikan dapat
diresapi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya
baik oleh para pejabat yang dilantik
maupun keluarga. Keikhlasan dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas selalu akan memberi hasil yang
baik, bahkan dapat bernilai ibadah di
mata Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa selalu menuntun kita semua
dalam melaksanakan tugas dan amanah. (MMA/ds,er/pn)
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Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. pada
saat pembukaan Pembinaan Teknis dan Administrasi bagi para hakim Niaga Tingkat Pertama.

WAKIL KETUA MA BIDANG YUDISIAL

MEMBUKA PEMBINAAN TEKNIS DAN
ADMINISTRASI YUDISIAL BAGI PARA
HAKIM NIAGA PADA PENGADILAN
TINGKAT PERTAMA

W

AKIL Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. membuka
secara resmi acara Pembinaan Teknis dan
Administrasi Yudisial bagi para Hakim Niaga
pada Pengadilan Tingkat Pertama yang berlangsung pada Kamis, 27 Mei 2021 di Hotel
Grand Mercure Gadjah Mada Jakarta.
Mengawali sambutannya Andi Samsan
mengingatkan tentang pentingnya menjaga

ngan senantiasa meningkatkan kewaspadaan,
mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta tidak
lupa harus senantiasa berdoa agar Pandemi
COVID-19 segera berakhir.
Lebih lanjut pria kelahiran Sengkang Sulawesi Selatan ini mengatakan proses penyelesaian melalui Pengadilan Niaga harus dituntut
dengan kecermatan dan ketelitian serta efek-

kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini, de-

tivitas pelaksanaannya sehingga hal tersebut
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Para peserta Hakim Niaga Tingkat Pertama untuk lingkungan Badan Peradilan Umum seluruh Indonesia pada
Pembinaan Teknis dan Administrasi. Acara dilaksanakan di Jakarta pada tgl 27-29 Mei 2021.

wajib menuntut Para Hakim Niaga yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban serta tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa dalam mengadili sengketa Niaga harus bersikap
Profesional.
Dr. Andi Samsan mengharapkan Kegiatan Pembinaan ini benar-benar dimanfaatkan oleh para Hakim Niaga untuk meningkatkan pemahaman teknis
dan administrasi yudisial dari para Narasumber yang terdiri dari para Pimpinan
dan para Hakim Agung pada Mahkamah Agung dikarenakan tujuan acara ini
adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para Hakim
Niaga pada Pengadilan Tingkat Pertama.
“Saya berharap para Hakim Niaga dapat meningkatkan Profesionalisme dalam mengadili perkara-perkara di Pengadilan Niaga dan senantiasa berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim,” ujarnya.
Acara ini dihadiri para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, para Hakim
Agung pada Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung serta para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Mahkamah
Agung. (MMA/enk/Photo:ds)
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Jangan Menilai Pertimbangan Yuridis
dan Substansi Putusan Dalam Pengawasan

n

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang non Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H. sedang memberikan
materi terkait bidang pengawasan di lingkungan Peradilan Agama. Kegiatan dilaksanakan pada
18 Juni 2021 secara daring.

D

ALAM rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tenaga teknis di lingkungan peradilan agama
khususnya para hakim dalam bidang pengawasan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung RI (Badilag) kembali
menggelar pembinaan teknis yustisial secara
daring.
Kegiatan yang digelar di Jakarta, Jumat 18
Juni 2021 tersebut, mengambil tema Batas
Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial dalam Mengawasi Hakim. Adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, YM. Dr. Sunarto, S.H., M.H yang bertindak sebagai pemberi materi dalam kesempatan tersebut.
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Salah satu pesan kunci Dr Sunarto dalam
kesempatan tersebut ialah, tidak menilai pertimbangan yuridis, Komisi Yudisial, bahkan
Mahkamah Agung sekalipun, dilarang dan tidak boleh menilai pertimbangan yuridis dan
substansi suatu putusan dalam pengawasan
karena hal tersebut masuk ke dalam ranah kebebasan dan independensi hakim.
Turut hadir secara daring dalam acara pembinaan antara lain YM. Ketua Kamar Agama
Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H. Amran Suadi,
S.H., M.H., M.M., M.Hum.
Kegiatan pembinaan dimoderatori oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama MARI, Dr. Candra Boy Seroza,
S.Ag., M.Ag., dan dihadiri oleh 412 satuan ker-
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Dirjen Badan Peradilan Agama, Dr. Drs, H. Aco Nur, S.H., M.H. pada pembinaan satker tingkat
banding dan tingkat pertama di lingkungan Badilag melalui Zoom Meeting dan Youtube Channel
Badilag secara streaming.

ja tingkat banding dan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama melalui Zoom Meeting dan 513 peserta melalui Youtube Chanel
Badilag secara streaming.
Sebagai pengantar diskusi, Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama Dr. Drs. Aco Nur, S.H.,
M.H., menekankan pentingnya topik dalam
pembinaan teknis tersebut. Hal itu karena batas
antara kemandirian hakim dan prinsip akuntabilitas seringkali menjadi persoalan dalam pengawasan terhadap hakim.
“Kehadiran YM. Dr. Sunarto, S.H., M.H. di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, akan
menguraikan dan menjelaskan batasan antara
kedua hal tersebut, sehingga akan menjadi pedoman di masa-masa yang akan datang,” kata
Dirjen Badilag.
Dalam uraiannya, YM. Dr. Sunarto, S.H., M.H.
menjelaskan beberapa hal yang harus dipegang

1. Tidak menilai pertimbangan yuridis, Komisi
Yudisial, bahkan Mahkamah Agung sekalipun,
dilarang dan tidak boleh menilai pertimbangan yuridis dan subsatansi suatu putusan dalam
pengawasan karena hal tersebut masuk ke dalam ranah kebebasan dan independensi hakim.
2. Tidak mengurangi kebebasan hakim, Pengawasan oleh Komisi Yudisial tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya.
3. Wajib menjaga kemandirian, Komisi Yudisial
dalam proses pengawasan tetap wajib menjaga
kemandirian dan kebebasan hakim.
4. Pemeriksaan hanya terhadap perilaku, Dalam hal ditemukan adanya bukti-bukti yang cukup dan mengindikasikan ada kekeliruan yang
disengaja dalam pembuatan putusan, maka pemeriksaan hanya dilakukan terhadap kekeliruan
tersebut dan tidak boleh terkait substansi pu-

dalam pengawasan terhadap hakim, antara lain:

tusan.

(MMA/hms/ahb)
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RAYAKAN HARI JADI KE-76,

MAHKAMAH AGUNG

LAKSANAKAN RANGKAIAN ACARA

K

amis 19 Agustus 2021, Mahkamah Agung Republik Indonesia
memasuki usia ke-76. Dan di tahun kedua masa pandemi ini, Ulang Tahun kali ini, Mahkamah Agung mengambil
tema “Memantapkan Kemandirian Badan
Peradilan melalui Pelayanan Hukum Berbasis Teknologi Informasi Pada Masa Pandemi”. Tema tersebut, menurut Prof. Dr. H.
M. Syarifuddin, S.H., M.H. mengisyaratkan
tentang pentingnya aspek kemandirian
dalam proses penyelenggaraan peradilan, karena dalam menegakkan keadilan,
kemandirianlah yang menjadi jantungnya,
sekaligus juga sebagai detak nadinya.
Seperti biasa, Mahkamah Agung menyelenggarakan serangkaian acara untuk
merayakan hari jadinya tersebut. Acara
diawali dengan upacara bendera di halaman gedung Mahkamah Agung pada pukul 08.00 WIB. Upacara dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. upacara yang dilaksanakan
dengan menerapkan protokol kesehatan
yang ketat ini diikuti oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Pejabat Eselon 1 dan pengurus pusat Dharmayukti Karini Mahkamah
Agung.
n

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. pada saat
memimpin upacara HUT MA ke-76 di halaman Gedung Mahkamah Agung
pada 19 Agustus 2021.
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Petugas Upacara HUT MA adalah pegawai Mahkamah Agung.

Upacara ini diikuti juga oleh para Hakim Agung, Hakim Adhoc, seluruh pegawai Mahkamah Agung, serta seluruh insan peradilan di seluruh Indonesia secara virtual, baik melalui
zoom maupun siaran langsung melalui Youtube Mahkamah
Agung.
Setelah upacara bendera selesai dilaksanakan, Pimpinan
Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, serta Panitera Mahkamah Agung melanjutkan rangkaian perayaan
ulang tahun MA yang ke-76.
Rangkaian acara tersebut yaitu, pertama, penyerahan Anugerah Mahkamah Agung 2021 bagi pengadilan-pengadilan
di seluruh Indonesia. Anugerah ini merupakan apresiasi bagi
pengadilan yang telah mendukung program kerja Mahkamah
Agung, di antaranya yaitu Pelaksanaan E-Court, Gugatan Sederhana, dan Mediasi. Anugerah ini bukan hanya diberikan
kepada pihak internal, namun juga diberikan kepada pihak
eksternal yaitu para advokat sebagai pengguna layanan di
pengadilan yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan
kebijakan Mahkamah Agung dan program prioritas pemerintah terkait peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia.
Kedua, demi mengenang para insan peradilan yang wafat
selama pandemi, perayaan Ulang Tahun ke-76 ini juga diisi

dengan mengirimkan doa agar para
hakim dan aparatur peradilan yang
wafat bisa diterima di sisi Tuhan Yang
Maha Esa. Semoga dedikasi mereka kepada Mahkamah Agung bisa
menjadi salah satu cahaya bagi mereka di alam kubur.
Acara dilanjutkan dengan yang
ketiga yaitu menonton bersama film
Pesan Bermakna. Film ini diambil
dari sebuah cerpen dari buku Catatan di Balik Toga Merah karya D.Y. Witanto ini merupakan kado persembahan Mahkamah Agung atas ulang
tahunnya yang ke-76. Ketua Mahkamah Agung berharap semua insan
peradilan dapat mengambil hikmah
kebaikan dari cerita di film tersebut, untuk tetap menjaga integritas
dengan baik, serta memperkokoh
rasa kebanggan pada Mahkamah
Agung dan lembaga peradilan yang
kita cintai.
Selamat ulang tahun ke-76 Mahkamah Agung Republik Indonesia, semoga cita-cita mewujudkan badan
peradilan yang agung dan modern
segera terealisasi. (MMA/azh)
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Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. H. Hasbi Hasan, dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP)
dengan Komisi III DPR RI di gedung Senayan, Jakarta, pada 2 Juni 2021.

KOMISI III DPR RI APRESIASI
UPAYA PERBAIKAN KONDISI
HAKIM OLEH MA

S

EKRETARIS Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H.,
M.H menyatakan masih ada hakim yang tinggal di tempat
terpencil, fasilitas seadanya, jauh dari keluarga. Mereka
ada yang harus menyeberangi pulau dengan naik kapal laut untuk
ke tempat kerja.
Disebutkan pula, ada hakim yang berbulan-bulan tidak pulang,
dan yang lebih memprihatinkan sekali adalah banyak para hakim
yang meninggal tanpa didampingi keluarga.
“Bahkan, belum lama ini, ada Ketua Pengadilan Tinggi meninggal seorang diri di kamar tanpa didampingi oleh keluarganya,” ungkap Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu 2 Juni 2021.
RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR dari Partai Golkar,
Adies Kadir dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain Sekretaris MA, RDP juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.
Dalam kesempatan itu, Dr. Hasbi juga didampingi oleh Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha dan
Militer, Kepala Badan Pengawasan, dan Kepala Badan Pendidikan
dan Pelatihan Mahkamah Agung.
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Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi III DPR juga hadir dalam
RDP. Dalam kesempatan tersebut
DPR Hasbi menyampaikan gambaran kondisi para hakim dan menambahkan bahwa ia dan jajarannya sudah memetakan keadaan
mereka serta sedikit demi sedikit sudah melakukan perbaikan.
“Saya mengerti keluhan-keluhan
hakim karena saya sendiri adalah
hakim.” kata Dr. Hasbi menjawab
pertanyaan dari beberapa anggota Komisi III terkait kondisi hakim
yang memprihatinkan.
Terkait kinerja, lanjut Dr. Hasbi,
saat ini Mahkamah Agung sedang
menggalakkan Zona Integritas (ZI)
Wilayah Bebas Korupsi. Tim Assesor melakukan assasment dengan sangat ketat, jika didapati
satu saja jurusita, panitera, pegawai, apalagi hakim yang melakukan pelanggaran sekecil apapun,
maka sudah dipastikan pengadilan tersebut tidak akan mendapatkan predikat ZI.
Mendengar penjelasan Sekretaris Mahkamah Agung, Pimpinan
dan Anggota Komisi III mengapresiasi paparan yang disampaikan dan mendukung Mahkamah
Agung untuk melakukan perbaikan-perbaikan baik dari segi
sumber daya manusianya, manajemennya, fasilitasnya, dan sebagainya.
Seperti misalnya Habiburokhman,SH.,MH , salah satu Anggota

yang hadir dalam RDP menyatakan Komisi III mendukung Mahkamah Agung dalam pengadaan teknologi informasi untuk menunjang sidang secara online di
pengadilan. Hal senanda juga disampaikan oleh Johan Budi yang
juga Anggota Komisi III bahwa
perubahan signifikan terkait info
perkara dan layanan informasi di
pengadilan semakin memudahkan para pencari keadilan.
Pada kesempatan tersebut
pula, Dr. Hasbi menyampaikan
bahwa pada tahun 2021 ini Mahkamah Agung memperoleh alokasi pagu anggaran dari Negara sebesar 11.238.947.386.000 (sebelas triliun dua ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus empat
puluh tujuh juta tiga ratus delapan
puluh enam ribu rupiah) dengan
realisasi anggaran per Mei 2021
sebesar 3. 864. 789.192. 975 atau
34,38%.
Pengelolaan anggaran di Mahkamah Agung menurut Dr. Hasbi sudah dilakukan dan akan terus dilakukan dengan penuh
tanggung jawab, transparan dan
akuntabel. Hal ini terbukti dengan
perolehan Predikat WTP (Wajar
Tanpa Pengecualian) sebanyak
delapan kali dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). (MMA/azh/erw/
enk/rs/photo:ds)

n

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir.
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MA JANGAN CEPAT BERPUAS DIRI
MESKIPUN TELAH MERAIH WTP
SEMBILAN KALI BERTURUT-TURUT
SEKRETARIS Mahkamah Agung, Dr.
Hasbi Hasan, S.H., M.H mewakili Pimpinan Mahkamah Agung mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh
Jajaran MA atas pencapaian di bidang Kesekretariatan pada Tahun 2020 yang dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) hingga 9 kali berturut-turut.
“Semoga semua yang sudah kita kerjakan menjadi amal ibadah kita. Hasil tersebut, janganlah membuat kita cepat
berpuas diri, karena masih terdapat permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secara intensif di
tahun 2021 dan tahun mendatang,” kata
Sekretaris MA Dr. Hasbi melalui aplikasi zoom meeting dari ruang Command
Centre Mahkamah Agung, saat membuka acara Exit Meeting Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Mahkamah Agung
Tahun Anggaran 2020 secara virtual, pada
09.00 WIB, Senin, 14 Juni 2021.
Pada kesempatan tersebut Dr. Hasbi didampingi oleh Kepala Biro Keuangan dan
Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah
Agung serta beberapa pejabat Eselon III
Mahkamah Agung.
Sebagaimana diketahui, Mahkamah
Agung telah meraih kembali opini Wajar

uangan Mahkamah Agung Tahun 2020
atas penyajian secara wajar dalam semua
hal yang material, dan tentunya sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah ditetapkan. Dengan
diraihnya opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020, Mahkamah
Agung telah meraih WTP sebanyak 9 kali
sejak 2012 hingga 2020.
Pada kesempatan tersebut pula, Dr.
Hasbi menyampaikan bahwa sesuai dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 26 tanggal 15 Januari 2021 untuk melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun
2020 dan Surat Ketua Tim BPK Nomor
01/LK-MA/MA/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 hal Pemberitahuan Pemeriksaan
dan Permintaan Dokumen telah berakhir.
“Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Tim Pemeriksa BPK atas pemeriksaan yang telah dilakukan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Ke-

berada di bawahnya selama 90 hari, dimu-
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lai sejak tanggal 20 Januari 2021 pada
5 wilayah yang menjadi objek pemeriksaan yaitu Seluruh Satuan Kerja di
Wilayah Jakarta, Sumatera Utara, D.I.
Yogyakarta, Kalimantan Barat dan
Jawa Timur,” ucap Sekretaris Mahkamah Agung yang juga dosen Fakultas
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Berdasarkan lembar temuan pemeriksaan, Dr. Hasbi menyampaikan
BPK telah menemukan kelemahankelemahan pengendalian internal dan
kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Mahkamah
Agung Tahun 2020. Atas temuan pemeriksaan tersebut, tentunya Mahkamah Agung berkomitmen untuk
menindaklanjuti dan menyelesaikan
secepatnya serta melakukan perbaikan-perbaikan atas rekomendasi BPK
yang menjadi pokok permasalahan di
Mahkamah Agung.
Dengan adanya pemeriksaan terse-

n

Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H. saat membuka
acara Exit Meeting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung
TA 2020 secara virtual dari Ruang Command Center.

but, Mahkamah Agung dapat mengetahui kekurangan, kelemahan serta kesalahan dalam pengelolaan APBN sehingga Mahkamah Agung ke
depan dapat memitigasi dan meminimalisir kesalahan atas realisasi anggaran dan pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pengelolaan APBN yang transparan, andal dan akuntabel. Hasil pemeriksaan BPK dapat dimanfaatkan juga untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Hadir sebagai pembicara yaitu Ahmad Adib
Susilo S.E., M.Sc., Ak., CA, CSFA dari Badan Pemeriksa Keuangan. Acara ini diikuti oleh para
Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dari wilayah DKI Jakarta, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Jawa
Timur serta beberapa pejabat eselon 1-4 terkait
dari Mahkamah Agung. (azh/RS/Photo:PN)
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n

Ketua Mahkamah Agung RI membuka Acara Konsinyering dalam
Sinkronisasi Penyelenggaraan Pelatihan yang diselenggarakan oleh
Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung di Jakarta, 9-11 Juni 2021.

Perkuat SDM, Ketua MA
Terbitkan Keputusan untuk Balitbang
Diklat Kumdil Mahkamah Agung
Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin,
S.H., M.H. membuka dan meresmikan acara Konsinyering
dalam Sinkronisasi Penyelenggaraan Pelatihan di hotel Inter Continental, Jakarta, Rabu 9 Juni 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan
Pengawasan, para Pejabat Eselon 2, 3, dan 4 pada Badan
Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung serta sejumlah
peserta.
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menyampaikan
bahwa pada 1 April 2021 lalu, Mahkamah Agung telah
menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 62/KMA/SK/IV/2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Tata Cara Pengangkatan Hakim Yustisial Badan Penelitian dan Pengembangan Dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
Keputusan tersebut, menurutnya, lahir dari kesadar-

manusia yang memiliki keahlian yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan dan
wawasan yang luas, di samping keharusan
akan kokohnya integritas beserta nilai-nilai
utama Mahkamah Agung lainnya. Oleh karenanya, untuk menunjang pelaksanaan tugas
dan fungsi pendidikan dan pelatihan tersebut, Mahkamah Agung perlu menugaskan hakim yang ditempatkan sebagai Hakim Yustisial
pada Balitbang Diklat Kumdil.
Keputusan tersebut juga lahir sebagai upaya
pemenuhan hak Aparatur Sipil Negara untuk
mendapat pelatihan sebanyak 20 jam pelajaran per tahun. Oleh karenanya, sebagai bentuk pemerataan dan pemenuhan hak tersebut,
Mahkamah Agung menyusun kebijakan batas
maksimum bahwa hakim dan aparatur peradilan hanya dapat mengikuti paling banyak 2 kali
kegiatan diklat untuk masing-masing Pusdiklat

an yang kuat bahwa Mahkamah Agung beserta peradilan yang berada di bawahnya membutuhkan sumber daya

Teknis dan Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan (Menpim). Batasan ini dapat dikecu-
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alikan karena dua hal: pertama, apabila semua
hakim/aparatur peradilan telah mengikuti sekurang-kurangnya 2 kegiatan diklat, atau apabila
yang bersangkutan memperoleh predikat kelulusan terbaik.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan
Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Dr.
Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum., menyampaikan dalam sambutannya bahwa hadirnya Surat
Keputusan Nomor 62/KMA/SK/IV/2021 meru-

demi tidak dapat ditawar-tawar lagi. Penerapan
prinsip 5M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan secara teratur,
membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan telah menjadi keharusan.
Sikap abai dan menganggap pandemi ini sudah berlalu atau tidak perlu lagi diwaspadai, tentu bukan sikap yang diharapkan muncul dari insan-insan peradilan. Insan peradilan pun selayaknya menjadi contoh dalam hal kedisiplinan

pakan salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI kepada
Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI. “Untuk itu
saya mengucapkan terimakasih kepada Yang
Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan saya yakini bahwa SK KMA tersebut
akan dapat dijalankan dan disinergikan oleh seluruh unit Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI
dalam merencanakan dan menyelenggarakan
pelatihan,” jelas Zarof.
Ketua MA tak lupa mengingatkan bahwa ketaatan terhadap protokol kesehatan di era pan-

dalam menjaga kesehatan dan pemutusan rantai penyebaran virus Covid-19. Oleh sebab itu
acara ini pun dilaksanakan dengan menerapkan
protokol kesehatan yang sangat ketat.
“Saya berharap semoga nikmat kesehatan ini
dapat terus kita nikmati setelah selesainya acara
ini. Semoga, baik penyelenggara, fasilitator maupun peserta dan kita semua yang terlibat dalam pelatihan ini, tetap berada dalam keadaan
sehat walafiat,” harap Syarifuddin. (MMA/azh/RS)

n

Para peserta Acara Konsinyering dalam Sinkronisasi Penyelenggaraan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Litbang
Diklat Kumdil Mahkamah Agung di Jakarta, 9-11 Juni 2021.
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TUGAS MULIA
SEORANG MEDIATOR
Oleh : Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A*
(Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis)

n

Metode penyelesaian
sengketa di Indonesia
dapat dilakukan dengan
dua hal, yang pertama
dengan litigasi (penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan)
dan kedua dengan non
litigasi (penyelesaian
Hasan Nul Hakim
sengketa di luar pengadilan) atau yang juga dikenal dengan istilah
APS/ADR (Alternatif Penyelesaian Sengketa/Alternative Dispute Resolution).
Berdasarkan Undang-undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, jenis penyelesaian
sengketa non litigasi yang terdapat di Indonesia adalah arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Di
antara 6 (enam) penyelesaian sengketa non
litigasi di atas, mediasi merupakan bentuk
alternatif penyelesaian sengketa yang telah
diintegrasikan ke dalam proses litigasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Penyelesaian sengketa di Indonesia, termasuk sengketa keluarga, selama ini masih
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didominasi oleh penyelesaian secara litigasi.
Padahal penyelesaian sengketa yang demikian terkadang belum sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena masih ada aspekaspek lain yang timbul akibat sengketa belum terselesaikan oleh putusan pengadilan.
Proses peradilan yang selama ini ditempuh dalam menyelesaikan perkara perdata
cenderung memakan waktu lama dan menelan biaya yang tidak sedikit, belum lagi
ditambah dengan putusan yang tidak memuaskan kedua belah pihak. Oleh karena itu,
mediasi sangat diperlukan sebagai alternatif
penyelesaian sengketa guna terwujud asas
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan.
Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi bersandar pada postulat bahwa perdamaian merupakan tujuan tertinggi hukum
(as shulhu sayyid al ahkam). Dengan perdamaian, pihak-pihak berperkara dapat menjajaki suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain (win-win solution). Tidak
ada pihak yang kalah maupun menang,
yang ada hanyalah pihak yang menang secara bersama-sama.
Dalam proses mediasi, mediator memiliki
peran penting dalam melakukan perunding-
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an, guna membantu para pihak mencari
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus
atau memaksakan sebuah penyelesaian.
Perihal kualitas seorang mediator, yang harus diingat bahwa tidak ada seseorang yang
sempurna (no body is perfect). Mediator dapat
mengembangkan dan meningkatkan kualitas
dan keterampilannya dengan latihan. Setidaknya seorang mediator yang baik memiliki
kompetensi di antaranya sebagai berikut.
Pertama, berkeadilan (fairness). Seorang
mediator harus memberi masing-masing pihak kesempatan yang sama untuk berbicara/didengar ketika menyampaikan resume
perkara serta tawaran opsi perdamaian. Tindakan yang demikian akan memberikan keyakinan kepada para pihak yang bermediasi
bahwa kedudukan mereka sama di hadapan
mediator dan mediator tidak bersikap memihak (imparsial).
Kedua, bersabar. Mediator perlu bersabar
dalam mendengarkan para pihak menjelaskan duduk perkara yang terjadi dari perspektif masing-masing (being a good listener), sehingga dengan demikian, mediator
dapat menyimpulkan secara tepat substansi
sengketa antara para pihak. Para pihak akan
merasa tidak nyaman ketika mediator terkesan buru-buru dalam mengambil kesimpulan, apalagi kalau sampai salah mengambil
kesimpulan. Hal demikian akan menimbulkan dampak yang kontra produktif terhadap
proses mediasi.
Ketiga, ketenangan (coolness). Mediator
tidak boleh kehilangan ketenangan ketika

kondisi apa pun terjadi dalam proses mediasi. Meskipun sulit, mediator harus mejadi pribadi yang menyenangkan bagi kedua
belah pihak. Mediator harus peka terhadap
ketegangan, kepribadian, dan kondisi antara kedua pihak yang bersengketa, sehingga
membuat semua pihak nyaman seperti sedang berada di rumah (feel at home)
Keempat, ketegasan. Mediator perlu memiliki ketegasan (firmness) untuk menjaga
kendali proses mediasi. Ketegasan dalam hal
ini bukan berarti memaksakan kehendak kepada para pihak. Jika seorang mediator tidak
memiliki ketegasan, maka ia sulit memainkan
perannya sebagai fasilitator perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.
Profesi Mediator adalah profesi mulia dan
terhormat, karena bertugas mendamaikan
pihak yang bersengketa. Anjuran perdamaian sejalan dengan perintah Allah dalam
al-Quran “...Fa aslihu baina akhowaikum...”
(..Maka damaikanlah di antara saudaramu...).
Karena damai itu indah (as shulhu khoir), damai itu membawa mashlahah, dan damai itu
membawa kebaikan.
Menjadi mediator adalah kesempatan
emas untuk meraih berbagai nilai kebaikan.
Nabi pernah bersabda “Jangan remehkan
sekecil apapun kebaikan, meskipun hanya
bertemu saudara dalam keadaan tersenyum”. Maka yakinlah, setiap ikhtiar damai
yang dilakukan oleh seorang mediator dalam proses mediasi, insya Allah akan bertabur berkah dan kebaikan… Semoga…
*Peraih mediator terbaik pada peradilan Agama
Tahun 2021.
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Pengadilan Negeri Batang Kelas II

LAYANI DENGAN IKHLAS,
BERIKAN YANG TERBAIK,
AMANAH KITA SEMUA

n

PN Batang SEJATI: Selaras, Jujur, Akuntabel dan Integritas.

D

emikian penggalan lirik mars video pada sebuah layar yang berfungsi sebagai pengisi daya gawai. Pada ruang tamu
terbuka Pengadilan Negeri Batang Kelas II.
Ruang tamu terbuka yang cukup luas, terasa
nyaman terlihat bersama meja e-court yang
ada di depannya, dan juga meja inzage serta
ruang kesehatan dan ibu menyusui.
Masih satu ruangan dengan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu atau PTSP yang langsung berada di pintu utama lobby kantor.
Guidingblock berwarna kuning tampak terlihat jelas, seakan siap memberikan petunjuk

EDISI XXVI/2021 – MAHKAMAH AGUNG

arah menuju ruang sidang utama maupun
kamar mandi difabel.
Guidingblock dengan bahan yang berbeda juga ada di sisi luar pintu utama. Otomatis ternyata, ketika Tim MMA hendak
menyentuh pintu lobby untuk masuk ruang
PTSP Pengadilan Negeri Batang. Penanda
dropzone juga terlihat di dekat lobby kantor.
“Kami terus berbenah,” ujar Guntoro E.
Sekti ketika menerima Tim MMA di ruang
kerjanya. Lobby dan ruang PTSP menjadi fokus dan perhatian, karena itu wajah depan
kantor pengadilan, ujarnya.
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n

KIRI ATAS : Ruang PTSP dilengkapi jalur difabel menuju ruang sidang
utama dan kamar mandi difabel.

n

KIRI BAWAH : Ruang media centre sekaligus ruang rapat dan aula
PN Batang.

n

KANAN ATAS : Ruang Tamu terbuka yang dilengkapi pengisi
daya gawai yang juga berfungsi sebagai display informasi.

n

KANAN TENGAH : PTSP PN Batang

n

KANAN BAWAH : Guntoro E Sekti, Ketua PN Batang ketika melantik
Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., sebagai Wakil Ketua PN
Batang beberapa waktu yang lalu.

Untuk itu, PTSP harus benar-benar menjadi ruang publik. Meski untuk itu harus
memindahkan ruang kepaniteraan muda
perdata dan ruang umum. “Demi pelayanan
yang lebih baik,” ujar Panitera Muda Perdata dan Kepala Sub Bagian Umum yang harus ‘terusir’ dari zona nyaman dan berpindah ruangan.
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Saat ini, ruang PTSP Pengadilan Negeri Batang
benar-benar menjadi ruang publik yang terintegrasi dengan ruang mediasi dan ruang diversi
dan tersambung dengan ruang sidang utama,
cakra maupun ruang sidang candra. Sedangkan
ruang kepaniteraan, baik pidana, perdata maupun hukum berada di sayap kiri bangunan. Pintu
dengan kartu akses memastikan hanya personil
pengadilan yang dapat mengaksesnya.
Selain dua pintu menuju ruang kepaniteraan,
dua pintu lainnya menuju lantai dua juga terpasang pintu dengan kunci akses. Sehingga ruang
kerja, baik kepaniteraan maupun kesekretariatan
apalagi ruang hakim dan pimpinan, benar-benar
terpisah dari ruang yang dapat diakses publik.
“Berkat Pak Sekretaris kami yang hebat, Yunihar A. Nugroho, S.T,” ucap Ketua PN Batang
ketika memperkenalkan Sekretaris PN Batang.
“Mengoptimalkan anggaran perawatan gedung,”
ujar Sekretaris ketika ditanya strategi merubah
tampilan ruang PTSP.
Ruangan lain yang nampak berbeda dengan
pengadilan lainnya di PN Batang adalah ruang
sidang. Ya, ruang sidang terlihat lebih modern,
selain meja sidang berwarna coklat terlihat kokoh, sentuhan warna metal terlihat pada kursi
besi pengunjung dan pembatas sidang.
Enam buah komputer nampak di atas meja sidang, dua layar televisi besar berada di
kanan kiri sisi da-

n

Piagam Penghargaan yang diterima PN
Batang sebagai peringkat pertama peradilan
elektronik seluruh Indonesia untuk kategori
peradilan umum kelas II.

lam ruang sidang melengkapi layar untuk
menampilkan gambar dari proyektor. Sebuah kamera yang dapat bergerak berada
di atas kursi pemeriksaan. “Alat-alat tersebut untuk mendukung persidangan online
yang dicanangkan Mahkamah Agung,”
ujar Sekretaris yang baru saja mengikuti
ujian kenaikan pangkat. “Ruang sidang
satunya, juga masih proses dilengkapi alat
yang serupa,” ucapnya bersemangat.
Layar televisi besar juga tampak di setiap ruangan kepaniteraan muda maupun
kepada sub bagian, total ada enam buah.
“Menggantikan papan-papan informasi
yang harus ada pada setiap ruangan,” ujar
Panitera PN Batang, Utaminingsih, S.H.
Karena saat ini administrasi baik perkara
telah dilakukan secara elektronik, maka lebih mudah memanfaatkan display televisi
untuk menampilkan informasi, jelasnya
lebih lanjut.
“Meski fisik saat ini menjadi prioritas,
bukan berarti yang lain terabaikan,”
ucap Ketua PN Batang. Sisi administrasi, terutama terkait perkara terus kami

n
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Tampilan Gedung PN Batang pada sebuah e-money
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n

Ruang sidang yang dilengkapi perangkat teknologi informasi mendukung
persidangan online.

perbaiki. Tentu semata untuk mendukung upaya Mahkamah Agung dalam membangun peradilan modern melalui peradilan elektronik.
Seluruh perkara perdata, baik gugatan, gugatan sederhana maupun permohonan semua didaftarkan secara
elektronik. Tercatat pada tahun 2020, sebanyak 174 perkara permohonan, 25 perkara gugatan dan 177 perkara gugatan sederhana semuanya melalui e-court.
“Selain memudahkan, juga menghemat biaya kepada pihak berperkara,” ujar Panitera PN Batang. Mungkin karena itu pula, PN Batang mendapat penghargaan
peringkat pertama peradilan elektronik untuk kategori
peradilan umum kelas II untuk seluruh Indonesia Tahun
2020 dari Mahkamah Agung, ujarnya sambil menunjukkan piagam penghargaan yang terpampang di dekat
meja e-court.
Ketika Tim MMA melihat SIPP PN Batang selain seluruh perkara perdata didaftar secara e-court, juga menarik melihat jumlah perkara gugatan sederhana yang
terdaftar. Selain dari berbagai lembaga perbankan juga
ternyata ada dari perorangan. Untuk Tahun 2021, sampai
dengan Juli telah terdaftar 121 perkara gugatan sederhana. “Bertambah pekerjaan sebenarnya,” ujar Wahyuni
Prasetyaningsih, S.H., M.H., Wakil Ketua PN Batang yang
baru dilantik di awal tahun. “Kaget juga bisa sebanyak

n

n

Survey baik IKM, IPK mapun harian secara elektronik.

ini, karena berbeda dengan di tempat
lama,” ujarnya.
Selain pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi mengadili, PN Batang juga menjalankan program-program dari Badilum dan MA-RI. Akreditasi misalnya, untuk tahun 2020 ada kenaikan nilai dari
tadinya 700 menjadi 705. Selain itu,
pembangunan zona integritas juga terus digalakkan. “ZI itu mesti keluar dari
hati, piagam penghargaan bukan tujuan, pelayanan terbaik adalah amanah
yang harus kita jalankan,” ujar Ketua PN
Batang menutup pembicaraan.

PN Batang berdiri sejak 23 Maret 1972.
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Sidak Secara Virtual, Ditjen Badilag MA

PUJI PENGADILAN AGAMA

BAJAWA

D

irektorat Jenderal Badan Peradilan
Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah
Agung RI melakukan sidak secara virtual
ke Pengadilan Agama Bajawa. Dalam sidak
yang berlangsung di Ruang Media Center
Pengadilan Agama Bajawa. Kab. Ngada,
Senin, 2 Agustus 2021, Tim Ditjen Badilag
melihat kesiapan pegawai dalam pelayanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan suasana kantor serta mengetahui kondisi Pengadilan Agama di daerah.
Sidak virtual dilakukan oleh Ditjen Badilag melalui aplikasi zoom meeting dan
dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Bajawa Bapak Ridwan, S.H.I., Panitera Bapak
Drs. Yacub, M.H., dan Sekretaris Pengadilan Agama Bajawa Bapak Dwi Santiko,
S.Ag., S.H., M.H.
Dari Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI,
hadir Kasubdit Mutasi Panitera dan Jurusita Peradilan Agama, Muhammad Ferdiansyah, S.E, Kasi Mutasi I - Subdit Mutasi
Panitera dan Jurusita Peradilan Agama, Tri
Hartatik, S.E, Kasi Mutasi II - Subdit Mutasi Panitera dan Jurusita Peradilan Agama
Herman Hermanto, S.Pd., M.H, dan Kasi
Tata Naskah - Subdit Mutasi Panitera dan

kukan secara acak, baik waktu maupun lokasi satuan kerjanya.
“Alhamdulillah sidak hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih teman-teman
semuanya”, ucap Sekretaris Pengadilan
Agama Bajawa Bapak Dwi Santiko, S.Ag.,
S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Agama Bajawa Ridwan, S.H.I., yang belum lama resmi dilantik, menyebut Tim dari Ditjen Badilag, dalam sidak itu, tak henti-hentinya memuji
kondisi Pengadilan Agama Bajawa. Pujian
itu diberikan mulai dari bidang kepaniteraan dan kesekretariatan. Bahkan pemilihan
warna ruangan di bagian itu disebut sangat memukau tim sidak.
Acara sidak secara virtual dari Ditjen Badilag dimulai pada 14.00 WITA dan selesai
pada 16.00 WITA. Dalam kesempatan itu,
Tim Sidak memantau dengan cara menghubungi salah satu pegawai untuk video
call dengan tim sidak dan meminta pegawai tersebut untuk mengelilingi setiap
ruangan secara virtual. Dimulai dari ruang
PTSP, ruang pelayanan, ruang sidang, ruang ketua dan wakil ketua, kemudian dilanjutkan ke ruang kepaniteraan dan ruang

Jurusita Peradilan Agama. M. Tasdik, S.Pd.,
M.H.
Pelaksanaan sidak virtual oleh tim dila-

sekretariat.
Selanjutnya acara ditutup dengan penyampaian beberapa catatan dari Kasubdit
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Mutasi Panitera dan Jurusita Peradilan Agama, Ditjen Badilag, Muhammad Ferdiansyah,
S.E yang diantaranya meminta Pengadilan
Agama Bajawa terus meningkatkan pelayanan dan melakukan inovasi demi terwujudnya
peradilan yang agung. “Semoga program
Sidak Virtual ini membawa perubahan besar
dalam peningkatan kinerja Peradilan Agama
Bajawa,”kata Muhammad.

n

Tandatangani MoU
Beberapa waktu sebelumnya, pada Senin,
28 Juni 2021, di Kantor Pengadilan Agama
Bajawa juga telah berlangsung penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara
Pengadilan Agama (PA) Bajawa dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngada,
NTT. Dalam kaitan itu, Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Ngada, NTT diwakili oleh

Nota Kesepahaman yang ditandatangi
memuat hal terkait Pelaksanaan Pelayanan
Sidang di Luar Gedung Kepada Masyarakat
Kab. Ngada. Sidang di Luar Gedung merupakan kebijakan dari Mahkamah Agung RI untuk memberikan layanan hukum dan pengadilan dengan mendekatkan masyarakat yang
akan menyelesaikan masalah hukum dengan
persidangan di luar gedung pengadilan yang
relatif dekat dengan tempat tinggal mereka.
Kegiatan ini disaksikan oleh Wakil Ketua
PA Bajawa, Rustam, S.H.I., M.H., Panitera,
Drs. Yacub, M.H., Sekretaris PA Bajawa, Dwi
Santiko, S.Ag., S.H., M.H dan perwakilan dari Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Ngada, Penyuluh Agama Islam PNS, Muhammad Nurdin Sufyanto, S.PdI.
Kepala Kantor (Kakan) Ngada dalam kesempatan itu berharap dengan adanya perjanjian kerja sama ini hubungan profesional
antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngada dan Pengadilan Agama Bajawa
semakin baik dan dapat berjalan dengan
lancar.
“Dengan adanya perjanjian ini harapan Saya kerjasama antara Kementerian Agama Kabupaten Ngada dan Pengadilan Agama Bajawa semakin solid. Kita semakin bersinergi
dalam pelayanan dan saling menyelaraskan
program kerja karena kita sama-sama sebagai pelayan masyarakat. Pelayanan kepada
masyarakat adalah yang utama dan kiranya
melalui perjanjian kerjasama ini masyarakat
semakin dimudahkan” ungkap Kakan.
Di akhir acara, PA Bajawa melalui Ketua
Pengadilan menghadiahkan “Buku Saku Layanan di Pengadilan Agama” kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ngada.
“Buku Saku ini dapat mempermudah masya-

Kepala Kantor Yohanes Daketi Ase, S.Fil. Sedangkan PA Bajawa diwakili oleh Ketua PA
Bajawa, Doni Burhan Efendi, S.H.I

rakat dalam memperoleh layanan di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Bajawa” terang dia. (MMA/pa bjw)

Pimpinan Pengadilan Agama Bajawa saat mengikuti sidak dari Ditjen Badilag MA
secara virtual.
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Pengadilan Negeri Jember Kelas I A yang beralamat di Jl. Kalimantan No. 3, Jember.

T

im Majalah Mahkamah Agung pada 23 Juni 2021 berkunjung
ke Pengadilan Negeri (PN) Jember untuk melakukan reportasi
terkait peluncuran program terbaru di Pengadilan Negeri Kelas
1A tersebut, yaitu Program Tilik Desa dan Aplikasi Pos Bantuan Hukum.
Program Tilik Desa dan Posbakum Online yang secara resmi diluncurkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr. H. Herri Swantoro,
SH, MH tersebut, merupakan hasil sinergi PN Jember dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Suksesnya program tersebut juga
tidak terlepas dari dukungan kerja sama PN Jember dengan Universitas Jember dalam penyediaan SDM, sarana prasarana, dan sistem
layanan Posbakum Online.
Tidak hanya melayani masyarakat terkait layanan pengadilan, program tersebut juga mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
serentak di Kabupaten Jember melalui layanan Eraterang Plus, Konsultasi Online, E Court Plus, dan Sidang secara Teleconference.
Hasil kunjungan tersebut, kami turunkan dalam empat tulisan terkait pada rubrik Tribunal kali ini. (MMA/rz/nw/hp)
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APLIKASI TILIK DESA DILUNCURKAN,
Layanan bagi Pencari Keadilan di PN Jember
Jadi kian Mudah, Murah, dan Terjangkau

D

ALAM rangka mempermudah dan mendekatkan layanan lembaga
peradilan kepada masyarakat,
khususnya masyarakat desa, sebuah aplikasi hasil kreasi berbasis
teknologi informasi disajikan dengan penuh dedikasi.
Adalah Pengadilan Negeri (PN)
Jember yang mengembangkan
aplikasi tersebut. Layanan yang
diberi nama Terintegrasinya Inovasi Layanan dan Informasi Kepada Desa atau disingkat TILIK Desa
tersebut diluncurkan penggunaannya secara resmi di Gedung
Serba Guna Fakultas Hukum Universitas Jember, Rabu, 23 Juni
2021.
Bersamaan dengan Program TILIK Desa, pada kesempatan itu diluncurkan pula layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Online
di pengadilan kelas 1A tersebut.
Peresmian penggunaan kedua
program dilakukan oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr.
H. Herri Swantoro, SH, MH. Dalam
acara tersebut, selain pemangku jabatan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Marolop Simamora,
S.H.,M.H. (akhir Juni 2021 menjadi
Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda) hadir pula Bupati Jember, Ir.
Hendy Siswanto, Wakil Bupati
Jember, KH. MB. Firjaun Barlaman, Rektor Universitas Jember

n

Marolop Simamora, S.H., M.H. memberi sambutan pada Peluncuran
Aplikasi TILIK Desa dan Posbakum Online. Pada saat itu Marolop
masih sebagai Ketua Pengadilan Kelas I A Jember.

(Unej), Dr. Ir. Irwan Taruna, M. Eng, Dekan Fakultas Hukum Unej, Dr. Bayu Dwi Anggono,
Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi, Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Kabupaten Jember, dan diikuti secara daring oleh 31 camat, 226 kepala desa, serta 22
lurah se-Kabupaten Jember.
Bukan sekadar peresmian oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Surabaya, dalam kesempatan yang sama juga diperagakan secara
daring dan live, Layanan Posbakum Online
dan Persidangan Permohonan Online dengan titik pelayanan di Kecamatan Tanggul.
Mengapresiasi atas inovasi layanan yang
telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri
Jember, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya pada acara itu juga memberikan arahan
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agar program-program yang ada lebih dimaksimalkan lagi dengan perkembangan teknologi terkini
dengan tetap memperhatikan pedoman-pedoman
hukum acara..

n

Pada 10 April 2021 telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Ketua Pengadilan Jember pada saat
itu, Marolop Simamora, dengan Bupati Jember H.
Hendy Siswanto. Kesepakatan ini terkait pelaksanaan
pelayanan PN Jember yang bisa diakses melalui
aplikasi TILIK Desa.

Pilkades Serentak
Masyarakat yang hendak menggunakan layanan
TILIK Desa PN Jember, dapat mengaksesnya di website PN Jember, yakni di situs tilikdesa.pn-jember.
go.id. Selain mengintegrasikan aplikasi peradilan
dalam satu halaman, penggunaan aplikasi tersebut
juga diperluas bagi keperluan yang tidak langsung
terkait dengan pelayanan hukum, dengan memperkaya inovasi-inovasi dalam penerapan aplikasi.
Salah satunya ialah untuk mendukung kegiatan
pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Jember yang berlangsung di 59 desa, melalui inovasi
Eraterang Plus pada program TILIK Desa. Melalui
aplikasi tersebut, maka para bakal calon kades yang
mengajukan permohonan surat keterangan tidak
sebagai terpidana dan tidak sedang dicabut hak
pilihnya bisa dilayani di titik pelayanan terdekat dengan tempat tinggalnya tanpa harus jauh-jauh datang ke Pengadilan Negeri Jember.

Jember yang berlangsung pada 25,
27, dan 28 Mei 2021.
Sebelum Aplikasi Eraterang digunakan dalam Pemilihan Kepala
Desa serentak di 59 desa, sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Eraterang dan E
Court dilakukan kepada operator
IT Desa. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jember
bekerja sama dengan PN Jember.
Bimbingan teknis ini diselenggarakan di Aula Bawah Setkab Jember,
Jalan Sudarman No.1 Jember. pada
6 Mei 2021 bertempat
Karena itulah, hadirnya Aplikasi Eraterang diharapkan dapat
mengatasi kondisi tersebut. Para

Layanan inovasi yang disebut Eraterang Plus ini
terbukti mampu mendukung dengan baik pelaksanaan Pilkades serentak pada 59 desa di Kabupaten

operator IT Desa yang telah diberikan bimbingan teknis pun diharapkan dapat menjadi mitra PN
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Jember dalam membantu melayani
masyarakat yang kesulitan mengoperasikan aplikasi.
Beberapa waktu sebelum aplikasi
resmi diluncurkan, pada Sabtu, 10 April
2021, Ketua PN Jember Marolop Simamora dan Bupati Jember, Ir. H. Hendy
Siswanto melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan terkait pelaksa-

naan pelayanan PN Jember yang bisa
diakses melalui aplikasi TILIK Desa.

mantan Timur tersebut, mengungkapkan
hal itu, saat memberikan sambutan pada
acara peluncuran program TILIK Desa dan
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) online di
Jember, Rabu, 23 Juni 2021.
Kelahiran Tarutung, 12 Juni 1962 tersebut
menambahkan, TILIK Desa merupakan
inovasi PN Jember untuk mengulurkan

n

Marolop Simamora, S.H., M.H. pada saat menyambut Peluncuran
Aplikasi Tilik Desa dan Posbakum Online. Dipenghujung tugasnya
sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, Marolop masih
mendedikasikan dirinya untuk rakyat Jember.

Mendekatkan Masyarakat
Ketua Pengadilan Negeri Jember
(masa jabatan Mei-2020-Juni 2021) Marolop Simamora, mengatakan, aplikasi
TILIK Desa diambil dari istilah bahasa
Jawa, yang artinya menengok. Dari
aktivitas mengengok tersebut diharapkan tercipta kedekatan. Sehingga Pengadilan Negeri Jember dapat
mendekatkan pelayanannya kepada
masyarakat di Kabupaten Jember.
Marolop, yang saat tulisan ini tidak

bantuan kepada masyarakat di Kabupaten
Jember agar layanan pengadilan negeri
kelas 1A tersebut dapat dijangkau dengan
mudah, sederhana, sesuai dengan asas
peradilan dan berbiaya ringan di wilayah
seluas 3..293,34 km persegi dan berpenduduk 2.345.851 jiwa (2011) tersebut.
‘’Jika masyarakat dari desa-desa yang
cukup jauh harus datang ke pengadilan, hal
itu tentu dari segi cepatnya peradilan melayani atau dari asas biaya ringan tidak bisa dipenuhi, tentu hal itu akan membebani masya-

lagi memimpin PN Jember dan telah menjabat sebagai Hakim Tinggi
di Pengadilan Tinggi Samarinda, Kali-

rakat saat mengurus sesuatu dari peradilan
Jember, ‘’ kata hakim yang mengawali karir di
PN Tanjung Balai, pada 1996 itu.
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Dengan demikian, menurut Marolop,
inisiatif untuk melahirkan aplikasi Tilik
Desa tersebut tidak terlepas dari ikhtiar
untuk menjadi solusi atas kendala yang
dihadapi oleh masyarakat.
Marolop menambahkan, aplikasi tersebut merupakan buah dari kerja sama
dalam membangun, bersinergi antara
pemerintah Kabupaten Jember dengan
Pengadilan Negeri Jember. ‘’Bagaimana
supaya bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di TILIK Desa
ini sebetulnya adalah merupakan rumah
besarnya. Karena di dalam TILIK Desa ada
beberapa pelayanan, baik dari surat keterangan tidak pernah dipidana, tidak dicabut hak pilihnya, dan lain sebagainya.’’
Paralel dengan TILIK Desa juga tersedia pelayanan sidang secara online.
Layanan tersebut dibuat dalam satu rumah di aplikasi ini. Ke depan, Marolop
berharap Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di Pengadilan Negeri Jember bisa langsung dilayani hingga di kecamatan dan bahkan di desa-desa. Sehingga
masyarakat desa untuk beberapa pelayanan tidak perlu lagi datang ke kantor
pengadilan.
Sosialisasi
Untuk semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan hadirnya program
TILIK Desa, tim PN Jember dengan Tim
Kabupaten Jember dilaporkan sudah beberapa kali melakukan pertemuan sosialisasi. Termasuk yang digelar di sejumlah
kecamatan di wilayah Jember.
Dalam jangka pendek, program sosialisasi dijadwalkan berlangsung mulai periode April 2021 hingga Desember 2021
dengan operasional program diharapkan
bisa terjangkau di seluruh kecamatan.
Adapun program sosialisasi berikutnya
dijadwalkan mulai berlangsung Januari
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Morindra Krisna, S.H., hakim PN Jember Kelas I A, memberikan penjelasan latar
belakang lahirnya program TILIK Desa pada acara peluncuran inovasi tersebut.

2022 hingga Desember 2022 dengan pelayanan keliling di titik pelayanan dan pendampingan kepala-kepala desa. Program sosialisasi
tersebut kelak mencakup pengoperasian aplikasi-aplikasi yang ada di Mahkamah Agung.
“Jadi bukan hanya surat keterangan, akan tetapi termasuk di dalamnya aplikasi pelayanan
di Mahkamah Agung akan disosialisasikan
kepada masyarakat supaya masyarakat bisa
mempergunakan inovasi-inovasi pelayanan
berbasis teknologi di Mahkamah Agung.”
Mahkamah Agung, menurut Marolop Simamora, sudah memberikan sarana pelayanan
berbasis teknologi yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Akan tetapi, hal itu tidak
akan ada manfaatnya jika masyarakat tidak
mengetahui bagaimana cara mengoperasionalkan pelayanan berbasis IT tersebut.
Oleh karena itu, dukungan Bupati Jember yang akan melakukan sosialisasi kepada
masyarakat diharapkan akan membuat masyarakat se-Kabupaten Jember betul-betul sudah
bisa mempergunakan aplikasi atau inovasi-inovasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung.
Dalam kesempatan yang sama, Hakim PN
Jember, Morindra Krisna, S.H., yang disebut
membidani program TILIK Desa dan Posbakum Online di PN Jember, pun memberikan
latar belakang mengenai lahirnya program
tersebut.
Menurut Morindra, ada sejumlah alasan
mengapa pihaknya membuat aplikasi TILIK
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Petugas PTSP Pengadilan Jember Kelas I A siap melayani
pencari keadilan.

n

Kiri: H. Putut Tri Sunarko, S.H., M.H. (Saat ini Ketua PN
Sukoharjo Kelas I A). Kanan: Marolop Simamora, S.H., M.H.
(Saat ini Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda).

Desa ini. Antara lain, karena jarak wilayah di Kabupaten Jember yang lumayan jauh dari PN Jember. Untuk
mencapai PN Jember dari desa terjauh di Kecamatan Sumberbaru, pencari keadilan harus menempuh jarak
sekitar 60 kilometer.
‘’Saya beri contoh, ada seorang bapak
dari Kecamatan Sumberbaru yang ingin membetulkan nama anaknya. Mari kita bayangkan, dari Sumberbaru
di kantor kami di PN Jember, jarak 60
kilometer hanya untuk mencari informasi. Apakah sudah selesai sampai
situ? Belum. Kalau mengurus pembenaran nama, maka masyarakat harus datang lagi mendaftar e-court di
Pengadilan Negeri Jember. Selesai?
Tidak. Pemohon ini harus kembali lagi
untuk sidang dan terakhir kembali lagi
untuk penetapan. Itu yang terjadi hari
ini. Warga-warga kita di Jember ini betapa pusingnya, biayanya bolak-balik,
waktu yang tersita berapa banyak. Ma-

Teknis
Morindra menambahkan, secara teknis, inovasi TILIK Desa kelak membantu bagaimana
seorang pemohon cukup mendatangi operator desa, tidak perlu mendatangi PN Jember.
Cukup dengan datang ke kantor desa terdekat seluruh kebutuhan masyarakat terkait pelayanan di PN Jember dapat dipenuhi.
Secara operasional, melalui aplikasi tersebut, permohonan layanan dari masyarakat di desa akan masuk dan terdata di database TILIK Desa. Selanjutnya masyarakat
membayar langsung di aplikasi, kemudian
si pemohon cukup mengirimkan bukti suratnya ke kantor pos. Dari kantor pos kemudian data diteruskan ke persidangan.
Dengan aplikasi berbasis online tersebut,
transparansi biaya diharapkan juga dapat
ditingkatkan. Dengan aplikasi ini, jadi komunikasi melalui pertemuan langsung antara
pemohon dengan pemberi layanan akan
terputus. Di sinilah nanti bagaimana kita
bisa menghapus pungli. Kalau kemudian
informasi sudah didapat, maka calon pemohon ini sudah paham bagaimana caranya.

ka, karena itu diluncurkanlah Program
TILIK Desa ini“ Imbuh hakim yang sebelumnya tugas di PN Blora ini.

Tinggal klik link Tilik Desa PN Jember. Kami melayani dalam satu genggaman dalam
Tilik Desa.‘‘ (MMA/rz/hp/nw)
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KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Minta Aplikasi TILIK Desa
Terapkan Tanda Tangan Elektronik

n

Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. meresmikan Inovasi Aplikasi TILIK Desa
dan Posbakum Online PN Jember secara daring dari Command Center Pengadilan Tinggi Surabaya. Didampingi
oleh Wakli Ketua PT Surabaya, Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum. (kanan).

K

ETUA Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Dr. Herri
Swantoro, SH., MH., meminta Pengadilan Negeri (PN)
Jember memperjelas dan memastikan status penggunaan tanda tangan elektronik terkait penerapan program layanan berbasis
online Terintegrasinya Inovasi dan
Layanan Informasi Kepada Desa
(TILIK Desa) di PN Kelas 1A tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan berkomunikasi dan kerja sama dengan Badan Sandi Nasional
(BSN ).
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Dr. Herri Swantoro menegaskan
arahan tersebut saat memberikan kata sambutan dalam acara
peluncuran program TILIK Desa
dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Online di Jember, pada
23 Juni 2021. Pada presentasi dalam peluncuran itu Herri melihat
bahwa program tersebut sebetulnya dapat lebih bagus jika dipertajam lagi. Namun, demikian
ke depan ia menyerahkan hal itu
kepada para pejabat terkait untuk
bisa mengoptimalkan program
tersebut.
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‘’Yang memegang program Eraterang adalah saya, pada saat saya menjabat sebagai eselon satu. Jadi, harus ada
step bagaimana tanda tangan elektronik itu berlangsung. Apakah sudah ada
komunikasi dengan BSN? Sehingga
jangan tanggung kalau bekerja. Harus
sesuai dengan regulasi yang ada. Selanjutnya, saya mengapresiasi bahwa
dengan membuka portal PN Jember,
akan bisa dilayani program Eraterang,
e-court, dan persidangan online,‘‘ kata Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum (Badilum) Mahkamah Agung
periode 2014 – 2019 tersebut.
Ketua PT Surabaya menambahkan,
selaku pembina, ia terus berbesar
hati untuk tetap men-support Ketua
Pengadilan Negeri Jember yang telah berupaya semaksimal mungkin
untuk bisa memajukan Pengadilan
Negeri Jember sebagai pengadilan
negeri yang modern dan pengadilan
yang bisa memberikan pelayanan
yang terbaik kepada para pencari
keadilan.
‘’Yang pertama, tentunya saya berbangga pada Pak Marolop yang akan
meninggalkan PN Jember (saat tuli-

san ini diturunkan Marolop telah menjabat sebagai Hakim di PT Samarinda), tetap berupaya
menunjukkan tanggung jawab yang besar sebagai pimpinan pengadilan. Saya menilai dan
juga berterima kasih kepada Pak Rektor dan Pak
Dekan (Universitas Jember) yang telah menjalin kerjasama dengan baik dengan Pengadilan
Negeri Jember dan memberikan pelayanan terbaik kepada pencari keadilan pula. Jadi, sinergi
ini tentunya saling menguntungkan. Di satu sisi, pengadilan negeri di Jember bisa maksimal
memberikan pelayanan.’’
Yang kedua, lanjut Herri Swantoro, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas
Negeri Jember pun telah memberikan pelayanan kepada sivitas akademika khususnya Fakultas Hukum Universitas Jember untuk menjadi
laboratorium praktik, bagaimana penegakkan hukum yang sesungguhnya terjadi dalam
masyarakat pencari keadilan.
Herri juga sangat mengapresiasi diluncurkannya dua program dalam kesempatan tersebut,
yakni Program Posbakum Online dan Aplikasi
Tilik Desa.
Ia juga memberikan masukan lain terkait penerapan aplikasi berbasis teknologi informasi
itu. ‘’Aplikasi yang dipergunakan dalam pelayanan ini bukan untuk meminimalkan penyimpangan, tetapi diharuskan untuk menghapus
adanya pungli. karena ini adalah basic-nya di
Aplikasi Eraterang.’’
Herri menyebut aplikasi bantuan hukum online tersebut merupakan suatu hal yang luar
biasa. Walaupun bukan layanan online yang
pertama, karena di PN Malang, hal yang sama
juga sudah tersedia. Akan tetapi, ia mengakui
kerja sama PN Malang bukan dengan perguruan tinggi. Dan kerjasama PN Jember dengan
perguruan tinggi merupakan yang pertama dilakukan di peradilan Indonesia.

n

Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr. H. Herri Swantoro, S.H.,M.H.
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Herri Swantoro juga memuji Universitas Jember
sebagai lembaga perguruan tinggi yang berha-

Ketua PT Surabaya juga meyakini
dan percaya bahwa Rektor dan Dekan Universitas Jember merupakan
sosok-sosok yang penuh dedikasi,
tanggung jawab, serta ingin memajukan dunia hukum di Jember,
khususnya kepada semua masyarakat agar dimudahkan pelayanannya. Sebaliknya, ia pun sangat setuju bila Pengadilan Negeri Jember
sepenuhnya mendukung Universitas Jember untuk bisa merealisasikan program online tersebut lebih

sil mendidik dan mempunyai cendekiawan yang
mau bekerja sama dengan Pengadilan Negeri. Ia
berharap kerja sama yang telah terjalin tidak tanggung-tanggung. ‘’Saya menginginkan adanya
suatu sistem atau suatu kondisi bahwa setelah
adanya MoU dengan pengadilan negeri, selanjutnya bisa dilanjutkan MoU dengan pemda. Apalagi pemda seperti disampaikan Pak Bupati mau
mendukung perangkat kerasnya. Jadi nantinya
sosialisasi program ini akan berjalan.’’
Ketua PT Surabaya juga menggarisbawahi tercakupnya Posbakum Online dalam layanan tersebut. Karena, di setiap desa yang menjadi kepanjangan tangan dari Universitas Jember dan Pengadilan Negeri akan ada pelayanan masing-masing.
Sehingga semua warga desa akan tahu bahwa di
kantor desa ada suatu meja yang bisa berkomunikasi langsung dengan Universitas Jember dalam
hal Posbakum, yang landasan-landasannya sesuai
dengan Perma 1/ 2014.
‘‘Jadi, ini lebih ideal lagi. Mudah-mudahan ke
depan hal ini bisa direalisir sehingga eksistensi Fakultas Hukum Unej bisa lebih memasyarakat. Kemudian para mahasiswa juga bisa melayani lebih
banyak lagi. Karena, memang dibutuhkan sekali
pemahaman hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum, advice hukum, maupun bagaima-

memasyarakatkan dan lebih luas.
Herri mengingatkan, dalam menjalankan persidangan online, PN
Jember juga harus berhati-hati
terkait prosedur hukum acaranya.
Karena sistem online juga sudah
banyak diterapkan di sejumlah pengadilan, ia mendorong PN Jember
bisa melakukan studi banding ke
tempat lain.
‘‘Bapak Dekan Fakultas Hukum
yang terhormat untuk kiranya bisa
bersinergi lebih baik dengan Pengadilan Negeri Jember dan saya
juga akan memerintahkan pejabat
yang baru untuk bisa betul-betul
bekerja sama sebaik mungkin demi pelayanan hukum kepada para
pencari keadilan. Sekali lagi saya
salut kepada Universitas Jember,
khususnya Fakultas Hukum yang
secara kasatnya sudah berkolaborasi dengan PN Jember dan kemudian kerja sama tersambung ke mana-mana. Terima kasih, cukup sekian, sekaligus saya meresmikan satu
TILIK Desa, kemudian Posbakum

na mematuhi hukum yang baik, semua terangkum dalam Perma 1 /2014.‘‘

Online Universitas Jember Fakultas
Hukum.‘‘ (MMA/rz/hp/nw)

n

Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Pengadilan Negeri Jember
Kelas I A dengan BPBH (Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum) Fakultas Hukum
Universitas Jember.
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Universitas Jember:

APLIKASI ONLINE

Wujudkan Akses Seluruh Rakyat
Terhadap Pelayanan Hukum

n

Setelah acara peluncuran TILIK Desa dan Posbakum Online selesai, pihak PN Jember dan
Universitas Jember foto bersama.

D

ekan Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) Dr. Bayu
Dwi Anggono, S.H.,M.H., menyebut pemberian bantuan hukum
merupakan salah satu cara untuk mewujudkan access to law dan to justice
bagi rakyat miskin yang diberikan oleh
negara atas amanat dari konstitusi.
Bantuan hukum, pada dasarnya merupakan konsekuensi dari prinsip equality before the law, yakni seseorang
berhak untuk diperlakukan sama di
hadapan hukum, termasuk bagi rakyat yang kurang mampu yang sedang
bermasalah dengan hukum.
Terlebih lagi, negara Indonesia seca-

ra konstitusional pada pasal 34 ayat
1 UUD 1945 menyatakan bahwa hak
orang miskin dan terlantar dipelihara
oleh negara. Beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara, melalui undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya, maupun dari Mahkamah
Agung melalui Peraturan Mahkamah
Agung (Perma). Salah satu implementasi dari regulasi tersebut adalah Pos
Bantuan Hukum (Posbakum) di Jember, yang terselenggara berkat kerja
sama antara Pengadilan Negeri Jember dengan Fakultas Hukum Universitas Jember.
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Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H.,
menegaskan hal itu saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran program TILIK Desa dan Pos
Bantuan Hukum (Posbakum) Online
di Jember, pada 23 Juni 2021.
Posbakum, menurut Bayu, pada
dasarnya adalah pelayanan yang dibentuk oleh setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan
informasi, konsultasi atau advice
hukum. Termasuk di dalamnya bantuan pembuatan dokumen hukum
yang dibutuhkan dan juga penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum yang dimaksud dalam
Undang Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum atau advokat
lainnya yang dapat memberikan
bantuan hukum secara cuma-cuma.
Yang dapat menerima layanan
Posbakum adalah setiap orang, atau
sekelompok orang, baik penggugat,
pemohon, tergugat, termohon, terdakwa atau saksi, yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak

n

Rektor Universitas Jember sangat mengapresiasi kerja sama antara Fakultas Hukum
Unej dengan Pengadilan Negeri Jember. Saat Majalah MA mewawancarai Rektor Universitas Jember, Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng. (no.2 dari kiri) dan Dekan Fakultas Hukum
Unej Dr. Bayu Dwi Anggono (paling kiri), dan Marolop Simamora (no. 3 dari kiri, pada
saat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jember kelas I A).

an sosial lainnya, atau surat pernyataan tidak mampu
membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh petugas pengadilan yaitu petugas posbakum.
‘‘Hadirin yang saya muliakan,
pengelolaan Posbakum di Jember oleh Unej dilakukan sejak awal
Pelayanan yang dibentuk oleh yang
2021 yang pada dasarnya adalah
implementasi dari Tri Darma Perada pada setiap pengadilan tingkat
guruan Tinggi yang utamanya
pertama untuk memberikan informapengabdian. Di mana pengabsi, konsultasi atau advice hukum.
dian ini dilakukan komprehensif
melibatkan dosen, para legal, advokat mitra BBH dan mahasiswa.
memiliki akses pada informasi atas
Dengan adanya Posbakum ini, maka diharapkan pola
konsultasi hukum.
pengabdian FH UNEJ lebih komprehensif, sistematis
Orang yang masuk dalam kategodan berkelanjutan, serta pada akhirnya, ini yang pari tersebut, menurut Dekan, dapat
ling penting,‘‘ papar dia.
mengajukan permohonan kepada
Dekan menambahkan, keberadaan FH UNEJ dira-

“

Posbakum dengan mengisi formulir,
baik surat keterangan tidak mampu
maupun surat keterangan tunjang-
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warga Jember. Hingga 22 Juni 2021, misalnya, Posbakum FH UNEJ disebut telah melayani 171 permohonan
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n

n

Ruang Posbakum terletak di kompleks Pengadilan Negeri Jember. Foto bersama pihak PN
Jember Kelas I A dengan pihak Fakultas Hukum Universitas Jember.

layanan. Sebagai perbandingan, pada 2020, selama satu
tahun, dilaporkan ada 173 permohonan layanan. Artinya,
dalam enam bulan hingga akhir 2021, maka angka 173 dipastikan dapat terlewati. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap keberadaan Posbakum. Karena,
Posbakum dianggap bisa membantu masyarakat berhadapan dengan masalah hukum yang dihadapi.
Kondisi pandemi covid-19 di Indonesia, masih menurut Dekan FH Unej, juga telah membawa dampak dalam
berbagai segi kehidupan. Salah satunya adalah kebijakan
pembatasan ruang gerak masyarakat di ruang publik, di
mana pembatasan ini baik dalam rangka pencegahan
covid-19. ‚‘Tentu, untuk menyukseskan kebijakan pembatasan tersebut, maka kita perlu melakukan langkah-langkah adaptasi terhadap segala layanan publik layanan yang
kita lakukan. Termasuk di dalamnya adaptasi dan inovasi
dalam layanan pos bantuan hukum. Untuk itu, berbasiskan perkembangan teknologi informasi, maka kami
berinisiatif dengan pengadilan tinggi Jember menyelenggarakan Posbakum online.’’
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas
Jember Dr. Ir. Iwan Taruna mengucapkan terima kasih
dan apresiasi pada seluruh pihak di Pengadilan Negeri
Jember, Pemerintah Kabupaten Jember, yang telah me-

Para petugas Posbakum dari Universitas Jember

realisasikan dua program yang
sangat bermanfaat itu. Kedua
program itu, menurut Rektor,
sama tujuannya, yaitu untuk
memudahkan masyarakat berproses dalam berurusan dengan hukum.
Terciptanya kesempatan yang
merata untuk memperoleh
pembelaan hukum baik di seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Jember merupakan
tujuan yang baik. Rektor pun
menyatakan salut dan mengapresiasi semua pihak yang
terlibat dalam peluncuran atau
launching dari dua aplikasi
tersebut.
‘’Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, ini semua
untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Serupa
dengan pendidikan, bahwa kita
juga ingin memberikan akses
pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat-masyarakat
yang belum beruntung atau
miskin,’’pungkas Rektor. (MMA/rz/
nw/hp)
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PEMKAB JEMBER TEGASKAN

Komitmen Penuh Dukung
TILIK Desa dan Posbakum Online

n

Bupati Jember, Ir. Hendy Siswanto, baru keluar dari ruangan acara
langsung dihadang oleh wartawan untuk wawancara.

Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto menegaskan komitmen untuk mendukung suksesnya penerapan Program Terintegrasinya Inovasi dan Layanan Informasi Kepada Desa (TILIK
Desa) dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
Online di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Hendy
saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Program TILIK Desa dan Posbakum
Online di Jember, pada 23 Juni 2021.
"Kami akan berkomitmen dan siapkan perangkat keras. Bukan hanya di tingkat kecamatan, tapi seluruh desa akan kami siapkan
semuanya. Karena kami tahu, ini manfaatnya
sangat istimewa, dan kami minta tolong tambahan satu. Di samping menunggu pelayanan
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dari masyarakat Jember yang
ingin bantuan pelayanan tentang hukum, minta tolong
pak Dekan, bisa memberikan
informasi kepada masyarakat
juga. Inilah gunanya sistem
digital yang kita sudah dapat. Informasi-informasi baru
yang sederhana dengan yang
mahasiswa yang sudah master-master di sini, dibikin satu
summary singkat. Sehingga
masyarakat kami ter-update informasi terkait peraturan
terbaru," cetus Bupati Jember
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengungkapkan bahwa wilayah Kabupaten Jember yang berpenduduk sekitar 2,500.000 jiwa
akan ia canangkan sebagai
kabupaten yang sadar hukum.
Dalam kaitan itulah ia melihat betapa program TILIK
Desa dan Posbakum Online
berjalan sangat paralel dengan target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Jember
tersebut. "Tentunya Fasilitas
Posbakum dan TILIK Desa ini
sangat kami apresiasi. Kami
mengucapkan
beribu-ribu
terima kasih atas peluncuran pada pagi hari ini. Karena
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terus terang, Jember memerlukan ini semua. Tentunya dengan
cita-cita kami ingin menjadi kabupaten yang sadar hukum, fasilitas TILIK Desa yang di dalamnya ada bagian Posbakum tentunya ini bukan hanya untuk
melayani masyarakat yang ingin
mencari keadilan saja."
Bupati juga memuji Pengadilan Negeri Jember yang dinilainya sangat hebat, karena memi-

belum mengerti tentang hukum."
Untuk itu, Bupati Hendy
mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya,
Ketua Pengadilan Negeri Jember, Rektor dan Dekan Universitas Jember terkait resminya
pelayanan Posbakum dan TILIK
Desa. "Tidak banyak yang kami
bisa lakukan, selain mengucap-

liki ide keren dan terus kolaborasi dengan Universitas Jember,
di mana universitas itu disebutnya Unej merupakan tempatnya orang-orang pandai, cerdik,
cendekiawan di bidang hukum.
"Dan kami sebagai penanggung
jawab Jember, di lain sisi, mempunyai masyarakat yang masih

kan terima kasih. Dan mari kita
kembangkan
bersama-sama
program ini. Pemkab Jember
akan senantiasa men-support
program ini demi pelayanan
yang terbaik untuk Kabupaten
Jember." (MMA/rz/hp/nw)

n

Kiri: Bupati Jember H. Hendy Siswanto

n

Bawah: Para undangan yang hadir secara off line dibatasi agar tetap mematuhi
protokol kesehatan.
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Kedalaman, Kejelian, dan Kenakalan
Perspektif Hakim Dalam Sebuah Bunga Rampai
Oleh: Haryo Prasetyo *)

Judul
: Yang Berserak di 13 Tahun Perjalanan
		Mengadili
		 (Tidak Enak Dibaca dan Tidak Perlu, Bagi
		 yang Tidak Tahu yang Enak dan Perlu)
Penulis : Guntoro Eka Sekti
Editor : Rahmatul Ummah
Tebal
: 463 halaman
Ukuran : 14 x 21 cm
Penerbit : Pusaka Media, Maret 2020
DALAM dunia penulisan, dikenal sejumlah istilah terkait dengan presentasi atas
kumpulan karya tulis. Jika kumpulan tulisan
tersebut berupa karya sastra, seperti puisi,
cerpen, dan drama, maka bentuk presentasi
tersebut dikenal dengan sebutan antologi.
Jika kumpulan tulisan tersebut merupakan
naskah akademik berupa paper atau makalah yang dipublikasikan dalam suatu acara
seminar, dan didistribusikan sebagai buku cetakan seusai seminar, misalnya, maka
kumpulan naskah tersebut dikenal dengan
istilah prosiding.
Sedangkan bila kumpulan tulisan tersebut merupakan tulisan non-fiksi dalam topik
tertentu, maka ia disebut omnibus, terlepas
apakah ia merupakan kumpulan karya tulis
dari banyak orang ataupun hanya merupakan kumpulan karya dari satu penulis.
Buku Yang Berserak di 13 Tahun Perjalanan
Mengadili
(Tidak Enak Dibaca dan Tidak Perlu, Bagi
yang Tidak Tahu yang Enak dan Perlu) lebih
atau kurang, merupakan presentasi berbentuk kumpulan tulisan yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori terakhir ini.
Seperti tersirat di dalam judulnya, buku ini
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merupakan kumpulan karya dari sang penulis selama 13 tahun menggeluti bidang
hukum. Selama tiga belas tahun berpraktik sebagai hakim di sejumlah pengadilan
negeri, sang penulis secara teratur menuangkan pikiran-pikirannya dalam bentuk
catatan-catatan lepas di berbagai kanal,
termasuk media sosial, dan utamanya blog
pribadi.
Sang penulis, Guntoro Eka Sekti, saat
kumpulan tulisan setebal 463 halaman ini
diterbitkan pada Maret 2020, tercatat sebagai hakim dan menjabat Ketua Pengadilan Negeri Batang, Jawa Tengah.
Di sela-sela kesibukannya memimpin
pengadilan negeri kelas II tersebut, Guntoro aktif dan giat menuangkan berbagai
gagasan, pemikiran, dan kegelisahan, serta refleksi pribadinya atas beragam peristiwa yang berkembang di ranah publik
melalui tulisan-tulisan yang ia publikasikan
di blog pribadi, media online, maupun media sosial.
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Aktivitas tersebut bukanlah baru ia lakukan saat bertugas di PN Batang. Guntoro
menuliskan berbagai pemikiran dan refleksi
tersebut secara teratur dan berkala, sejak 13
tahun sebelumnya. Karena itu ia mencuplik
time frame tersebut sebagai bagian dari judul untuk merangkum beragam topik dari
sejumlah tulisan-tulisan lepas yang ia gubah.
Dalam kurun waktu tersebut pula, ada
begitu banyak tulisan refleksi yang dihasilkan oleh alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung tersebut. Dan dari
kumpulan-kumpulan tulisan tersebut, dipilih
50 tulisan, yang akhirnya tersaji dalam bunga rampai tulisan Guntoro ini.
Aktual
Seluruh tulisan dalam bunga rampai tersebut, tentu saja bertemakan hukum sebagai
bahasan utama, dengan berbagai peristiwa
hukum sebagai cantolan pembahasan atau
dalam istilah jurnalisme disebut news peg.
Pembahasan isu kebanyakan mengacu
kepada news peg ini menunjukkan bahwa
Guntoro, sebagai penulis, berupaya membahas isu-isu yang aktual dan berkembang
di masyarakat. Kalaupun ada tema yang
tidak langsung memiliki news peg, maka
ia tetap memiliki relevansi, karena ada persoalan atau pemikiran yang berkembang di
dalam masyarakat terkait topik tersebut.
Tulisan dalam omnibus ini disajikan dengan gaya bahasa populer dengan penuturan yang mengalir, membuat pembaca
awam di bidang hukum sekali pun dapat
memahami substansi pembahasan. Dalam
konteks ini, penulis berupaya menjaga jarak
dari kecenderungan untuk menyajikan narasi di bidang hukum yang kerap sarat dengan
pasal dan klausul yang tidak jarang membuat bacaan menjadi terasa berat dan sulit
dipahami oleh orang ramai.
Meskipun berbahasa populer, tidak ber-

arti penulis gagal menyajikan pembahasan
yang mendalam. Tulisan dengan beragam
bahasan dan topik yang disajikan penulis
pun tetap terasa ringan, mengalir, tapi tidak
kehilangan substansi dan kedalaman untuk
ukuran pembaca populer.
Begitupun dalam kata pengantarnya,
penulis tetap bersikap rendah hati dengan
menyatakan bahwa, Sebagaimana layaknya
serakan tulisan, begitu beragam bahasan
dan topik yang diangkat, semuanya masih
terkait dengan bidang dan profesi yang saya geluti, hukum. Jauh dari kata mendalam
tentu saja, karena memang bukan itu tujuan
ketika saya menuliskannya. Karenanya tak
mengapa jika memang tidak penting apalagi perlu untuk membacanya, tetapi jika kemudian dianggap penting dan perlu ya juga
tetap tak mengapa. Cukup ada kesempatan
buat saya menulis apa yang ingin saya tulis,
dengan segala keterbatasan yang ada. Atas
semua kekurangan dan kelemahan tersebut,
saya membuka diri untuk dikritik dan koreksi.
Perspektif hakim
Meskipun menyajikan rupa-rupa tema dan
mengeksplorasi berbagai peristiwa, seluruh
tulisan dalam bunga rampai karya sosok
yang lahir di Yogyakarta, 18 April 1976 ini
menggunakan satu sudut pandang, yakni
sudut pandang seorang hakim.
Dengan sudut pandang ini, penulis menawarkan berbagai perspektif dalam
menjelaskan dari sudut pandangnya terkait berbagai peristiwa yang berkembang di masyarakat, khususnya yang
berhubungan dengan persoalan hukum.
Dengan kaca mata tersebut, penulis menjelaskan berbagai isu kontroversial yang
mencuat. Dan dengan kacamata itu pula
penulis juga mempertanyakan dan bahkan
menggugat sejumlah ketidaklaziman yang
muncul dalam suatu peristiwa hukum.
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Dalam tulisan berjudul Pengadilan =
Penghukuman?, misalnya, penulis merasa
terusik atas banyaknya komentar, pendapat dari berbagai kalangan bahkan dilanjutkan aksi unjuk rasa sebagai reaksi atas
putusan dari pengadilan yang membebaskan terdakwa.
Berangkat dari hal itulah, penulis mencoba mengungkapkan penjelasan dari sudut pandangnya sebagai seorang hakim
mengapa pengadilan suatu kasus membebaskan seorang terdakwa yang di mata publik tidak patut untuk mendapatkan
vonis bebas.

Tanpa bermaksud mengajari atau pun
membela diri, penulis pun menjelaskan
dari perspektif seorang hakim yang mengadili kasus bagaimana proses peradilan
suatu kasus berjalan dan bagaimana suatu
putusan diambil dan bagaimana pengadilan tidak sama artinya dengan penghukuman. Dalam bahasa yang sederhana,
penulis menjelaskan betapa seseorang
yang dihadapkan di pengadilan tidak harus selalu dijatuhi hukuman.
Bukan hanya menjelaskan pertimbangan putusan kepada masyarakat, dengan
perspektif sebagai hakim dan menorehkan

Dalam konteks itulah penulis kemudian
menguraikan dalam tulisannya bagaimana
pengadilan diamanatkan oleh konstitusi
untuk bersikap mandiri, netral dan bebas
dari pengaruh mana pun. Bahwa asas tersebut adalah penting dan salah satu pilar
utama dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.
Dalam kaitan itulah Guntoro menulis,
Pengadilan melalui putusannya dapat
mengalihkan hak kepemilikan, mencabut
kebebasan seseorang, memerintahkan
instansi penegak hukum lain untuk memenjarakan orang bahkan sampai pada
memerintahkan penghilangan hak hidup
seseorang. Besarnya kewenangan yang
diberikan oleh negara tersebut bukan

pisau analisisnya yang tajam dan kadang
nakal, Guntoro dalam tulisannya tidak segan melakukan otokritik terhadap profesi
hakim dan lembaga peradilan. Kejanggalan-kejanggalan dalam pengadilan suatu perkara pun ia ungkap. Misalnya dalam
tulisan berjudul Persidangan Jessica, Wajah Peradilan Pidana Kita?
Tulisan tersebut mengambil persidangan Jessica Kumolo Wongso, terdakwa
kasus dugaan pembunuhan yang sempat
viral (dan dikenal dengan sebutan kasus
kopi sianida), sebagai news peg.
Salah satu yang disoroti penulis ialah
bahwa persidangan perkara tersebut, sejak persidangan awal terus menerus disiarkan secara langsung oleh sejumlah stasiun televisi nasional.
Penulis merasa heran di mana menariknya persidangan perkara tersebut, sehingga beberapa stasiun televisi menyiarkannya terus menerus, dengan durasi tayangan yang tidak bisa dikatakan sebentar.
“Entah apakah siaran tersebut termasuk
iklan (yang harus bayar ke stasiun televi-

tanpa batas, pelaksanaan kewenangan
itu hanya dapat dilakukan dalam kerangka menegakkan hukum, undang-undang,
kebenaran dan keadilan masyarakat serta
terdakwa itu sendiri.

si) atau sebaliknya, semacam hak siar (sehingga stasiun televisi yang harus bayar),
jika yang terakhir yang benar, entah bayarnya ke siapa, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya atau malah

“

GUNTORO DALAM TULISANNYA TIDAK
SEGAN MELAKUKAN OTOKRITIK TERHADAP
PROFESI HAKIM DAN LEMBAGA PERADILAN ”
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ke pengadilan? Entahlah,” cetus penulis dalam salah satu paragraf pada topik tulisan
tersebut.
Dalam artikel yang sama, penulis juga
mempertanyakan implementasi atas asas
atau prinsip serta ketentuan terkait batasan
Sidang Terbuka Untuk Umum dalam persidangan yang disiarkan langsung stasiun televisi tersebut.
Penulis mempertanyakan sejak kapan
prinsip terbuka untuk umum itu mulai ada.
Menurut dia, persidangan terbuka untuk
umum, dimaksudkan agar orang-orang
dapat menghadiri dan masuk ke dalam
ruang sidang dan mengikuti jalannya persidangan. Itu pun dengan beberapa aturan
yang berisi larangan selama mengikuti jalannya persidangan dengan tertib agar tidak mengganggu kelancaran persidangan.
Kemajuan teknologi informasi, seperti yang
dipertontonkan dalam siaran langsung persidangan Jessica, sedikit banyak, menurut
penulis, telah mengubah kesakralan persidangan.
Dengan alasan sidang terbuka untuk
umum, maka ketertiban dan kehikmatan
persidangan telah terdegradasi. Dengan
persidangan yang ditayangkan itu, tidak
saja ruang persidangan yang khidmat, telah
disulap menjadi layaknya tempat shooting
sinetron.

penulis dalam perspektif seorang hakim
juga terlihat dalam topik lain pada bunga
rampai yang sama. Misalnya pada topik
bertajuk Kena Tilang: Sidang Atau Nitip
Aja?, Ancaman Pidana, Tuntutan Pidana dan
Putusan Pidana, Kok Mahal, Pak?, Pencuri
Piring Kok Dihukum!, Hakim Kok Mogok?,
Telat Bayar Pajak Ditilang, Cebongan dan
Ketidakpercayaan Pada Hukum, dan topik
Pembangkangan Terhadap Negara Hukum.
Di luar topik-topik tersebut, sajian lain dalam bunga rampai ini pun menawarkan gelitik yang tidak kalah menarik dari sang penulis. Dengan karyanya itu, sedikit banyak,
gap antara putusan hakim di satu sisi dan
keraguan publik atas rasa keadilan pada
produk lembaga peradilan terus berupaya
dijembatani.
Karena itu, apresiasi lebih dari patut untuk
diberikan kepada Guntoro Eka Sekti, atas
terbitnya buku ini. Dengan buku ini, mantan
Wakil Ketua PN Cikarang (2018) dan peraih
Magister Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang ini bolehlah mendapat
predikat hakim plus.
Jikapun ada yang perlu diingatkan dari
bunga rampai ini ialah belum hadirnya topik dengan news peg pandemi. Sebagai isu,
topik terkait pandemi virus Covid-19 ini terlalu masif sekaligus tragis untuk dilewatkan.
Persidangan di era pandemi dan sejumlah

Dengan persidangan yang ditayangkan
langsung itu, ruang sidang harus berbagi dengan penyangga kamera televisi, tentu dengan beberapa perlengkapan lighting atau
lampu untuk mendukung hasil sempurna
sebuah siaran langsung.
Menurut penulis, dalam kaitan itu, beberapa ketentuan hukum acara pidana sesungguhnya sadar atau tidak sadar telah dilanggar dengan penyiaran secara langsung
proses persidangan, terutama sewaktu pemeriksaan saksi-saksi dan/atau ahli.
Kedalaman, kejelian, sekaligus kenakalan

peristiwa hukum yang menyertainya, semestinya masuk ke dalam daftar topik yang
dibahas dalam bunga rampai ini.
Akan tetapi, mengingat buku ini terbit pada Maret 2020, periode ketika pandemi belum begitu disadari kehadirannya di negeri
ini, maka ketiadaan topik itu sangat dapat
dipahami. Lagi pula, topik ini pun masih dapat ditambahkan dalam edisi cetakan berikutnya, jika penulis berkehendak menerbitkannya kelak. Semoga. ***
*) Tim Majalah Mahkamah Agung
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Pesan Bermakna
Judul Film :
Sutradara
:
Produser
:
Penulis cerita :
Pemain
:
Produksi
:
		
Jam tayang :

Pesan Bermakna
Orista Primadewa Hadiwardjo
Risti Nanda Dhea Putri
D.Y. Witanto
Donny Alamsyah, Vonny Anggraini, Kiki Narendra
Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung
dan Emtek Digital
41 menit

DI hari ulang tahunnya yang ke-76, Mahkamah
Agung dengan bangga meluncurkan sebuah film
dengan judul Pesan Bermakna. Film yang bercerita tentang integritas hakim ini didedikasikan
untuk seluruh hakim di seluruh Indonesia yang
telah berjuang demi tegaknya keadilan di negeri
ini. Melalui film ini, Mahkamah Agung ingin menyampaikan pentingnya integritas dengan cara
yang diterima oleh semua kalangan, terutama
generasi muda, sebagai penerus generasi selanjutnya.
Film yang diambil dari sebuah cerpen dalam
buku Catatan di Balik Toga Merah karya D.Y. Witanto ini, berkisah tentang betapa sulitnya menjaga integritas bagi seorang hakim. Satu di antara hakim tersebut adalah Dimas, ia dinas sebagai
hakim di Pengadilan Negeri Garut. Setiap hari
Dimas masuk kantor untuk bergelut dengan berkas perkara, memimpin sidang, memutus perkara, dan yang lainnya. Sama seperti hakim-hakim
lain, Dimas juga sangat menjaga integritasnya
dalam bertugas. Hingga suatu saat, integritasnya diuji dengan datangnya seseorang yang
ingin menyuapnya. Namun dengan keteguhan
hati sekuat baja, Dimas bertahan, ia sanggup
menolak, demi mempertahankan integritasnya.
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“

Film Pesan Bermakna ini sangat layak untuk ditonton
oleh semua masyarakat agar mengerti bahwa menjadi hakim tidaklah mudah. ”

Seperti kebanyakan orang bekerja, Dimas juga
pernah mengalami stuck. Kecewa dengan integritas yang selama ini dipegangteguhnya. Keadaan
ini memuncak saat ibunya wafat. Dimas merasa
ia tidak bisa berbuat yang terbaik untuk ibunya,
karena ia sibuk dengan integritasnya. Dan integritasnya tersebut tidak bisa memberinya sesuatu
untuk mempertahankan nyawa ibunya.
Film ini menarik bagi para hakim, agar bisa
menjadi suntikan semangat untuk terus menjaga
integritas.
Namun sayangnya, film ini durasinya nanggung. Scene untuk godaan terhadap integritasnya terlalu pendek, yaitu hanya dengan datangnya Baron, seorang pria yang ingin menyuap
demi mengurangi hukuman saudaranya yang
menyalahgunakan narkoba. Mungkin jika konflik
ditambah dengan adanya teror dari Baron, misalnya lewat telepon atau menghadang di jalan,
pasti bisa membuat konflik yang ada lebih ”hidup” lagi. Dan tentu saja menambah durasi dan
“greget” bagi yang menonton.
Secara garis besar, film Pesan Bermakna ini
sangat layak untuk ditonton oleh semua masyarakat agar mengerti bahwa menjadi hakim tidaklah mudah. Agar masyarakat juga tahu, bahwa
hakim juga manusia. Terutama film ini sangat cocok untuk para hakim di seluruh Indonesia, maupun yang ingin menjadi hakim. Agar mengetahui
kehidupan dan perjuangan yang harus dilakukan
dalam menjalankan tugas.

Selain itu konsep cerita yang diusung oleh Pesan Bermakna tersebut
terbilang jarang di Indonesia. sebab
film ini bukan hanya bercerita tentang
integritas yang harus dijunjung tinggi
oleh hakim namun juga menceritakan
keseharian hakim yang seperti manusia lainnya. Apalagi sosok Dimas dimainkan dengan sangat apik oleh Donny
Alamsyah. Happy watching. (Nur Azizah.
PNS di Biro Hukum dan Humas Mahkamah
Agung)

EDISI XXVI/2021 – MAHKAMAH AGUNG

98 PUISI

WABAH KEADILAN
Waktu akhir-akhir ini telah menunjukan sesuatu yang mengerikan bagi manusia.
Ucapan belasungkawa tiba-tiba bertumpuk di isi pesan gawai penghuni negeri.
Ibu, bapak, karib, sedulur, entah itu tua atau muda pergi dari kehidupan sebagian orang,
kemudian pindah menjadi rasa sedih bagi yang ditinggalkan.
Kolega serta handai tolan satu persatu menghadap langit setelah berjuang hidup-mati.
Bagi sebagian orang, kehilangan ini tidak adil. Mengutuk takdir untuk bertanya tentang hal
yang tidak mampu untuk dimengerti.
Wabah telah berulang kali terjadi pada sejarah manusia. Pandemi mengubah dunia hidup
manusia, kemudian menguji cara adaptasi daya tahan nalar serta mental.
Hidup telah mengajarkan keadilan dari ekosistem metafisik; dan manusia hanya bagian
kecil dari seluruh sistem jagat raya.
Di samping jenazah ibu dan janinnya yang berusia enam bulan, sang ayah yang juga adalah seorang perawat tertunduk lesu meratapi nasib.
Di rumah yang sunyi, seorang anak kecil pendiam kehilangan ibu bapaknya yang wafat
diambil wabah. Sembari memikirkan bagaimana esok hari.
Wabah telah mengambil peran penuh tanya yang memilukan tentang apakah manusia telah melakukan kesalahan yang berulang mengelola kehidupan?
Adakah satu alasan yang bisa dimengerti tentang semua ini?
Keadilan yang telah dianut manusia tentang hukum alam dan segalanya, kembali dipikirkan ulang. Apapun yang telah dirusak manusia di muka bumi akan dikembalikan dengan
seadil-adilnya oleh Sang Maha Adil.
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EQUALITY BEFORE THE LAW
Oleh: Wahyu Iswantoro*

P

erubahan
politik setelah Tahun
1200 SM di Yunani terjadi karena
negara
tersebut
mengalami krisis
kedaulatan. Para
filsuf mulai berani
mengekspresikan, seni retorika, logika, hukum, dan penalaran intelektual di ruang publik. Dalam masyarakat seperti itu nilai moral
dan hukum menjadi konsentrasi utama masyarakat manakala kebijakan penguasa cenderung menguntungkan penguasa dan sebaliknya merugikan atau menyiksa rakyat biasa. Oleh karena itu, kaum filsuf Yunani kala
itu terus menerus berusaha membawa gagasan kesetaraan atau persamaan di depan
hukum menjadi isu krusial dalam pemerintahan dan penegakkan hukum. Lambat laun
prinsip tersebut dikenal dengan asas equality before the law.
Seiring dengan berjalanya waktu, perkembangan prinsip atau asas equality before the
law semakin meluas dan diilhami secara universal oleh negara-negara besar. Pada tahun
1900 Masehi di Eropa Barat asas equality
before the law mulai banyak dikaji oleh para
ahli hukum meskipun dipengaruhi oleh konvergensi antara positivisme dalam ilmu alam
dengan tatanan sosial kapitalisme. Bahkan,
dalam Amandemen ke 14 Konstitusi Amerika Serikat (The Fourteenth Amendment of

the U.S. Constitution) telah mengatur ketentuan yang menyebutkan bahwa “states that
all people will have “the equal protection of
the laws” yang artinya “bahwa semua orang
akan mempunyai perlindungan hukum yang
sama”.
Dewasa ini, instrumen Internasional juga
telah mengatur asas equality before the law
secara komprehensif. Sebagaimana diatur
dalam Pasal 7 Deklarasi Hak Asasi Manusia
(HAM) PBB, kemudian Pasal 2 ayat (1) dan
Pasal 26 ICCPR sebagaimana diratifikasi
oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan Kovenan Internasional
Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang pada intinya mengakui hak setiap orang atas persamaan di depan hukum. Indonesia sendiri
dalam Konstitusinya mengaturnya ke dalam
Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang
menyebutkan bahwa, “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya”. Selanjutnya, Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, “Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Lengkapnya instrumen hukum yang menjamin asas persamaan di hadapan hukum
atau equality before the law ternyata berbanding terbalik dengan realita implementasinya
dilapangan. Masyarakat masih sering meng-
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anggap bahwa asas equality before the
law hanya sebatas mitos belaka, karena
penegakkan hukum di Indonesia masih
dipandang tumpul keatas namun tajam
kebawah. Dengan kata lain, Penguasa atau orang berpengaruh cenderung sulit untuk tersentuh oleh hukum,
dan sekalipun tersentuh hukum mereka cenderung mendapatkan perlakuan
yang berbeda dengan perlakuan yang
diterima oleh masyarakat biasa.

an pengadilan maupun pencari keadilannya. Hakim atau aparatur peradilan
tidak akan memiliki peluang untuk bermain-main atau mencoba memberikan perlakuan khusus bagi pihak-pihak
yang memiliki pengaruh atau kekuasaan, sebab semua proses dan tahapan
pemeriksaan perkara dilakukan secara
aktual, transparan, dan dibatasi jangka waktu yang pasti. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 4 ayat (1)
Undang-undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU KePENGADILAN MENGADILI MENURUT kuasaan Kehakiman”) yang
HUKUM DENGAN TIDAK MEMBEDA- BEDA- menegaskan “pengadilan
mengadili menurut hukum
KAN ORANG. ”
dengan tidak membedaAnggapan tersebut di atas tidaklah bedakan orang”.
sepenuhnya salah, akan tetapi juga tiDisisi lain, teknologi informasi yang
dak selamanya dianggap benar. Se- diimplementasikan dalam aplikasi perbab, jika berbicara mengenai penegak- adilan elektronik akan memberikan kekan hukum, khususnya dalam ranah mudahan cara bepekara atau bersipemeriksaan perkara dipersidangan dang di pengadilan, selain itu prosespengadilan, asas persamaan di ha- nya menjadi lebih sederhana dan biadapan hukum atau equality before the yanya pun sudah pasti menjadi ringan/
law telah perlahan berhasil diwujudkan murah. Sebab, pengeluaran-pengeluoleh Mahkamah Agung (“MA”) Repub- aran yang berhubungan dengan biaya
lik Indonesia. MA dan badan peradilan relaas pemanggilan dan pemberitahudibawahnya telah berhasil menggagas an putusan sudah tidak diperlukan lagi

“

berbagai inovasi dalam upaya modernisasi dan digitalisasi layanan administrasi pendaftaran perkara dan juga proses
persidangan di pengadilan, salah satunya dengan hadirnya aplikasi Peradilan
Elektronik (E-Court dan E-Litigation).
Penggunaan teknologi informasi dalam setiap lini layanan peradilan, secara
tidak langsung akan mewujudkan prinsip persamaan atau kesetaraan pelayanan bagi siapapun pengguna layan-
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dengan hadirnya fitur domisili elektronik (email) maupun fitur digital signature dalam pengiriman salinan putusan.
Dengan demikian, amanat Pasal 4 ayat
(2) UU Kehakiman yang menegaskan
tugas badan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana,
dan berbiaya ringan (constant justitie)
dapat diwujudkan. (WI)
*Hakim dan Humas Pengadilan Negeri
Wamena

GALERI 101

n

n

Ketua Konsinyering Optimalisasi Pengelolaan Media Digital Pemerintah oleh Biro Hukum
dan Humas Mahkamah Agung. Hal ini menandakan bahwa MA memiliki concern yang
tinggi terhadap pentingnya informasi.

n

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin
meresmikan lapangan tenis yang sudah selesai
direnovasi. Peresmian dihadiri oleh para pimpinan
MA, Pengurus Pusat PTWP (Persatuan Tenis Warga
Pengadilan), dan para pemain tenispusat MA, pada
Selasa, 25 Mei 2021.

n

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin
menyematkan kalung jabatan kepada Ali Hakim,
S.H.,S.E, A.K,. M.Si.,C.A. Setelah Ali Hakim
mengucapkan sumpah sebagai Ketua Pengadilan
Pajak, yang disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung
RI. Acara dilaksanakan pada Jumat, 07 Mei 2021 di
Ruang Prof. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah
Agung lt. 14.

Ketua Mahkamah Agung pimpin wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Hj. Umi Kulsum, S.H., M.H. secara daring dari Ruang
Kusumaatmadja lt. 14 Gedung MA pada Senin, 31 Mei 2021.
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