MAHKAMAH AGUNG
EDISI XXVII/2021

Media Komunikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN

PAJAK

Di Bawah Dua Atap

DAFTAR ISI 1
SALAM REDAKSI
2

Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat
dan Berbiaya Ringan

LAPORAN UTAMA
3
4
6
8
11
14
17

Dari Anugerah MA 2021
Kilas Balik Anugerah MA 2021
E-Court Terpacu oleh Pandemi
Upayakan Perdamaian Para Pihak
Sengketa Berujung Damai
Kualitas Kunci Sukses Raih Juara
Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A.
Mediator Terbaik Pengadilan Agama
20 Bustaruddin, S.H.
Mediator Terbaik Pengadilan Negeri

66 APLIKASI E-BIMA
Future is Now
68 MA & MUI JALIN KOMITMEN BERSAMA
Perkuat Penegakan Hukum Berbasis Syariah
70 Dharmayukti Karini 18 Tahun
KOMITMEN MEMODERNISASI ORGANISASI
72 PELANGGARAN ETIK BERAT
Tiga Hakim Jalani Sidang MKH
74 KMA MINTA SELEKSI APLIKASI
Berlakukan secara Nasional
76 KMA Lantik 7 Hakim Agung Baru

TIRTA

77 Kekuatan Spiritual Seorang Hakim
79 Ihwal Yang Mulia (Sebuah Refleksi)

LAPORAN KHUSUS

BERANDA

WAWANCARA

TRIBUNAL

23
24
29
31
33
36

Pengadilan Pajak Di Bawah Dua Atap
Pengadilan Pajak Independen di Bawah Dua Atap
Kerja Cepat
Tolak Sebut Penyelamatan Uang Negara
PK Sengketa Pajak
Harmonisasi Peraturan Perpajakan

39 PK Sengketa Pajak
Kita Selesaikan Tepat Waktu

KEPANITERAAN

46 WORKSHOP PUBLIKASI PUTUSAN
Kepaniteraan Unggah 3.991 Dokumen

TOKOH

48 Sahabat Kaum Milenial

KOLOM

81 RUANG TAMU VIRTUAL
PT Surabaya Jadi Wilayah Steril
84 PA Selong Digempur Sengketa Waris,
Nikah Siri dan Usia Dini
87 PA Tahuna Sarat Prestasi dan Inovasi
di Kepulauan Terluar
89 Akreditasi Terbanyak Diperoleh Dilmil
92 Dilmil II-11 Yogyakarta Memang Istimewa
94 Sippinter The Only One

RESENSI

96 Mengoptimalkan Peran Pengadilan Niaga
99 Citizen Journalist di Peradilan Kita

PUISI

100 Djadjat Sudradjat

52 Memosisikan Pandemi sebagai Opportunity
57 Sebuah Rekomendasi untuk MA

PUSTAKA

RAGAM

GALERI

61 KMA: Mystery Shopper Pantau Penyimpangan
64 RAPAT PLENO KAMAR
Ketua MA Minta Tingkatkan Kualitas Putusan

Pembaca dapat mengakses majalah e-paper melalui
website: www.mahkamahagung.go.id
Redaksi menerima artikel ilmiah tentang hukum dan laporan
kegiatan di lingkungan peradilan.
Naskah harus asli dan belum pernah dimuat di media manapun.
Naskah dikirim ke alamat redaksi:
Perpustakaan Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 JAKARTA 10010
Telepon: 3843348, 3810350, 3457661

101 Restorative Justice
103

Di bawah dua atap,
Pengadilan Pajak
turut serta mengimplementasikan
modernisasi peradilan
sebagaimana diprogramkan Mahkamah
Agung, seperti ecourt dengan sidang
online.

EDISI XXVII/2021 – MAHKAMAH AGUNG

2 SALAM REDAKSI
MAJALAH MAHKAMAH AGUNG
PELINDUNG
PROF. DR. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.
DR. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.
DR. SUNARTO, S. H., M. H.
PEMBINA
PROF. DR. HASBI HASAN, S.H., M.H
PENANGGUNG JAWAB
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
MAHKAMAH AGUNG RI
PEMIMPIN REDAKSI
DR. H. SOBANDI, S.H., M.H.
REDAKTUR PELAKSANA
VIKTOR P. PANE
REPORTER
RITA ZAHARA
TALITA LUNA
EDITOR
VIKTOR P. PANE
RITA ZAHARA
FOTOGRAFER
RICHARD PANESON
RIQMADITA NAWANG
PEPY NOFRIANDI
DEVI SUGARA
PENATA LETAK
DEDI KUSPENDI
KONTRIBUTOR JAKARTA
D. Y. WITANTO
RIKI PERDANA R. WARUWU
ABDURRAHMAN RAHIM
ASEP NURSOBAH
MARTHA SATRIA PUTRA
RIO SATRIA
FIKRI HABIBI
IRWAN ROSADY
PANCA YUNIOR UTOMO
MUSTAMIN
RADEN RORO IRENE WIJAYANTI
NUR AZIZAH
KONTRIBUTOR DAERAH
EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
SELURUH INDONESIA
SIRKULASI DAN DISTRIBUSI
RUSDI NANJAYA
YUTIAH HARTATI
SITI SALBIAH
NUR CAHYONO PUTRO
DITERBITKAN OLEH
BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI
Jl. Merdeka Utara No. 9–13
JAKARTA 10010
Telepon: 3843348, 3810350, 3457661
www.mahkamahagung.go.id
Tulisan dapat dikirim ke alamat email:
mma@mahkamahagung.go.id

EDISI XXVII/2021 – MAHKAMAH AGUNG

Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan
PENERAPAN teknologi informasi telah membuat
warga dunia yang terpisah ribuan kilometer bisa terhubung dalam sekejap. Dengan mengetukkan jari di
papan keyboard komputer atau telepon pintar yang
didukung jaringan internet, beragam aktivitas di tempat terpisah dapat dikoneksikan.
Kini, di ruang-ruang gedung pengadilan kita, penerapan teknologi
informasi bukanlah hal yang baru. Hadirnya peradilan elektronik atau eCourt menjadi bukti empiris paling nyata. Dengan e-Court, hakim dapat
memimpin sidang di gedung pengadilan, sementara itu pihak-pihak berperkara mengikuti persidangan yang sama di tempat berbeda. E-Court semakin memperkuat implementasi peradilan yang sederhana, cepat, dan
berbiaya ringan, juga berhasil mengikis stigma ‘jam karet’ di pengadilan.
Memasuki 2021, Mahkamah Agung merayakan Hari Ulang Tahun ke-76.
Dalam kaitan itu, MA menyelenggarakan pemberian anugerah penghargaan MA atas pelaksanaan e-Court, Mediasi dan Gugatan Sederhana kepada
sejumlah pengadilan. Tiga kategori yang mendukung implementasi peradilan sederhana, cepat, dan murah itu kami angkat sebagai topik Liputan
Utama pada Majalah Mahkamah Agung (MMA) edisi kali ini.
Selain topik itu, MMA edisi ini juga menurunkan laporan khusus mengenai
pengadilan pajak. Undang-undang sudah menetapkan peradilan umum,
peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara berada di bawah satu
atap Mahkamah Agung, tapi tidak bagi pengadilan pajak. Hingga saat ini,
pengadilan pajak masih bernaung di dua atap, yakni Kementerian Keuangan
dan Mahkamah Agung.
Tidak jarang, independesi hakim di peradilan dua kaki itu dipertanyakan.
Pembaca bisa menyimak berbagai hal terkait isu tersebut dalam sejumlah
tulisan yang kami sajikan dalam Laporan Khusus.
Berbeda dengan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan TUN,
peradilan militer (dilmil) yang juga di bawah MA jarang terpublikasikan.
Pada rubrik Tribunal kali ini, kami menurunkan petikan wawancara MMA
dengan Ketua Kamar Militer, Mayjen TNI (Purn) Dr. Burhan Dahlan, S.H.,
M.H. Wawancara disandingkan dengan laporan mengenai Dilmil II-11 Yogyakarta yang berhasil meraih berbagai penghargaan.
Kami juga menurunkan laporan tentang workshop publikasi putusan
oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung. Tulisan ini dapat disimak dalam rubrik Kepaniteraan.
Pembaca juga dapat menyimak bedah dua buku yang ditulis insan peradilan. Pertama, buku berjudul Limitasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga karya Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. Kedua, buku
berjudul Citizen Journalist di Peradilan Kita karya Alimuddin, S.H.I., M.H.
Tulisan-tulisan menarik dapat disimak pula dalam rubrik Ragam, Beranda, dan rubrik-rubrik lainnya.
Selamat membaca,
Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.

LAPORAN UTAMA 3

n

Baru 3 tahun berdiri, Pengadilan Agama Tamiang Layang sudah berhasil
meraih juara pertama Anugerah MA 2021 pada kategori Pelaksanaan
Peradilan Elektronik Pengadilan Agama Kelas II.

Dari Anugerah MA 2021

T

AHUN ini Mahkamah Agung (MA)
kembali menyelenggarakan Anugerah MA. Pemenangnya diumumkan pada perayaan hari ulang tahun MA ke-76, Kamis 19 Agustus 2021.
Dalam edisi kali ini Majalah MA mengangkat kembali perhelatan itu. Tentu
saja bukan untuk sekedar memberitakannya kembali, tapi menggalinya dan
mencoba menarik benang merahnya
dengan program pembangunan peradilan modern yang dicanangkan MA.

Fakta yang tak terbantahkan, hasil
Anugerah MA 2021 menunjukkan bahwa pengadilan-pengadilan di daerah
pelosok, pun di pulau-pulau kecil, dapat
membangun peradilan modern, yang
tak kalah modern jika dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan di kotakota dan pulau-pulau besar.
Itu sebabnya, dalam Laporan Utama
ini, kami mengangkat para pemenang
dari ‘pelosok’. Mereka layak untuk itu.
(MMA/vp/rz/hp)
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Kilas Balik
Anugerah
MA 2021
n

S

EPERTI tahun 2020, Mahkamah
Agung (MA) kembali menggelar
Anugerah MA pada tahun 2021.
Tujuannya untuk memberi apresiasi
kepada mereka yang aktif memanfaatkan penerapan e-court, gugatan sederhana, dan mediasi dalam berperkara di
pengadilan.
Para pemenang Anugerah MA 2021
diumumkan pada perayaan HUT MA
ke-76, Kamis 19 Agustus 2021. Ada tiga
kategori pemenang, yakni pengguna
peradilan elektronik (e-court), gugatan sederhana, dan mediasi. Kategori
mediasi merupakan sesuatu yang baru
untuk tahun 2021. Sebelumnya Anugerah MA hanya dua kategori, yakni ecourt dan gugatan sederhana.
Mengenai latar belakang Anugerah
MA Tahun 2021, Ketua Kelompok Kerja,
Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M,  
menjelaskan MA merasa perlu memberi apresiasi kepada pihak-pihak yang
telah mendukung implementasi peradilan elektronik, gugatan sederhana,
dan mediasi dalam rangka meningkatkan pelayanan peradilan. Menurutnya,
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Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M, Ketua Kelompok
Kerja Anugerah MA 2021

kebijakan MA itu, selain bermanfaat
bagi pencari keadilan, juga bermanfaat untuk menyukseskan program kemudahan berusaha atau ease of doing
business (EODB) yang dicanangkan
pemerintah.
Untuk penentuan pemenang, Kelompok Kerja Anugerah MA Tahun
2021 menilai implementasi peradilan
elektronik, gugatan sederhana, dan
mediasi di pengadilan. Data dari seluruh pengadilan di tiga lingkungan peradilan dikaji secara adil, akuntabel, dan
profesional.
Ada puluhan ribu perkara yang dikaji oleh Pokja pada periode 1 Mei 2020
hingga 30 April 2021. Pengumpulan
data dilakukan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan
Direktori Putusan MA. Dari data itu kemudian ditentukan pemeringkatan
berdasarkan kelas pengadilan, advokat
pengguna, hakim mediator.
Selain kepada pengadilan tingkat
pertama, diberikan pula penghargaan khusus kepada pengadilan tingkat
banding yang dinilai telah melaksana-

LAPORAN UTAMA 5

n

Sosialisasi Prosedur dan Mekanisme Gugatan
Sederhana (GS) PN Waikabubak.

“ MA merasa perlu
memberi apresiasi
kepada pihak-pihak
yang telah mendukung implementasi
peradilan elektronik.”

kan fungsi pembinaan terbaik. Pelaksanaan fungsi pembinaan dinilai dari banyaknya pengadilan di bawahnya yang
meraih nominasi pada kategori e-court, gugatan sederhana, dan mediasi. (MMA/vp/rz/hp)
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n

Sosialisasi e-Court di kalangan advokat Jakarta diselenggarakan atas
kerjasama Mahkamah Agung dengan Peradi sejak 2018.

E-COURT
Terpacu oleh Pandemi

S

EJAK peradilan elektronik
(e-court) diluncurkan pada
2018, pengadilan di seluruh
Indonesia berlomba-lomba menjalankan program sidang online
itu. Apalagi di tengah masa pandemi, program itu menjadi sebuah solusi, yang tak diperkirakan
sebelumnya.
Sejumlah pengadilan, karena
lokasinya terpencil, masih mengalami hambatan sinyal internet.
Pengadilan lain terkendala sikap pihak-pihak berperkara yang
enggan memanfaatkan sarana
teknologi itu, dengan berbagai
alasan.
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Tahun ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menganugerahkan penghargaan bagi lembaga-lembaga peradilan
yang pengguna terbaik e-court. Terlepas dari
segala kelebihan dan keterbatasan masingmasing pengadilan, para pemenang di berbagai kelas dinilai telah melakukan layanan
terbaik dalam program e-court.
Pengadilan Negeri Muara Bulian di Kabupaten Batang Hari, Jambi, dan Pengadilan
Agama Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, tampil sebagai
juara pertama di kelasnya masing-masing.
Padahal kedua pengadilan itu masih tergolong baru (Lih. Suksesnya Pengadilan Baru).
Pengadilan Negeri Kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan,

LAPORAN UTAMA 7

n

Sosialisasi Aplikasi Inovasi Pengadilan Negeri Kandangan. Salah satunya adalah fasilitas
e-Court, sehingga PN Kandangan meraih juara e-Court kategori PN Kelas I B

menarik perhatian, karena selain tampil sebagai juara e-court
pada kategori PN Kelas I B, ia
juga juara pertama pada kategori gugatan sederhana.
Seperti diketahui, MA meluncurkan program Electronic Court (E-Court, Peradilan Elektronik). melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3
Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.
Dengan aplikasi itu, pihak-pihak
yang terlibat dalam sidang, yakni majelis hakim, jaksa, penasihat hukum dan terdakwa tidak
berada dalam satu ruang sidang.
Pendaftaran perkara bisa diterima secara online. Semua
berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Makamah Agung RI.
Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan
melalui saluran elektronik ke
alamat email kepada para pihak. (MMA/vp/rz/hp)

KATEGORI: PERADILAN ELEKTRONIK
1. PN Surabaya
1. PN Kelas IA Khusus

2. PN Semarang
3. PN Jakarta Pusat
1. PN Padang

2. PN Kelas IA

Pengadilan

2. PN Jambi
3. PN Banyuwangi
1. PN Kandangan

Negeri
3. PN Kelas IB

2. PN Pangkalan Bun
3. PN Subang
1. PN Muara Bulian

4. PN Kelas II

2. PN Lasusua
3. PN Amuntai
1. PA Metro

1. PA Kelas IA

2. PA Manado
3. PA Padang

Pengadilan
Agama

1. PA Bangkinang
2. PA Kelas IB

2. MS Takengon
3. PA Mungkid
1. PA Tamiang Layang

3. PA Kelas II

2. PA Kuala Kurun
3. PA Kandangan
1. PTUN Semarang

1. PTUN Tipe A

2. PTUN Medan
3. PTUN Makassar

Pengadilan
TUN

1. PTUN Pekanbaru
2. PTUN Tipe B

2. MS Banjarmasin
3. PTUN Samarinda

3. PTUN Tipe C

1. PTUN Kendari
2. PTUN Pangkal Pinang
3. PTUN Palu
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GUGATAN SEDERHANA

Upayakan Perdamaian Para Pihak

n

J

AUH di barat P. Sumba, NTT,
PN Waikabubak berhasil meraih Anugerah MA pada kategori
Gugatan Sederhana PN Kelas II. Walaupun hanya menduduki peringkat III, pengalaman PN Waikabubak
mengupayakan perdamaian pada
perkara gugatan sederhana layak diangkat.
Menurut Ketua PN Waikabubak, Ni
Luh Suantini, S.H., M.H., ia dan jajarannya berupaya menyelesaikan setiap
gugatan khususnya gugatan sederhana melalui mediasi dengan menekankan upaya damai saat sidang pertama digelar oleh hakim tunggal.
“Kami secara aktif minimal 2 kali da-

EDISI XXVII/2021 – MAHKAMAH AGUNG

Sosialisasi Gugatan Sederhana oleh Ni Luh Suantini,
S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, yang
meraih juara ketiga Anugerah MA 2021.

lam setahun melaksanakan sosialisasi tentang gugatan sederhana, baik
secara internal maupun eksternal di
lingkungan kerja kami,” ujarnya.
Dalam lingkup internal, Ni Luh Suantini mengundang seluruh pegawai
bagian kepaniteraan, kesekretariatan, maupun hakim untuk lebih memahami gugatan sederhana dan tata
cara penyelesaiannya.
Selain itu, pihaknya mengundang
pihak eksternal, seperti perbankan, leasing, lawyer, tokoh masyarakat dan pihak relevan lainnya untuk mendapatkan sosialisasi terkait
gugatan sederhana. Mereka diberi
penjelasan tentang pihak yang bisa

LAPORAN UTAMA 9

mengajukan, tata cara pengajuan maupun prosedurnya saat proses perkara digelar serta jumlah nilai kerugian.
Setiap bulan PN Waikabubak melaksanakan
monitoring dan evaluasi (monev) terkait keseluruhan kinerja PN Waikabubak, termasuk monev
terkait gugatan sederhana.
Walhasil, dalam 2 tahun terakhir, PN Waikabubak menangani 24 berkas gugatan dan bisa
menyelesaikan seluruhnya dengan menempuh
jalur damai.
Penghargaan untuk kategori Pelaksanaan
Gugatan Sederhana juga diperoleh Pengadilan
Agama (PA) Kepahiang. PA di bawah yuridiksi
PTA Bengkulu itu menduduki peringkat II pada
kategori Pelaksanaan Gugatan Sederhana pada

Pengadilan Agama Kelas II. PA Kepahiang baru disahkan pada 22 Oktober
2018. Wilayah yurisdiksinya meliputi 8
kecamatan dan 117 desa/kelurahan.
Dalam mengadili perkara gugatan sederhana, PA Kepahiang disebut tertib
menjalankan standard operating procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Ketua
Pengadilan Agama Kepahiang, Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., menekankan benar pelaksanaan SOP bagi proses pengadilan perkara Gugatan Sederhana tersebut sehingga prestasi pun diraih.
Senada dengan PA Kepahiang, Pengadilan Negeri (PN) Kandangan disebut
dengan selalu berusaha melaksanakan
untuk menjalankan SOP dengan sebaikbaiknya.

“ Setiap

perkara diupaya-

kan agar bisa terselesaikan
dengan baik, cepat, dan tepat pada waktunya.”

n

PA Kepahiang berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara
sengketa Harta Bersama. Mediasi dipimpin oleh Hakim Mediator Endah
Tiara Furi, S.H.I.

Dalam konteks perkara gugatan sederhana, setiap perkara diupayakan
agar bisa terselesaikan dengan baik, cepat, dan tepat pada waktunya. Upaya itu
ternyata berbuah manis. Dalam kategori Gugatan Sederhana PN Kelas I B, PN
Kandangan ternyata meraih juara I.
Dalam kaitan itulah, Ketua PN Kandangan Yunto Safarillo Hamonangan
Tampubolon, S.H., M.H menjalankan
bahwa prinsip untuk mengutamakan
kepuasan pencari keadilan menjadi kata
kunci.
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n

PA Bengkalis yang meraih juara pertama Anugerah MA 2021 kategori pelaksanaan
mediasi pada Pengadilan Agama Kelas II aktif mengadakan sidang keliling.

Prinsip yang sama pun ditekankan kepada rekan-rekan hakim
dan seluruh karyawan di kantor pengadilan tersebut. Dengan
prinsip itu, setiap ada perkara
yang masuk, Yunto dan jajarannya berusaha memberikan pelayanan yang cepat dan menyenangkan.
Setiap kali ada permohonan
yang masuk ke PN Kandangan,
Yunto pun langsung menunjuk
hakim yang akan memeriksanya. Hakim pun tidak berlamalama dalam menetapkan waktu
sidang. Bila ada keterlambatan,
pencari keadilan pun diberi reward, sehingga hampir tidak ada
keterlambatan pada permohonan di PN Kandangan.
“Begitu perkara masuk, kami
mengusahakan hari itu juga ditetapkan. Kalau sekedar minta keterangan, diusahakan sudah selesai dalam satu jam,” tegas Yunto.

Yunto dan jajarannya menyadari, pada dasarnya pengadilan itu adalah lembaga keadilan. Karena itu, Yunto selalu mengingatkan rekan-rekan
hakim dan karyawan agar
selalu memberikan keadilan
yang seadil-adilnya pada masyarakat.
“Alhamdulillah PN Kandangan bisa mewujudkan itu,” tegas Yunto. (MMA/vp/rz/hp)

KATEGORI: GUGATAN SEDERHANA
1. PN Kelas IA
Khusus

1. PN Semarang
2. PN Surabaya
3. PN Makassar
1. PN Yogyakarta

2. PN Kelas IA
Pengadilan

2. PN Cilacap
3. PN Tegal
1. PN Kandangan

Negeri
3. PN Kelas IB

2. PN Curup
3. PN Maros
1. PN Pacitan

4. PN Kelas II

2. PN Sangatta
3. PN Waikabubak
1. PA Cibinong

1. PA Kelas IA

2. PA Bandung
3. PA Medan

Pengadilan
Agama

1. PA Mojokerto
2. PA Kelas IB

2. MS Gunung Sugih
3. PA Wonogiri
1. PA P. Siantar

3. PA Kelas II

2. PA Kepahiang
3. PA Kota Madiun
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LAPORAN UTAMA 11

MEDIASI

Sengketa Berujung Damai

n

Sosialisasi mediasi di PN Tolitoli.

S

EJAK Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya mediasi menjadi trend untuk penyelesaian sengketa di lembaga peradilan seluruh Indonesia.
Perma itu menempatkan mediasi sebagai instrumen
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan
peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
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Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam Perma
itu berlaku dalam proses berperkara di pengadilan, baik
lingkungan peradilan umum
maupun peradilan agama.
Setiap hakim, mediator, para
pihak dan/atau kuasa hukum
wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui
mediasi.
Hakim pemeriksa perkara
wajib memerintahkan para
pihak untuk menempuh mediasi. Bila hakim tidak memerintahkan sehingga tidak terjadi mediasi, hakim tersebut
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai mediasi di pengadilan.
Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan
tersebut, apabila diajukan
upaya hukum, maka pengadilan tingkat banding atau
Mahkamah Agung dengan
putusan sela memerintahkan
pengadilan tingkat pertama
untuk melakukan proses mediasi.

n

Sengketa berakhir damai dengan disaksikan oleh hakim mediator Hasan Nul Hakim di Ruang
Mediasi Pengadilan Agama Bengkalis.

KATEGORI: PELAKSANAAN MEDIASI
1. PN Makassar
1. PN Kelas IA Khusus

2. PN Surakarta
3. PN Bekasi
1. PN Jambi

2. PN Kelas IA

2. PN Mamuju
3. PN Cilacap

Pengadilan
Negeri

1. PN Curup
3. PN Kelas IB

2. PN P. Siantar
3. PN Mungkid
1. PN Tolitoli

4. PN Kelas II

2. PN Rembang
3. PN Parepare
1. PA Bogor

1. PA Kelas IA

2. PA Metro
3. PA Tulungagung

Pengadilan
Agama

1. PA Madiun
2. PA Kelas IB

2. PA Dumai
3. PA Martapura
1. PA Bengkalis

3. PA Kelas II

2. MS Kota Subulussalam
3. PA Penajam
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n

Sosialisasi Prosedur MediasiPengadilan Negeri Tolitoli.

Setiap hakim, mediator, para piKini, 5 tahun setelah Perma 1/2016, MA memberikan
penghargaan kepada sejumlah pengadilan yang dinilai
berhasil dalam mediasi, dua
di antaranya adalah Pengadilan Negeri Tolitoli dan Pengadilan Agama Bengkalis (lih.
Kualitas Kunci Sukses Raih
Juara). Penghargaan juga diberikan kepada para hakim
mediator, di antaranya Hasan
Nul Hakim (Ketua PA Bengkalis) dan Bustaruddin (hakim
PN Kendal).

hak dan/atau kuasa hukum wajib
mengikuti prosedur penyelesaian
sengketa melalui mediasi.

Dari pengalaman kedua pengadilan dan kedua
mediator tersebut jelas tampak bahwa perdamaian memang merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa di antara pihak berperkara.
Melalui mediasi, tidak ada pihak yang kalah maupun menang. Yang ada hanyalah para pihak yang
sama-sama menang. Penyelesaian sengketa bisa
berujung damai. (MMA/vp/rz/hp)
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MEDIASI

Kualitas Kunci Sukses Raih Juara

n

Gedung Pengadilan Negeri Tolitoli Kelas II

S

EPANJANG 2020, Pengadilan Negeri (PN) Tolitoli hanya
berhasil memediasi 3 perkara.
Bahkan, sepanjang Januari hingga
Mei 2021, hanya ada 1 perkara yang
sukses dimediasi oleh PN Tolitoli.
Dari penilaian secara kuantitatif
tersebut, tentu jumlah mediasi yang
dilakukan bisa disebut sangat sedikit. Akan tetapi, pengadilan negeri
yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut justru memperoleh penghargaan sebagai juara satu untuk mediasi
pada kategori pengadilan negeri kelas II.
Berbeda dengan pemberian anugerah serupa pada 2020 yang ha-
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nya menggunakan metode penilaian kuantitatif, pemberian Anugerah
Mahkamah Agung (MA) Tahun 2021
berlangsung lebih ketat. Tim Kecil
Anugerah MA 2021 menambahkan
metode penilaian kualitatif, di samping metode penilaian kuantitatif.
PN Tolitoli diuntungkan dengan metode penilaian kualitatif tersebut.
Dengan tambahan metode penilaian kualitatif pada Anugerah
MA 2021,upaya sebuah pengadilan
memfasilitasi mediasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat
juga masuk penghitungan poin.
Dan di situlah keunggulan PN Tolitoli yang patut diacungi jempol dalam
melakukan sosialisasi mediasi.

LAPORAN UTAMA 15

n

Para pihak akhirnya berdamai setelah dimediasi oleh Hakim
Mediator Hasan Nul Hakim. Tentunya tidak mungkin lagi ada
pengajuan upaya hukum banding maupun kasasi.

Letak geografis Tolitoli cukup
terpencil. Waktu tempuh perjalanan dari Tolitoli menuju ibukota
provinsi Sulawesi Tengah, Palu sekitar 10 jam perjalanan dari Palu.
Untuk mencapai kota
kabupaten
terdekat
saja dibutuhkan wakKami terus berkomitmen untuk tetu 3 jam hingga 4 jam
perjalanan.
tap melanjutkan kinerja yang telah dilaTetapi letak geograkukan selama ini sehingga dapat menfisnya yang terpencil itu tidak mengucapai hasil yang sangat luar biasa.
rangi kreativitas untuk
menyiasati keadaan.
Masyarakat di kota
Toli-toli sudah melek
teknologi. Peluang inilah yang dipopuler seperti facebook, instagram,
manfaatkan oleh PN Tolitoli untuk
dan twitter. PN Tolitoli berhasil menmelakukan sosialisasi terkait mejaring follower cukup banyak, bahkan
diasi.
terbanyak di wilayah Sulawesi TeUpaya sosialisasi pun diawali dengah. Karena itu, pemahaman tenngan persuasi dan meyakinkan
tang mediasi cepat menyebar di mapentingnya mengkampanyekan
syarakat dan ternyata pengaruhnya
mediasi kepada kalangan pengapun baik.
cara Posbakum.
Berbeda dengan PN Tolitoli, jumUsai merangkul kalangan penglah perkara yang berhasil dimediacara, PN Tolitoli juga membentuk
asi Pengadilan Agama (PA) Kelas II
tim media sosial. Melalui laman
Bengkalis memang tinggi. Sepan-

“

”
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KATEGORI: MEDIATOR
Pengadilan
Negeri

Pengadilan
Agama

“

1. Bustaruddin, S.H.

PN Kendal

2. Burhanuddin, SH, MH

PN Makassar

3. Jamuji, SH

PN Jember

1. Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.H.

PA Bengkalis

2. Saiful, S.Ag, MH

PN Cikarang

3. Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I.

PN Martapura

Alhamdulillah, perdamaian yang selalu
diikhtiari selama ini mendapat apresiasi dari Yang Mulia Ketua Mahkamah
Agung. Hal ini semakin memotivasi
kami untuk meningkatkan keberhasilan mediasi.”
jang periode April 2020 hingga Mei
2021, tidak kurang dari 47 perkara
berhasil dimediasi.
PA Bengkalis meraih peringkat I
dalam kategori mediasi PA Kelas II.
Selain itu, Ketua PA Bengkalis, Dr.
Hasan Nul Hakim, S.H.I., MA, juga
meraih penghargaan hakim mediator terbaik peringkat I dari kalangan pengadilan agama.
“Saya dan segenap pegawai serta hakim di Pengadilan Agama sangat bersyukur atas penghargaan
ini. Kami terus berkomitmen untuk
tetap melanjutkan kinerja yang telah dilakukan selama ini sehingga
dapat mencapai hasil yang sangat
luar biasa,” ujar Hasan Nul Hakim.
PA Bengkalis memang serius
menangani mediasi. Ia menyedia-
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kan satu ruangan khusus
untuk mediasi, lengkap
dengan pendingin udara, jaringan internet, sofa,
printer, televisi dan seperangkat sound system untuk sarana teleconference.
Hal-hal kecil pendukung
pun diperhatikan, seperti vas bunga dan tisu di meja mediasi. Tulisan dengan diksi yang bijak dan
kalimat yang memotivasi perdamaian terpampang dalam sejumlah banner di dinding ruang itu.
Seluruh perkara yang dimediasi
di ruang itu berujung damai. Keberhasilan tersebut berupa pencabutan perkara, berhasil sebagian,
atau berhasil dengan akta van dading (akta perdamaian);
“Alhamdulillah,
perdamaian
yang selalu diikhtiari selama ini
mendapat apresiasi dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Hal
ini semakin memotivasi kami untuk meningkatkan keberhasilan
mediasi,” ujar Hasan Nul Hakim.
(MMA/vp/rz/hp)

LAPORAN UTAMA 17
DR. HASAN NUL HAKIM, S.H.I., M.A

Mediator Terbaik Pengadilan Agama

n

Ketua PA Bengkalis, Dr. Hasan Nul Hakim, peraih Anugerah MA 2021 sebagai mediator
terbaik Pengadilan Agama, naik kapal Roro menuju Pulau Rupat untuk memimpin sidang
keliling.

“

ALLAH berfirman dalam
al-Quran, Fa aslihu baina
akhowaikum. Maka damaikanlah di antara saudaramu. Karena as shulhu khoir, damai itu
indah. Damai itu membawa mashlahah, dan kebaikan.”
Kata-kata itu ditekankan Ketua
Pengadilan Agama (PA) Bengkalis, DR. Hasan Nul Yakin, S.H.I,, MA.,
saat menanggapi pertanyaan

dan kalimat lain mengandung nilai kebaikan.
Baginya, profesi mediator sangat mulia dan terhormat karena bertugas mendamaikan pihak
yang bersengketa. Tidak semua
orang mendapat kesempatan untuk menjadi juru damai. Maka ketika mendapat kesempatan untuk menjadi mediator, harus dilaksanakan dengan maksimal.

tim Majalah Mahkamah Agung
(MMA), usai mendapat anugerah
penghargaan Mediasi Mahkamah
Agung tahun 2021.
Menurut Hasan Nul Yakin, menjadi mediator merupakan kesempatan emas untuk meraih berbagai nilai kebaikan, karena saat
melakukan mediasi, ucapan mediator berupa nasihat, motivasi

“Nabi bersabda, jangan remehkan sekecil apa pun kebaikan,
meskipun hanya bertemu saudara dalam keadaan tersenyum,”
ujar Hasan Nul Yakin.
Ia percaya, setiap ikhtiar damai
yang dilakukan oleh seorang mediator, sekalipun pada akhirnya mediasi tidak berhasil, insya Allah akan
bertabur berkah dan kebaikan.
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Peran seorang mediator diyakininya sangat penting dalam melakukan perundingan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa
menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara memutus atau`memaksakan sebuah penyelesaian.
Untuk itu, menurut Hasan, dibutuhkan pihak ketiga yang netral,
adil, sabar, mampu bersikap tenang dan tegas. Sangat penting
membuat semua pihak yang bermediasi percaya kedudukan mereka sama dan ditangani mediator
yang tidak bersikap memihak (imparsial). Mediator harus memberi
masing-masing pihak kesempatan
yang sama untuk berbicara dan didengar ketika menyampaikan resume perkara serta tawaran opsi
perdamaian.

Mediator, masih menurut Hasan, juga harus being a good listener, menjadi pendengar yang baik,
sabar mendengarkan para pihak
menjelaskan duduk perkara yang
terjadi dari perspektif masingmasing. Dengan demikian, mediator dapat menyimpulkan secara
tepat substansi sengketa antara
para pihak.

“No body is perfect”
Hasan mengingatkan, kesimpulan terburu-buru oleh mediator
dipastikan membuat para pihak
akan merasa tidak nyaman. Apalagi kalau sampai salah mengambil kesimpulan, dampaknya kontra
produktif terhadap proses mediasi.

Sulitnya Mendamaikan Sengketa Hati
Jenis perkara yang berhasil didamaikan di Pengadilan Agama Bengkalis
sangat bervariasi, meliputi
perkara perceraian, sengketa waris, harta bersama,
utang bersama, izin poligami, hak asuh anak (hadhonah), nafkah anak, nafkah
madyah, nafkah iddah,
maskan, kiswah, mut'ah,
dan lainnya.
Dari semua perkara itu,
Hasan Nul Yakin mnganggap perceraian berada
pada posisi teratas dalam
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tingkat kesulitan penyelesaiannya. Mediasi perkara
perceraian jauh lebih rumit
ketimbang perkara harta
atau kebendaan.
“Harta mudah dibagi.
Tapi perkara cerai biasanya menyangkut sengketa
hati,” ujar Hasan Nul Yakin.
Menurutnya, dalam perkara perceraian, ada pihak
yang secara psikologis sudah terlanjur tersakiti. sehingga sulit memaafkan pasangannya untuk mempertahankan rumah tangga.

Tapi bila perceraian tidak
bisa dihindari, perceraian itu harus dengan cara
yang baik. Imsak bi ma’ruf
au tasrih bi ihsan (bertahanlah dengan cara baik,
atau berpisahlah dengan
baik). Karena faktanya sekalipun perceraian tidak
bisa didamaikan, tetapi
akibat hukum perceraian
bisa dimediasikan, seperti
kesepakatan pengasuhan
anak (hadlonah), nafkah
istri dan anak, harta bersama. ***

LAPORAN UTAMA 19

n

n

KPA Bengkalis bersama jajaran sedang di lokasi Sidang Keliling.

Kondisi apa pun yang terjadi selama proses mediasi, sikap tenang harus tetap ditunjukkan oleh mediator. Sesulit apapun
situasinya, mediator harus menjadi pribadi yang menyenangkan bagi kedua belah
pihak. Kepekaan terhadap situasi tegang,
kepribadian, dan kondisi antara kedua pihak yang bersengketa akan membuat semua pihak nyaman seperti sedang berada
di rumah (feel at home).

Ketua PA Bengkalis pada suatu kegiatan sidang
keliling di Pulau Rupat.

Agar proses mediasi tetap
terkendali, ketegasan (firmness) mediator sangat diperlukan. Bukan untuk memaksakan kehendak kepada para
pihak, melainkan menjalankan perannya sebagai fasilitator perdamaian antara kedua
belah pihak yang bersengketa.
“No body is perfect (Tidak
ada manusia yang sempurna),” pungkas ujar Hasan Nul
Yakin. “Seorang mediator hanya dapat mengembangkan
dan meningkatkan kualitas
dan keterampilannya dengan
latihan.” ***
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BUSTARUDDIN, S.H.

Mediator Terbaik
Pengadilan Negeri

B

ustaruddin tak mengetahui
dengan pasti jumlah perkara yang berhasil ia damaikan
selama masa penilaian. “Mungkin sekitar 20-an,” katanya kepada Viktor
Pane dalam sebuah wawancara lewat telepon.
Ia juga tak tahu persis, apakah hanya jumlah perkara itu yang diperhitungkan oleh tim penilai, ataukah
juga dinilai tingkat kompleksitas perkaranya. Menurutnya, sebaiknya tim
penilai tak melihat jumlah perkara
yang berhasil dimediasi, tapi juga kerumitannya. “Ada perkara yang penyelesaiannya agak rumit, tapi bisa
kita selesaikan melalui mediasi,” jelasnya.
Bustaruddin mengaku, dalam perkara gugatan, ia selalu menekankan
perdamaian kepada para pihak, karena penyelesaian secara damai berarti
tidak ada pihak yang kalah dan tidak

tama gugatan, biar cepat selesai, tidak sampai lagi berlanjut,” tegasnya.
“Efek dari putusan itu sudah jelas,
mungkin permusuhan dalam keluarga, itu bisa berlanjut. Tapi kalau berdamai, hubungan keluarga tidak bisa
terputus.”
Bustaruddin menjelaskan, dalam
berperkara, banyak yang dikorbankan dari segi waktu dan materi. Dan
kalau sudah selesai berperkara, pasti ada yang kalah dan menang. Tapi
kalau terjadi perdamaian, para pihak tidak ada yang kalah.
Ditanya tentang kiat-kiatnya dalam memediasi, Bustaruddin menggambarkan
tugasnya sebagai juru damai para pihak. Menurutnya,
pertama-tama ia harus memahami masalah para pihak.
Ia menganggap langkah ini
sangat penting dilakukan

ada pihak yang menang. “Kami selalu
tekankan seperti itu, jadi para pihak
ada keinginan untuk menyelesaikan
perkara itu di meja mediasi,” katanya.
Ia juga mengaku termotivasi secara pribadi untuk mengupayakan mediasi. “Saya pribadi memang pengen
masalah selesai dengan baik, teru-

mediator agar ia mudah
menentukan saran atau
solusi
penyelesaian
yang bisa digunakan.
“Kalau kita tidak paham, akan sulit. Tapi
kalau sudah paham
penyebab masalah-

n

Hakim Mediator Bustaruddin, S.H. sekarang tugas di PN Kendal
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nya, kita bisa memilah pilihan solusinya,” jelasnya.
Berikutnya, menurut Bustaruddin, mediator harus memahami
karakter para pihak. Kalau ada
yang temperamental, mediator
tak boleh terpancing untuk bersikap keras, melainkan harus pintar-pintar mencairkan suasana.
Berikutnya adalah membangun
komunikasi di antara para pihak.
Pada tahap inilah mediator men-

ras tak mau berdamai. Baginya,
mediator harus berupaya meng-

jelaskan keuntungan penyelesaian sengketa secara damai. “Kita
komunikasikan bahwa kalau perkara ini selesainya seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Kalau lanjut
sampai persidangan, akibatnya
akan seperti ini. Sementara itu,
kita tetap mengedepankan winwin solution,” jelas Bustaruddin.
Terakhir, kata Bustaruddin, mediator harus mampu membangun kepercayaan para pihak
terhadap dirinya, bisa meyakinkan mereka bahwa ia betul-betul
bertujuan untuk menyelesaikan
perkara melalui mediasi, dan tidak ada tujuan selain itu. Kalau
para pihak sudah percaya terhadap mediator, hal itu akan mempermudah tahap-tahap mediasi
berikutnya.
Bustaruddin melihat, ada mediator yang enggan melanjutkan
upaya mediasi kalau ada pihak
yang di awal-awal sudah bersike-

komunikasikan kelebihan mediasi, supaya para pihak bisa luluh
dan kembali dimediasi.
Bustaruddin mengaku, ia juga
berkali-kali gagal dalam mediasi,
karena di antara ratusan perkara
di pengadilan, ada yang sangat
sulit untuk dimediasi, yaitu kalau
para pihak sama-sama ngotot
atau mengedepankan ego. Tapi
menurutnya, jika mediatornya
memang benar-benar niat untuk mendamaikan, selalu pasti
ada jalannya, karena ngotot itu
biasanya cuma masalah harga
diri. Setelah kita komunikasikan
efek jangka panjang penyelesaian perkara tanpa perdamaian,
mereka juga akan mengerti.
Diminta tentang satu perkara
yang menurutnya sangat sulit
tetapi sukses didamaikan, Bustaruddin menceritakan pengalamannya di PN Tahuna (lih. Mendamaikan itu Ibadah).

n

Bustaruddin pada saat menerima penghargaan dari Mahkamah
Agung secara online.
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Mendamaikan itu

Ibadah
Bustaruddin pernah punya satu pengalaman sangat berkesan waktu ia bertugas
di Pengadilan Negeri Tahuna. Ketika itu,
ada satu perkara gugatan yang masuk ke
pengadilan. Penggugatnya seorang ibu,
komandan satuan Angkatan Laut di Sulawesi Utara. Tergugat masih ada hubungan keluarga dengan penggugat.
Objek sengketa adalah sebidang kebun
pala dan cengkeh. Gugatan diajukan karena tergugat selalu mengambil hasil dari
kebun itu. Sementara itu tergugat mengklaim bahwa dia juga punya hak atas kebun tersebut. Sudah bertahun-tahun ia
mengambil hasil kebun tersebut.
Suasana memanas. Tergugat menggerakkan massa, keluarganya dan masyarakat desa. Mereka menjaga kebun, lengkap dengan senjata tajam. Tak mau kalah,
penggugat kemudian menghubungi kepala desa setempat. “Saya akan turunkan
pasukan kalau mau perang,” ancamnya.
Ditunjuk saya sebagai mediator, Bustaruddin kemudian mencoba membangun
komunikasi di antara kedua pihak. Dalam
situasi seperti itu, mediator lain mungkin
sudah lepas tangan. Tapi tidak dengan
Bustaruddin. Ia coba terus membangun
komunikasi. Kalau perkara ini sampai lanjut, siapapun yang kalah, pasti terjadi keributan. Yang bersengketa bukan sendiri
lagi, tapi bawa-bawa satu desa,” begitu
alasannya.
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Kepada para pihak, Bustaruddin
menekankan bahwa mereka diikat
oleh persaudaraan seumur hidup,
sementara harta tidak seterusnya
untuk mereka. “Dari hak tanah seperti ini kok bisa sampai buang keluarga sampai hancur? Bagaimana tanggapan orang luar melihat
kita?” tanya Bustaruddin kepada
para pihak.
Dengan komunikasi berkelanjutan, Bustaruddin berhasil menyadarkan kedua pihak tentang kerugian jangka panjang bagi keluarga
kalau sengketa diteruskan ke sidang pengadilan. Mereka kemudian sepakat untuk berbagi.
Setelah perdamaian tercapai, kedua pihak lantas mengadakan pesta syukuran. Mereka yang tadinya
tak pernah saling bertegur sapa
sebelum perkara muncul akhirnya
bisa kumpul-kumpul.
Bustaruddin diundang ke acara
syukuran, tapi ia menolak. “Yang
penting tugas saya sudah selesai,”
jawabnya dengan halus.
Melihat kerasnya perseteruan antara pihak di tengah upaya mediasi,
Bustaruddin menilai, mungkin hakim lain sudah malas melanjutkannya, tak mau repot dengan urusan
keluarga seperti itu. Tapi beda dengan Bustaruddin. “Bagi saya, mendamaikan mereka itu ibadah dan
berpahala,” katanya dengan yakin.

LAPORAN KHUSUS 23

PENGADILAN PAJAK

Di Bawah Dua Atap
n

Gedung Pengadilan Pajak di bagian belakang gedung BPKP, Jl. Hayam Wuruk, Jakarta

M

ANAJEMEN satu atap peradilan Indonesia tak berlaku untuk
peradilan pajak. Ia masih di bawah dua atap, yakni Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung.
Dalam kondisi seperti itu, wajar jika ada pertanyaan tentang kemandirian hakim pajak. Sebab, manajemen satu atap dimaksudkan untuk menjamin kemandirian hakim.
Laporan Khusus ini menjawab pertanyaan itu.
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PENGADILAN PAJAK
Independen di Bawah Dua Atap

T

n

IDAK ada yang tampak menonjol pada gedung Pengadilan
Pajak di Jl. Hayam Wuruk, Jakarta. Ia tersembunyi di bagian belakang
gedung BPKP. Dari Jl. Hayam Wuruk,
hanya tampak papan nama berukuran
sekitar 1 x 2 meter bertuliskan “Pengadilan Pajak” berikut
alamatnya
dan

kan-akan tersembunyi di antara deretan
gedung-gedung besar di kawasan bisnis
Jl. Hayam Wuruk, Jakarta.
Inilah Pengadilan Pajak, pengadilan
khusus pajak satu-satunya di Indonesia.

web address-nya.
Di bagian atas
gedung tertulis
nama
gedung:
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pemb angunan
(BPKP). Gedung
itu memang milik
BPKP. Gedung lama itu bekas kantor Kementerian
Kehakiman. Di
bagian belakang
gedung itu terletak Pengadilan
Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim, S.H.,S.E.,
Pajak.
Ak., M.Si., CA.
Lokasinya hanya sekitar 1,5
km dari gedung Mahkamah Agung.
Tapi jangan bayangkan gedung Pengadilan Pajak itu seperti gedung prototipe
pengadilan yang umumnya tampak megah di jalan besar sebuah kota. Jauh dari
gambaran itu, gedung Pengadilan Pajak
tampak biasa saja. Kesannya malah sea-

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung. Dengan UU ini, maka
peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha dan negara semuanya
berada di bawah Mahkamah Agung.
Akan tetapi hal itu tidak berlaku untuk
peradilan pajak. Pada pasal 5 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak disebutkan, pembinaan
teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak
dilakukan oleh Mahkamah Agung (ayat
1), sedang pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh
Departemen Keuangan (ayat 2). Selanjutnya, dalam pasal 27 ayat (1) UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang
No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan
kedudukan Pengadilan Pajak sebagai
pengadilan khusus di bawah peradilan
tata usaha negara.
Dengan demikian, Pengadilan Pajak
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Dua Atap
Reformasi melahirkan manajemen satu atap peradilan Indonesia berdasarkan
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“

Masalah pajak, masalah mutasi kepegawaian,
masalah rekrutmen, itu semua hendaknya di ba
wah Mahkamah Agung.

”

masih berada di bawah dua atap: Kementerian Keuangan dan Mahkamah
Agung. Dua atap itu pun kelihatan pada halaman web Pengadilan Pajak. Logo utamanya adalah logo Kementerian
Keuangan. Sedang logo MA digunakan
pada pengumuman-pengumuman yang
terkait dengan peradilan.
Independensi Hakim
Menurut Prof. Dr. Supandi, S.H.,
M.Hum, Ketua Kamar TUN pada MA,
manajemen satu atap itu suatu tuntutan
zaman akan kemandirian hakim. Menurutnya, zaman telah membuktikan bahwa peradilan yang tidak satu atap sangat
berpotensi menimbulkan gangguan dan
intervensi terhadap kemandirian peradilan. “Masalah pajak, masalah mutasi
kepegawaian, masalah rekrutmen, itu
semua hendaknya di bawah Mahkamah
Agung,” kata Supandi kepada Marta Satria Putra dan Panca Yunior Utomo dari
Majalah MA.
Lantas bagaimana dengan Pengadilan
Pajak yang masih di bawah dua atap?
Apakah kondisi ini tidak berpotensi

n

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

menimbulkan gangguan dan intervensi terhadap kemandirian peradilan?
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
menegaskan, kendati pembinaan organisasi,
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administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan, hal itu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim pajak dalam
memeriksa dan memutus sengketa.
Kendati demikian, wajar jika ada kekuatiran akan kemandirian hakim pa-

“

mungkinan peradilan pajak di bawah
atap, Ali mengatakan, ia tidak melihat
adanya resistensi terhadap kemungkinan itu. Menurutnya, manajemen dua
atap itu cuma urusan politik hukum
Indonesia yang wewenangnya berada
di tangan Pemerintah dan DPR. “Kalau

Kementerian Keuangan itu kaitannya hanya administrasi,
organisasi, dan keuangan.

”

jak. Sebab, manajemen satu atap dibuat
untuk menjamin kemandirian hakim.
Tetapi kekuatiran itu ditepis oleh Ali
Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., CA., yang
mengangkat sumpah sebagai Ketua
Pengadilan Pajak pada 7 Mei 2021 lalu
di hadapan Ketua Mahkamah Agung.
Dalam sebuah wawancara dengan Panca Yunior Utomo dan Viktor Pane dari
majalah MA, Ali Hakim mengatakan,
Pengadilan Pajak tidak pernah diintervensi oleh Kementerian Keuangan. “Kalaupun ada, kami taatnya pada undang-

aturan mau diubah menjadi satu atap
dan Pengadilan Pajak di bawah MA,
kami ikut saja. Kami tidak dalam posisi
resisten terhadap perubahan,” jawab Ali.
Ali mengakui, para pegawai Pengadilan Pajak adalah pegawai Kementerian
Keuangan. Mereka bertugas memberikan pelayanan administrasi di Pengadilan Pajak.
Berbeda halnya dengan para hakim.
Para hakim, kendati berasal dari unitunit Kementerian Keuangan, sudah lepas dari unit-unit induknya. Sama seka-

undang,” tegas Ali Hakim. “Kementerian Keuangan itu kaitannya hanya administrasi, organisasi, dan keuangan.”
Ditanya pendapatnya tentang ke-

li tak ada kegiatan mereka yang terkait
dengan unit-unit asal. Kementerian Keuangan itu hadir ketika rekrutmen saja.
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KERJA CEPAT

P

ENGADILAN PAJAK itu satu-satunya
peradilan pertama dan terakhir dalam
sistem hukum Indonesia. Dirancang demikian supaya proses peradilannya cepat. “Kalau
lama, Pemerintah pusing dapat duit dari mana,”
kata Ali Hakim, ketua Pengadilan Pajak Jakarta,
kepada Panca Yunior Utomo dan Viktor Pane dari Majalah MA.
Karena itu, tak ada peluang untuk lelet bagi para hakim pajak. Sebaliknya, mereka dituntut untuk bisa bekerja cepat. Sebab, hasil kerja mereka
menentukan APBN. Anggaran itu dari pajak, dan
APBN itu berganti setiap tahun.
“Kami harus bekerja cepat. Putusan kami itu
ditunggu-tunggu. Harus cepat proses di pengadilan pajak, karena uangnya mau digunakan Pemerintah. Kalau prosesnya lama, dari mana uang
Pemerintah?” tanya Ali Hakim.

n

Sidang online Pengadilan Pajak

Kerja keras para hakim pajak dapat dibayangkan kalau kita bandingkan beban kerja dengan
jumlah mereka. Menurut Ali Hakim, dalam 3 tahun terakhir, Pengadilan Pajak menangani ratarata 12.000 sengketa pajak per tahun, atau ratarata 1.000 sengketa per bulan, atau 50 sengketa
per hari kerja.
Beban sebesar itu ditangani oleh 40 majelis
tetap, yang masing-masing terdiri dari 3 hakim.
Ada 62 orang hakim aktif di Pengadilan Pajak.
Mereka inilah yang dibagi dalam 40 majelis tetap
itu, dengan konsekuensi satu hakim bisa menjadi
anggota pada 2 majelis.
Menurut Ali, beberapa dari para hakim itu
akan pensiun dalam waktu dekat. Pengganti mereka harus segera disiapkan. Rekrutmen mereka
ditangani oleh Kementerian Keuangan.
Distribusi perkara di antara 40 majelis itu dia-
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Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2014-2020

Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2014-2020

tur by system. Menurut Ali, Pengadilan Pajak sudah punya sistem yang bagus terkait
dengan distribusi perkara yang ditangani
oleh Sekretariat Pengadilan Pajak. “Distribusinya diatur sistematik sesuai dengan
kriterianya, untuk menghindari disparitas
putusan,” kata Ali.
Melihat besarnya jumlah sengketa pajak
yang harus ditangani 62 hakim pajak, wajar
saja kalau jumlah mereka ditambah. Tapi
menurut Ali, rekrutmen hakim pajak terikat pada perhitungan cost benefit. Artinya,
harus diperhitungkan biaya mempekerjakan mereka dan beban perkara yang harus
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ditangani Pengadilan Pajak. “Sementara ini
tak ada aturan mengenai jumlah hakim pajak,” jelas Ali.
E-litigasi dan E-court
Pengadilan Pajak sedang membangun ecourt. Untuk itu, menurut Ali Hakim, pihaknya berkomunikasi dengan Dirjen Militer dan
TUN, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
Tentu ada resistensi dari para pihak. Ada
yang karena terbiasa dengan cara konvensional atau belum melek teknologi. Ada pula
yang dengan alasan hambatan jaringan komunikasi.
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Sambil membangun e-court, Pengadilan Pajak menerapkan sidang elektronik dulu. Akibat
pandemi, sudah berjalan e-litigasi, yang disebut e-taxcourt.
Kalau majelis sepakat, persidangan berjalan
secara elektronik. Tapi ada perkara-perkara yang pada tahapan-tahapan tertentu perlu
pembuktian yang harus dihadiri para pihak
secara langsung.
Sekarang, setelah level PPKM dilonggarkan,
kalau persidangan banyak yang hadir langsung
di ruang sidang. Kemarin-kemarin, karena
pandemi, kami lock down. Persidangan secara
elektronik saja.
Satu-satunya Pengadilan Pajak
Menurut undang-undang, kedudukan pengadilan pajak ada di Jakarta. Itu satu-satunya
pengadilan pajak di Indonesia. Ke sinilah
mengalir seluruh sengketa pajak dari seluruh
Indonesia.
Jangan dikira pemohon ke pengadilan pajak
itu hanya wajib pajak gede. Tidak. “Pedagang
pasar pun boleh. Pokoknya semua wajib pajak
boleh. Siapapun yang tidak puas dengan keputusan Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, atau
Pemda,” jelas Ali.
Menurut Ali, kalau perusahaan dikenai pajak besar, pasti ada penolakan. Itu hak mereka
menolak sesuatu yang mereka anggap sebagai
kesewenang-wenangan aparat yang menetapkan pajak terlalu tinggi. Mereka keberatan, lalu
keberatan itu dibawa ke Pengadilan Pajak.
Sebelum perkara dibawa ke Pengadilan Pa-

n

Hakim Pajak di ruang kerja

Pengadilan Pajak sudah punya
“
sistem yang bagus terkait dengan
distribusi perkara yang ditangani
oleh Sekretariat Pengadilan Pajak.”
jak Jakarta.
Mengenai kemungkinan pembentukan pengadilan pajak di beberapa kota di Indonesia, Ali menganggapnya tidak perlu. Menurutnya, tak banyak

jak, sengketa diupayakan untuk diselesaikan
terlebih dahulu di Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, atau Pemda. Masing-masing instansi itu
punya kuasi peradilan. Jika wajib pajak masih
keberatan di sana, baru naik ke Pengadilan Pa-

n

Panitera pengadilan Pajak di ruang kerja..
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Pengadilan Pajak Jakarta menyelesaikan belasan ribu sengketa pajak per tahun.

sengketa pajak di Pemda itu. “Paling 1% dari
total sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak. Itu pun biasanya lebih ke official assessment dan bersifat sederhana,” kata Ali.
Sidang di Luar Kedudukan
Kendati kedudukan pengadilan pajak hanya
di Jakarta, menurut Ali, dimungkinkan mengadakan sidang di luar Jakarta, sesuai dengan
kebutuhan, karena pada prinsipnya pengadilan pajak memberikan pelayanan di tempat
pemohon. Lokasinya ditentukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan pertimbangan
mengenai banyaknya sengketa dan tersedianya fasilitas.
Sementara ini, Kementerian Keuangan melihat adanya kebutuhan besar akan pelayanan
itu di daerah Jawa Timur. Kalau semua wajib
pajak dari daerah itu harus ke Jakarta, mereka
akan kesulitan. Itu sebabnya Pengadilan Pajak
membuka pelayanan sidang di Surabaya de-
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ngan menumpang di Gedung Keuangan Negara (GKN). Surabaya melayani wajib pajak
dari Bali dan Nusa Tenggara.
Selain Surabaya, Pengadilan Pajak juga
membuka pelayanan sidang di Yogyakarta.
Menurut Ali, wajib pajak Yogyakarta sebenarnya tak banyak, tapi di sini ada misi pro bono.
Ditambahkan oleh Ali, tegantung pada kebutuhan dan penyediaan anggaran oleh Kementerian Keuangan, bisa saja dibuka pelayanan sidang selain Surabaya dan Yogyakarta.
Tapi menurutnya, sementara ini kebutuhan
akan pelayanan seperti itu tidak mendesak di
kota-kota lain. Di Makassar misalnya, menurut Ali, sengketa pajak hanya sedikit. Begitu
pula di Medan. Karena itu, tidak efisien dan
efektif kalau dibuka di kedua kota itu. “Kebutuhannya di daerah industri,” kata Ali. “Banten, misalnya, tapi itu bisa dilayani di Pengadilan Pajak Jakarta.” (VP/PYU)
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Sidang online di Pengadilan Pajak merupakan implementasi peradilan modern berbasis IT.

Tolak Sebut Penyelamatan
Uang Negara

A

LI HAKIM menolak disebut menyelamatkan uang Negara. Ia keberatan
kalau dikatakan Pengadilan Pajak
Jakarta telah menyelamatkan uang Negara dengan putusan-putusannya.
“Bahasa kita bukan menyelamatkan uang
Negara. Kalau disebut menyelamatkan uang
Negara, seolah-olah kami memihak pada Negara lewat putusan-putusan kami,” tegas Ali.
Menurut Ali Hakim, Pengadilan Pajak memberikan keadilan secara imparsial di antara

wajib pajak dan Negara. “Pada tataran itu kami
independen. Kita melihat dua belah pihak itu
sama. Kalau Negara harus kalah, ya kita kalahkan,” katanya tegas.
Demikian juga terhadap wajib pajak. Menurutnya, isi surat permohonan wajib pajak itu isi
banyak mengiba. Tapi para hakim pajak harus
bisa memilah-milah. “Kalau kita memutus itu
gak ada urusan dengan iba. Berpedoman pada
regulasi saja. Bukan karena wajib pajak menangis lalu permohonannya dikabulkan. Kalau di
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n

Ketua Pengadilan Pajak Jakarta, Ali Hakim (berkemeja batik), sedang
diwawancarai oleh Panca Yunior Utomo, hakim yustisial, untuk Majalah MA.

perkara pidana mungkin itu jadi hal yang meringankan. Tapi kalau di peradilan TUN tidak
seperti itu.”
Lepas dari keberatan itu, Ali Hakim beranggapan, tidak ada keperluan untuk menghitung
angka-angka nominal. “Yang penting adalah

Yang penting adalah selesai
“
diputus, lalu di-submit ke para pihak. Nanti yang eksekusi bukan
kami, melainkan Terbanding, unit
yang menerbitkan.”

selesai diputus, lalu di-submit ke para pihak.
Nanti yang eksekusi bukan kami, melainkan
Terbanding, unit yang menerbitkan,” kata Ali.
Selain itu, Ali menganggap sulit dan tak ada
urgensinya Pengadilan Pajak mengumpulkan
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data seperti itu secara khusus. Menurutnya,
pendataan secara detil pun sulit dilakukan, karena biasanya tak semua unsur pada penetapan
pajak dipermasalahkan oleh wajib pajak. “Misalnya, satu wajib pajak ditetapkan terutang seribu. Seribu itu ada banyak unsurnya. Bisa saja
dari seribu itu hanya sebagian yang dibanding
oleh wajib pajak,” katanya.
Karena itu, kata Ali Hakim, kalau mau hitung secara detil, harus dibaca 12.000 putusan
secara teliti satu persatu. Padahal putusan itu
harus segera dikirim ke para pihak untuk ditindaklanjuti. “Sekretariat Pengadilan Pajak tentu
kesulitan untuk itu di tengah tuntutan untuk
bekerja cepat,” jelasnya.
Senada dengan Ali Hakim, Ketua Kamar
TUN Prof. Dr. Supandi, S.H., M.Hum juga
enggan menyebut nominal. Menurutnya, peradilan MA adalah suatu profesi yang pantang
untuk pamer berapa perkara yang diputus, berapa keuangan Negara yang diselamatkan lewat
putusan-putusannya. (VP/PYU)
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PK Sengketa Pajak

P

ERADILAN pajak diselenggarakan
oleh pengadilan pajak satu-satunya
di Indonesia, yaitu Pengadilan Pajak Jakarta. Inilah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam menyelesaikan
sengketa perpajakan, sebagaimana diatur
dalam Pasal 33 Ayat (1) UU No. 14/2002.
Putusannya mempunyai kekuatan hukum
tetap (Pasal 77 Ayat 1), tetapi pihak-pihak
yang bersengketa masih diberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada
Mahkamah Agung (Pasal 77 Ayat 3).
Perkara pajak yang ada di Mahkamah
Agung itu hanya tingkat PK. Menurut Ketua Kamar TUN, Prof. Dr. Supandi, S.H.,
M.Hum, pemeriksaan perkara pajak di MA
tidak persis seperti yang dilakukan Pengadilan Pajak. Di Pengadilan Pajak, pemeriksaan menyangkut besaran-besaran pajak,
sementara di MA diperhatikan asas-asas
peradilan yang baik. Pada tingkat PK, di
samping pembuktian yang benar sesuai
dengan hukum acara, juga diperhatikan supaya penerapan hukumnya jangan sampai
salah.
Menurut Supandi, penerapan hukum
sudah menjadi ‘makanan sehari-hari’ para
hakim agung di Kamar TUN, sedang proses
pembuktian di hukum acara sudah menjadi
‘makanan sehari-hari’ mereka ketika masih
bertugas di pengadilan tingkat pertama dan
banding. Tapi kalau soal besaran-besaran
pajak, itu diserahkan pada judex facti Pengadilan Pajak.

“Jadi, semua bisa berjalan dan kita
juga berpegang pada database demi
konsistensi putusan, karena itu sangat
penting. Itu yang menjadi perhatian
hakim-hakim agung TUN, yang dikasih kewenangan untuk menyelesaikan
sengketa-sengketa TUN khusus tentang perpajakan,” kata Supandi.

n

Prof. Dr. H. Supandi, Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI

Sulitnya Rekrutmen Hakim Agung
Untuk memeriksa sengketa pajak pada
tingkat PK, Mahkamah Agung, khususnya
Kamar TUN, tentu membutuhkan hakim
agung yang berlatar belakang pendidikan
perpajakan. Tapi ternyata tak mudah mendapatkan hakim agung seperti itu. Dalam
dua kali seleksi hakim agung, tak satu pun
ahli perpajakan yang lolos.
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Pelantikan sejumlah hakim pajak oleh ketua Pengadilan Pajak, Ali Hakim.

Menurut Supandi, ada hambatan untuk merekrut hakim pajak menjadi hakim agung, karena faktor peraturan perundang-undangan.
Kendalanya ada pada jam terbang para hakim
pajak. “Rata-rata masa kerja mereka sebagai
hakim masih di bawah 10 tahun,” kata Supandi.
Mengenai para hakim pajak yang pernah
diusulkan menjadi hakim agung, Supandi menilai, kebanyakan dari mereka masih keliru
dalam hal pembuktian dan penerapan hukum
acara. Menurutnya, lebih banyak mereka menekankan segi teknis besar kecilnya pajak, yaitu pajak pertambahan nilai, bea masuk, PPh
dan sebagainya.
“Lebih teknis, padahal itu substansi kecil.
Yang paling penting adalah hukum acara pembuktian demi menjaga keseimbangan keadilan
antara penggugat dan tergugat, serta penerap-
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an hukumnya,” kata Supandi.
Hal itu dapat dimaklumi karena para hakim
pajak berasal dari para akuntan yang bertugas
di Kementerian Keuangan.
Ditanya tentang rencana mendapatkan
hakim-hakim pajak yang mumpuni, Supandi menyerahkannya kepada komisi yudisial.
“Rekrutmen hakim agung itu sepenuhnya
kewenangan komisi yudisial, walaupun kita
memberikan masukan,” kata Supandi.
The Show Must Go On
Menyadari sulitnya rekrutmen hakim agung,
Kamar TUN tak tinggal diam. Menurut Supandi, para hakim agung TUN dan para asisten
kemudian mendalami masalah-masalah perpajakan. Mereka mengadakan diskusi-diskusi
khusus tentang penanganan perkara-perkara
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pajak di tingkat PK.
Hasilnya, sengketa-sengketa di tingkat PK dapat diselesaikan tepat waktu,
walaupun memang terasa agak berat
bagi hakim-hakim agung Tata Usaha
Negara. Para hakim agung dibantu oleh
para asisten yang makin hari makin meningkat kualitas kemampuannya untuk
penyelesaian sengketa-sengketa.
PK atau Kasasi?
Supandi menganggap sebutan PK
pada undang-undang perpajakan merupakan suatu kesalahan. Menurutnya,
mestinya disebut kasasi.
Upaya hukum terakhir itu, kata Supandi, adalah kasasi. Mahkamah Agung
untuk tingkat terakhir dapat menguji
setiap perkara di dalam ranah kasasi.
“Ini konstitusi,” tegasnya.
Ditambahkannya, PK itu adalah upaya hukum luar biasa. Belum tentu dari
seribu perkara ada satu PK. Tapi nyatanya sekarang setiap putusan pengadilan

Prof. Dr. Supandi memeriksa perlengkapan kamera
wartawan sesaat setelah diwawancarai.

pajak diajukan PK. “Ini ironis, harus kita koreksi semua,” jelasnya.
Karena kesalahan undang-undang itu,
kata Supandi, MA menjadi penyandang
perkara pajak yang tertinggi di dunia.
“Jadi juara kita. Tapi sudahlah, right or

tentu dari seribu per“ Belum
kara ada satu PK. Tapi nyatanya sekarang setiap putusan
pengadilan pajak di a j u ka n
PK. "Ini ironis, harus kita koreksi semua.”

wrong, it’s my country,” katanya.
Supandi berharap, para pembuat undang-undang perlu memikirkan betul-betul dan menata kembali undangundang perpajakan. (VP/PYU)
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Harmonisasi
Peraturan Perpajakan

n

Sebuah sidang online di Pengadilan Pajak dipimpin langsung oleh
Ketua Pengadilan Pajak, Ali Hakim (membelakangi kamera).

NTUK meningkatkan pertumbuhan
perekonomian dan mengoptimalkan
penerimaan Negara guna membiayai
pembangunan nasional, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU
HPP). RUU HPP disahkan DPR menjadi UU
pada 7 Oktober 2021, lalu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021.
Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung, Prof.
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, menyambut baik undang-undang ini. Hal itu disampaikannya dalam wawancaranya dengan Marta Satria
Putra dan Panca Yunior Utomo dari Majalah

Mahkamah Agung. Menurut Supandi, harmonisasi peraturan perpajakan sangat penting, karena banyak peraturan yang tarik-menarik dan
membingungkan, sehingga kadang-kadang terjadi disparitas putusan.
Supandi mengatakan, semua peraturan perundang-undangan harus disinergikan, dari
UUD sampai peraturan perundang-undangan
terbawah, seperti pada UU Cipta Kerja. “Bersinergi itu seperti mesin; kalau berputar ke kiri,
ya ke kiri semua. Jangan ada ke kanan, ini membuat inefisiensi. Ini yang dimaui oleh UU Cipta
Kerja. Luar biasa,” kata Supandi.
Senada dengan Supandi, ketua Pengadilan Pa-

U
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jak, Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., CA.,
mengatakan sinkronisasi peraturan perpajakan itu implikasi dari UU Cipta Kerja, di mana berbagai undang-undang dijadikan satu supaya tidak terpencar-pencar.
Selain itu, menurut Ali Hakim, UU
HPP merupakan upaya Pemerintah untuk menyesuaikan peraturan-peraturan
perpajakan dengan kondisi sekarang,
sebab bisnis sekarang berbeda dengan
bisnis dulu, sedang aturan-aturan terkait perpajakan yang ada (KUP, PPh, PPN,
PBB, Bea Materai) sudah lama.
Terdiri dari 9 bab, UU HPP memiliki
6 ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program
Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.
Mulai berlakunya peraturan-peraturan

n

terkait dalam HPP diatur berbeda-beda.
Perubahan UU PPh baru berlaku mulai
Tahun Pajak 2022, sementara kebijakan
PPS berlaku 1 Januari 2022 sampai de-

itu seperti mesin; ka“ Bersinergi
lau berputar ke kiri, ya ke kiri semua. Jangan ada ke kanan, ini
membuat inefisiensi. Ini yang
dimaui oleh UU Cipta Kerja..”

ngan 30 Juni 2022. Perubahan UU PPN
dan Pajak Karbon baru berlaku mulai 1
April 2022. Hanya perubahan UU KUP
dan UU Cukai yang diberlakukan sejak
tanggal diundangkan.
UU HPP mengubah dan menambah sejumlah regulasi terkait perpajakan. Dalam

Majelis hakim Pengadilan Pajak memeriksa sengketa pajak, angka demi angka, secara teliti.
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n

Ali Hakim (kiri) sedang diwawancarai oleh Panca Yunior Utomo dari Majalah MA.

Pasal 2, UU HPP mengubah sejumlah
ketentuan dalam UU tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),
di antaranya angka-angka persentase sanksi terhadap pelanggaran perpajakan.
Kemudian dalam Pasal 3, UU HPP
mengubah sejumlah ketentuan UU tentang Pajak Penghasilan. Di antaranya, lapisan tarif PPh perorangan ditambah dari
4 menjadi 5 lapis. Batas atas lapis pertama
ditambah dari semula Rp 50 juta menjadi
Rp 60 juta. Sedang lapis baru (kelima) ditentukan mulai dari Rp 5 miliar.
Selain itu, bagi pengusaha perorangan
ditetapkan omzet tidak kena pajak sebesar Rp 500 juta. Artinya, jika omzetnya
Rp 500 juta per tahun atau kurang dari
itu, maka ia tidak dikenai PPh.
Selanjutnya, dalam Pasal 4, UU HPP
mengubah sejumlah ketentuan dalam
UU tentang Pajak Pertambahan Nilai
dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas
Barah Mewah (PPnBM). Di antaranya,
tarif PPN akan naik menjadi 11% mulai
1 April 2022, kemudian menjadi 12% selambat-lambatnya pada 2025. Selain itu,
ada 13 barang dan jasa yang dicoret dari negative list atau daftar tidak terutang
PPN dan dimungkinkan mendapatkan
fasilitas pembebasan PPN.
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Dari Pasal 5 hingga Pasal 12, UU HPP
mengatur Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dalam program ini ditetapkan macam-macam tarif PPh Final, baik
bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty (TA) yang asetnya per 31 Desember 2015 belum diungkap ketika mengikuti TA, maupun Wajib
Pajak orang pribadi yang aset perolehan
selama 2016-2020 belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.
Kemudian, dalam Pasal 13, UU HPP
mengatur pemberlakuan pajak karbon.
Pajak ini dikenakan atas emisi karbon seperti batubara yang memberikan dampak
negatif bagi lingkungan hidup. Subjeknya
adalah orang pribadi atau badan yang
membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang
menghasilkan emisi karbon.
Terakhir, dalam Pasal 14, UU HPP
mengubah sejumlah ketentuan UU tentang Cukai, di antaranya rencana penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai, yang rinciannya akan dibahas
oleh Pemerintah dan DPR setiap pengajuan RAPBN. Selain itu, UU HPP juga
mengubah besaran sanksi denda terhadap pelanggaran cukai. (VP/PYU)

WAWANCARA 39
Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum (Ketua Kamar TUN):

PK SENGKETA PAJAK
Kita Selesaikan Tepat Waktu

n

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

M

ANAJEMEN satu atap peradilan Indonesia belum sepenuhnya berlaku. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Mahkamah Agung, peradilan
umum, peradilan agama, peradilan tata
usaha dan negara semuanya berada di
bawah Mahkamah Agung. Akan tetapi
hal itu tidak berlaku untuk peradilan
pajak.
Memang pada pasal 5 UU No. 14/2002
tentang Pengadilan Pajak disebutkan
bahwa pembinaan teknis peradilan
bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh
Mahkamah Agung (ayat 1). Dan dalam
pasal 27 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UU No.
51/2009 tentang Perubahan Kedua UU
No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dijelaskan kedudukan Pengadil-

an Pajak sebagai pengadilan khusus di
bawah peradilan tata usaha negara. Tetapi pasal 5 ayat (2) UU No. 14/2002 menyatakan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh
Departemen Keuangan.
Untuk menggali lebih jauh kedudukan peradilan perpajakan dalam sistem
hukum Indonesia, Marta Satria Putra
dan Panca Yunior Utomo, keduanya hakim yustisial MA, mewawancarai Ketua
Kamar TUN, Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,
M.Hum, secara tatap muka. Hasilnya,
guru besar Universitas Diponegoro itu
tak hanya menjawab soal peradilan
pajak, tapi juga mengungkapkan gagasan-gagasannya mengenai berbagai
isu hukum ketatanegaraan. Berikut petikannya.
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Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Bagaimana sebenarnya kedudukan Pengadilan Pajak?
Dulu berdasarkan UndangUndang tentang Pokok-pokok
Kekuasaan Kehakiman, peradilan secara teknis di bawah
Mahkamah Agung, secara administratif di bawah departemen masing-masing. Itu menjadi perdebatan. Menurut para
insan peradilan, manajemen
dua atap ini sangat berpotensi
mengintervensi kemandirian
kekuasaan kehakiman.
Amanat dari Undang-Undang
Dasar 1945, kekuasaan kehakiman itu mandiri, menegakkan
keadilan, bebas dari intervensi
kekuasaan lainnya. Das sollen
begitu. Tapi das sein, beberapa
puluh tahun kita merdeka, kenyataannya tak seperti itu.
Buah dari reformasi lahirlah
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manajemen satu atap berdasarkan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata
usaha dan negara, semuanya di
bawah Mahkamah Agung.
Das sollen seperti itu, tapi
das sein untuk peradilan pajak, manajemen keuangan dan
kepegawaiannya masih di bawah Kementerian Keuangan,
sementara peradilan militer
masih di bawah Kementerian
Pertahanan dan Keamanan.
Manajemen satu atap itu sesungguhnya satu tuntutan zaman, tapi memang membutuhkan suatu proses. Zaman telah
membuktikan bahwa peradilan
yang tidak satu atap itu sangat
berpotensi memberikan gangguan dan intervensi terhadap ke-

mandirian peradilan.
Nah, untuk Pengadilan Pajak,
masalah rekrutmen, mutasi kepegawaian, itu semua hendaknya di bawah Mahkamah Agung.
Adakah program MA untuk
mewujudkannya?
Ada kalanya Mahkamah
Agung mau mandiri, tapi terganggu karena berbagai faktor,
misalnya pembiayaan. Mahkamah Agung punya program
pembaharuan, blueprint untuk
mewujudkan perubahan. Tapi
apakah program itu bisa dilaksanakan secara tepat, itu akhirnya tergantung kepada anggaran yang tersedia.
Tiga kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu mestinya mandiri.
Legislatif sudah punya ang-
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garannya sendiri, yang bisa
mereka olah sesuai dengan perencanaan mereka, dan realisasinya sesuai dengan visi dan
misinya. Eksekutif juga punya
anggaran sendiri. Seharusnya
Mahkamah Agung juga begitu.
Jadi, dibagilah anggaran kepada tiga kekuasaan, kemudian
tiga-tiganya dikontrol secara
sistematis. Kita sudah mampu
mewujudkan e-government. Tidak bisa ditarik sesuka hati pemegang kekuasaan. Ada suatu
sistem.
Benar apa yang disuarakan
oleh Undang-Undang Cipta
Kerja, yang populer disebut dengan Omnibus Law. Kekuasaan
negara di tiga bidang kekuasaan masing-masing melahirkan
peraturan perundang-undangan. Tapi peraturan perundangan itu bersinergi membangun
suatu kekuatan untuk tujuan
dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua
mengabdi kepada apa yang dikatakan pada alinea keempat
Pembukaan
Undang-Undang
Dasar 1945, yaitu melindungi
segenap tumpah darah Indonesia dan bangsa Indonesia, warga
negara Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut membangun ketertiban
dunia berdasarkan perdamaian
abadi dan keadilan sosial. Tentulah negara ini berdasarkan
kepada sila-sila Pancasila. Itu
tujuannya, semua mengarah
ke sana.

Kembali kepada manajemen
satu atap. Bagaimana jadinya dengan Pengadilan
Pajak?
Memang, konstitusi menghendaki satu atap. Tapi untuk
peradilan pajak dan peradilan
militer dibutuhkan waktu, karena faktor kesejarahan dan
faktor kultur budaya. Perlu
adaptasi pelan-pelan. Sekarang peradilan pajak secara
administrasi masih di bawah
Kementerian Keuangan, dan
peradilan militer masih di ba-

Lalu bagaimana Kamar TUN
menangani perkara-perkara
PK perpajakan?
Tentu Kamar TUN tidak tinggal diam. Kita tidak biarkan
pekerjaan itu tidak terselesaikan. Kamar TUN mengadakan
diskusi-diskusi khusus tentang
penanganan perkara pajak di
tingkat PK.
Memang perkara yang ada
di Mahkamah Agung itu hanya
tingkat PK. Di tingkat pertama
diselenggarakan oleh Pengadilan Pajak satu-satunya di Indo-

TAPI UNTUK PERADILAN PAJAK DAN
PERADILAN

MILITER

DIBUTUHKAN

WAKTU, KARENA FAKTOR KESEJARAHAN DAN FAKTOR KULTUR BUDAYA.

wah Panglima TNI.
Sekarang praktiknya, karena Pengadilan Pajak itu secara
peraturan perundang-undangan adalah pengadilan khusus
di bawah lingkungan peradilan TUN, mereka telah direkrut sebagai hakim-hakim TUN
Khusus.
Kalau begitu, para hakim
pajak bisa dapat direkrut
menjadi hakim agung TUN?
Nah, ternyata ada hambatan untuk merekrut mereka
menjadi hakim agung, karena
faktor peraturan perundangundangan.

nesia, yang kedudukannya setara dengan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara.
Toh sengketa-sengketa pajak kita selesaikan tepat waktu, walaupun memang terasa
agak berat bagi hakim-hakim
agung Tata Usaha Negara. Namun mereka dibantu oleh para
asisten yang makin hari makin
lama kita tingkatkan kualitas
kemampuannya untuk penyelesaian
sengketa-sengketa.
(Baca juga Laporan Khusus: PK
Sengketa Pajak, halaman 33)
Bagaimana mekanisme rekrutmen para hakim pajak
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menjadi hakim agung?
Itu sepenuhnya kewenangan
Komisi Yudisial, walaupun kita
memberikan masukan. Bagaimana nanti untuk mendapatkan hakim-hakim pajak yang
mumpuni, ya kami serahkan
saja kepada Komisi Yudisial
dan DPR. Tapi secara internal,
kami mempersiapkan orangorang dari peradilan TUN asli
untuk memperdalam pengetahuan di berbagai bidang ilmu,
supaya nanti tak ada masalah
lagi kelak antara perkara TUN

umum atau TUN khusus.
Perlu kita ketahui, untuk
Kamar TUN ini, makin lama
makin banyak muncul sengketa TUN yang bersifat khusus.
Bukan lagi hanya pajak, tapi
ada sengketa informasi publik, sengketa pengadaan tanah
untuk kepentingan umum,
sengketa pemilihan umum,
sengketa pemilihan kepala daerah, sengketa pelanggaraan
administrasi pemilihan umum,
dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan kepala

daerah. Itu semua menjadi dinamika yang hukum acaranya
berbeda-beda.
Selain itu, karena tekanan
kemajuan ilmu pengetahuan
teknologi, tenggang waktu penyelesaian perkara makin hari
makin cepat. (Baca juga: Mendagri Pernah Minta Percepatan, pada boks di bawah).
Apakah rekrutmen hakim
Pengadilan Pajak sama
seperti pengadilan yang di
bawah Mahkamah Agung?

“Mendagri Pernah Minta Percepatan”
Undang-Undang mengatur, sengketa pemilu harus ditangani oleh pengadilan paling lambat 21 hari. Tetapi menurut Ketua
Kamar TUN, Prof. Dr. Supandi, S.H., M.Hum,
Mendagri pernah minta percepatan. Kalau
bisa, 10 hari atau 15 hari saja, supaya panitia penyelenggara punya kesempatan mempersiapkan piranti-piranti dalam tahapantahapan pemilu berikutnya.
Rupanya, pas waktunya 21 saja panitia
penyelenggara sudah kalang kabut, apalagi kalau sampai pengadilan molor.
Menurut Supandi, semua sumber daya
manusia peradilan tata usaha negara, dari

ada yang terganggu. Bahkan, sarana dan
prasarana tak cukup satu, harus ada sekunder standby. Termasuk listrik dan generator,” kata Supandi ketika itu.
Supandi merasa terharu, karena sumber daya manusia peradilan tata usaha
negara Indonesia rela mempersiapkan
diri masing-masing, membeli laptop dengan uang pribadi atau dengan menyicil
di koperasi. “Mungkin karena dorongan
kesadaran akan betapa pentingnya teknologi informasi itu,” kata Supandi.
Tak hanya itu. Supandi melihat sendiri,
ada yang membawa pekerjaan ke mana

hakim tingkat pertama sampai tingkat kasasi, selalu berwawawasan teknologi informasi. Karena itu ia berani menyanggupi permintaan Mendagri dengan catatan.
“Insya Allah kami bisa melaksanakan,
dengan catatan sarana dan prasarana
peradilan, terutama peradilan yang berbasis teknologi informatika, harus dipenuhi secara baik. Server-server dari pengadilan tingkat pertama sampai MA jangan

saja mereka pergi. “Ternyata mereka melakukan sesuatu yang lebih daripada kewajibannya,” kata Supandi. “Kita ucapkan
terima kasih dan mestinya institusi harus
memperhatikan hal itu.”
Kerelaan berkorban karena kecintaan
dengan profesi dan kesadaran akan pentingnya teknologi informatika pantes ditiru oleh lingkungan-lingkungan peradilan
yang lain. (MSP/PYU/VP)
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Marta Satria Putra (paling kiri) dan Panca Yunior Utomo (kedua dari kiri)
mewawancarai Ketua Kamar TUN, Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Masih berbeda. Mereka berasal dari
sumber daya manusia yang direkrut oleh
Kementerian Keuangan. Dan basic pendidikannya adalah STAN, kemudian diterima sebagai ASN di Kementerian Keuangan. Mereka kemudian melengkapi dirinya
dengan kuliah di bidang hukum.
Rekrutmen mereka menjadi hakim dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Calon
hakimnya belum bergabung dengan Pusdiklat kita. Mereka dibina di Kementerian
Keuangan, kemudian diusulkan menjadi
hakim Pengadilan Pajak. Itulah, mereka
belum sepenuhnya di kita.
Kalau militer, mereka direkrut dari Babinkum TNI, kemudian menjadi personil
peradilan militer. Bagi yang akan memasuki profesi sebagai hakim, mereka masuk ke diklat calon hakim di Pusdiklat
Mahkamah Agung. Ini sangat baik, karena disiplin mereka bisa ditularkan kepada calon-calon hakim yang lain.
Apakah memungkinkan hakim TUN

yang sudah ada nanti dijadikan hakim pajak?
Sekarang saja, kita mulai percayakan rekan-rekan hakim agung kita yang berasal
dari peradilan TUN untuk bertanggung jawab di bidang perkara-perkara sengketa
PK pajak yang sangat potensial untuk disparitas. Tanpa ada yang berlatar belakang
pajak. Tapi mereka belajar. Mereka ambil
kursus privat di luar.
Mungkinkah kebijakan seperti itu
diberlakukan sampai di tingkat pertama?
Tingkat pertama itu urusan Kementerian Keuangan karena kita belum satu atap.
Tapi rasanya untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat,, sama lah dengan
pengadilan TUN. Pada prinsipnya pengadilan TUN ada di seluruh kabupaten dan
kotamadya, sedang pengadilan tingginya
harus ada di setiap provinsi. Namun nyatanya belum semua kabupaten dan pemerintahan kota punya pengadilan TUN.
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Kita lihat skala prioritas. Sekarang kita
cukuplah setiap provinsi ada pengadilan TUN, sementara pengadilan tingginya
baru empat saja.
Pengadilan pajak baru ada di Jakarta.
Bagaimana dengan kota-kota besar
seperti Medan, Surabaya, Bandung,
Makassar dan lainnya?
Mahkamah Agung rasanya berkepentingan akan pendekatan pelayanan kepada rakyat pencari keadilan di bidang
perpajakan. Kalau sudah ada pengadilan
tinggi di lima kota besar itu, mereka nanti
kasasi-nya ke MA, tapi di undang-undang

setiap diputus Pengadilan Pajak diajukan
PK. Ini kan ironis.
Ini harus kita koreksi semua. Nanti
para pembentuk peraturan perundangundangan harus kembali menatanya.
Caranya?
Ikuti apa yang dimaui Undang-Undang
Omnibus Law kita. Kita sinergikan semua peraturan perundang-undangan,
dari UUD sampai peraturan perundangundangan terbawah.
Bersinergi itu seperti mesin. Berputar
ke kiri, ya ke kiri semua. Jangan ada ke
kanan. Ini membuat inefisiensi.

Jadi harus bersinergi. Ini
PERBAIKAN BY SYSTEM ADALAH PER- yang dimaui oleh UU Cipta
Kerja. Luar biasa, mungkin
BAIKAN YANG PALING EFEKTIF DAN TI- akan segera lahir Omnibus
DAK MENGELUARKAN ENERGI BANYAK, Law yang lain.
Ini renungan kita bersama, kalau kita sama-sama
TAPI KEBERHASILANNYA LUAR BIASA.
ingin memperbaiki negeri
ini. Perbaikan by system
disebut PK.
adalah perbaikan yang paling efektif dan
Sebutan PK itu dulu saya kritik, tapi tidak mengeluarkan energi banyak, tapi
sudahlah. Karena kesalahan undang- keberhasilannya luar biasa.
undang - mestinya kasasi tapi disebut PKitulah MA RI menjadi penyandang perka- Apa contohnya?
Calo tiket. Begitu mau hari besar Idul Fitra pajak yang tertinggi di dunia. Jadi juara
kita. Tapi sudahlah, right or wrong, it’s ri, Tahun Baru dan Natal, calo tiket naik.
Dulu, teman-teman saya kepala stasiun,
my country. Cuman nanti para pembuat
undang-undang perlu memikirkan betul- banyak yang dirumahkan. Mereka orangbetul, upaya hukum terakhir itu adalah orang pinter, bisa menamatkan sekolah di
kasasi. Ini konstitusi. Mahkamah Agung akademi laut, udara, kereta api dan lainuntuk tingkat terakhir dapat menguji seti- nya. Itu semua dibiayai Negara. Tapi begitu produktif, mereka dirumahkan. Kareap perkara di dalam ranah kasasi.
na apa? Ya, calo tiket.
PK apa?
Sekitar tahun 1977, ketika masih goPK itu bukan upaya hukum biasa. PK itu longan dua, saya pernah mengajukan
upaya hukum luar biasa. Belum tentu dari usul untuk mengatasi calo tiket ini, yaitu
seribu perkara ada satu PK. Tapi sekarang segera wujudkan manajemen dan tata ke-
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lola ticketing berbasis teknologi informasi
dengan cara komputerisasi.
Nah, ternyata sekarang setelah kita menerapkan manajemen dan tata niaga tiket
menjadi e-ticketing - jadi tiket yang pake
karbon dibuang - calo tiket punah sendiri. Kita jadi bisa beli tiket dari kamar kita,
memilih tempat duduk dari rumah kita.
Contoh lain, PLN dengan listrik pintar.
Serta-merta perkara opal (operasi penerbitan aliran listrik) tak ada lagi di negeri
ini. Dulu banyak opal. Kalau listrik pakai
token, yang punya pulsa hidup listriknya.

Yang gak punya pulsa, gak usah dicabut
listriknya, mati sendiri.
Banyak contoh lain lagi. Ada digitalisasi
parking, kemudian penerimaan pegawai
dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Perilaku-perilaku yang merusak negeri
serta-merta bisa ditepis, gak perlu masuk
penjara mereka.
Jadi, marilah kita coba ubah sistem manajemen penyelenggaraan negara menuju digitalisasi pemerintahan atau otomatisasi pemerintahan. Nanti arahnya ke
sana. Itu pemikiran saya. (MSP/PYU/VP)

Memalukan kalau ada eksekusi riil…
Suatu ketika, Supandi mengikuti suatu
seminar peradilan administrasi internasional. Pada kesempatan itu ia bertanya,
bagaimana kalau ternyata ada putusan
pengadilan berkekuatan tetap tapi tidak
dilaksanakan oleh pejabatnya.
Itu tak mungkin terjadi, jawab panelis.
Sekali lagi, Supandi bertanya, bagaimana kalau itu terjadi. Lalu dijawab oleh
panelis, bahwa itu berarti negara yang
bersangkutan secara peradaban belum
siap untuk berperadilan administrasi.
Berarti di negara itu belum siap didirikan
peradilan administrasi. Budaya hukumya
harus dinaikkan dulu. Setelah dinaikkan,
baru dibikin peradilan administrasi.
“Tapi kita gak bilang negara kita begitu,”
kata Supandi kepada Marta Satria Putra
dan Panca Yunior Utomo dari Majalah MA.
Menurut Supandi, eksekusi terhadap
putusan yang dijatuhkan mestinya adalah eksekusi otomatis. Setelah dinyatakan
hukumnya, diminta atau tidak, secara

otomatis harus dilaksanakan saja karena
itulah prinsip negara hukum. Semua putusan yang berkekuatan tetap, yang disebut sebagai hukum dalam proses konkrit
untuk peradilan tata usaha negara, tidak
membutuhkan eksekusi riil, tapi eksekusi
otomatis,
Supandi menegaskan, hal itu berlaku
juga jika pejabat seperti dirjen pajak menjadi pihak yang dikalahkan oleh MA. Sang
pejabat adalah organ negara hukum. Perilakunya, conditio sine qua non, syarat yang
tak boleh tidak ada dalam dirinya, adalah
taat dan konsisten terhadap hukum. “Kalau hukum mengatakan batalkan, ya batalkan; kembalikan uangnya, ya kembalikan. Jadi, automatically,” tegas Supandi.
Bagi Supandi, lucu kalau di lingkungan
pengadilan, termasuk Pengadilan Pajak,
ada eksekusi riil. “Memalukan kalau di suatu negara seorang pejabat negara harus
dipaksa melaksanakan hukum,” katanya
mengakhiri wawancara. (MSP/PYU/VP)
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WORKSHOP

PUBLIKASI
PUTUSAN

n

KEPANITERAAN

UNGGAH

3.991 DOKUMEN

Workshop Publikasi Putusan dibuka oleh Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur (tengah).
Ia didampingi oleh Sekretaris Kepaniteraan, Iyus Suryana (kiri), dan Koordinator Data
dan Informasi Kepaniteraan MA, Asep Nursobah (kanan).

K

EPANITERAAN Mahkamah
Agung menggelar workshop
publikasi putusan, 1-3 November 2021, di Jakarta. Dibuka oleh
Panitera MA, Ridwan Mansyur, dan
diikuti oleh Tim Publikasi Putusan,
workshop itu merupakan upaya intervensi Kepaniteraan MA untuk
mempercepat publikasi putusan.
Dilaporkan pada penutupan acara, Rabu (3/11), selama workshop
Tim Publikasi Putusan berhasil
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mengunggah 3.991 konten, yang
terdiri atas 2.926 putusan Mahkamah Agung, 249 petikan putusan
dan 816 penetapan penahanan.
Hingga pekan pertama November, jumlah putusan yang terpublikasikan pada Direktori Putusan
mencapai lebih dari 6.463.000 putusan, termasuk sebanyak 11 ribu
putusan yang dipublikasikan sepanjang periode Janurari-30 Oktober 2021.
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Pengunggahan petikan dan penetapan penahanan/perpanjangan penahanan pada kegiatan
workshop publikasi putusan merupakan tindak
lanjut dari surat Panitera MA nomor 2304/PAN/
HK.01/12/202 tanggal 16 Desember 2020 perihal Prosedur Penyampaian Laporan Kasasi dan Berkas Perkara Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Status
Tahanan.
Berdasarkan surat tersebut,
pengadilan negeri menyamPengunggahan data dan dokupaikan laporan kasasi melalui
men penetapan penahanan serta
aplikasi direktori putusan. Kepetikan putusan ke Direktori Pupaniteraan MA memprosestusan, selain untuk efektifitas penya hingga diterbitkan penenyampaian dokumen, juga untuk
tapan penahanan Mahkamah
mendukung sistem SPPT-TI”
Agung. Salinan penetapan kemudian diunggah ke Direktori Putusan dan sistem Direktori Putusan akan menyampaikan salinan penetapan yang telah diunggah tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan. Hal
yang sama juga berlaku untuk petikan putusan.
“Pengunggahan data dan dokumen penetapan
penahanan serta petikan putusan ke Direktori Putusan, selain untuk efektifitas penyampaian dokumen, juga untuk mendukung sistem SPPT-TI”, jelas

“

Panitera MA.
Di akhir kegiatan workshop, Kepaniteraan MA
yang diwakili oleh Sekretaris Kepaniteraan, Iyus Suryana, menyerahkan penghargaan kepada peserta
pengunggah dokumen terbanyak. Mereka adalah
Hariyadi untuk kategori putusan, Candra Butar Butar untuk petikan putusan, dan Raydo Nurwidodo
untuk penetapan penahanan. (MMA/an)

EDISI XXVII/2021 – MAHKAMAH AGUNG

48 TOKOH
DR. H. SOBANDI S.H.,M.H.
(Kepala Biro Hukum dan Humas MA)

SAHABAT KAUM MILENIAL

n

Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI yang baru.

S

EJAK Senin, 30 Agustus 2021,
Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki Kepala Biro
Hukum dan Humas baru, yakni Dr.
H. Sobandi, S.H., M.H. Ia mengantikan
posisi Dr. Abdullah, yang wafat pada
Oktober 2020. Pelantikannya dipimpin oleh Sekretaris MA, Dr. Hasbi Hasan, M.H., dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Sebelum menduduki jabatan baru
tersebut, Sobandi telah menempuh
perjalanan panjang dalam riwayat kariernya. Rekam jejak Sobandi di dunia kehakiman dimulai sebagai calon
hakim di Pengadilan Negeri Brebes
Jateng pada 1996, tiga tahun setelah
lulus dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dari Pengadilan
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Negeri Brebes, Sobandi ‘naik kelas’
menjadi hakim di Pengadilan Negeri
Blangkejeren, Aceh, pada 2000.
Setahun di Pengadilan Negeri
Blangkejeren, Sobandi kemudian dipindahtugaskan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Jambi (2001-2006).
Selanjutnya, pria berkumis dan berjanggut tebal itu berpindah-pindah
tugas di Pengadilan Negeri Kandangan, Kalimantan Selatan (2006-2008),
Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa
Barat (2008-2010), dan Pengadilan
Negeri Batam (2010-2013).
Di sela-sela tugasnya sebagai hakim, pria kelahiran Karawang 4 Februari 1969 itu melanjutkan pendidikan
S2 Magister Hukum di Pascasarjana
FH Universtias Lambung Mangkurat
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Banjarmasin pada 2008, serta S3
di FH Universitas Sriwijaya, Palembang, pada 2018.
Karier Sobandi terus melejit dengan menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, Ketua
Pengadilan Negeri Sekayu, Ketua
Pengadilan Negeri Rantau Prapat,
Ketua Pengadilan Negeri Depok,
Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Denpasar, Ketua Pengadilan Negeri
Denpasar, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akhirnya, pada 30 Agustus 2021, ayah tiga
anak itu berlabuh di gedung Mahkamah Agung RI, dengan jabatan
Kepala Biro Hukum dan Humas MA.
Sobandi, yang pernah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas
Islam Bandung dan Fakultas Hukum Universitas Mahendradata Bali,
dikenal aktif menulis. Pada 2020,
ia bersama Dr. Muhammad Sadi Is,
S.H.I., M.H., menulis buku berjudul
Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Ia juga menulis buku berjudul
Limitasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan

n

Niaga yang diterbitkan pada 2021.
Selain buku, Sobandi menulis pikiran dan gagasannya dalam bentuk
artikel di blog pribadinya, http://kisobandi.blogspot.com.
Kembangkan Diri
Sobandi mengaku ingin keluar
dari zona nyaman sebagai hakim
dengan rutininas memeriksa dan
memutuskan perkara. Karena itu,
tatkala muncul kesempatan seleksi Kepala Biro Hukum dan Humas
Mahkamah Agung, Sobandi memutuskan ikut serta. Hal itu didahului
dengan mengikuti fit and proper
test. Motivasinya didasari keinginan
untuk mengembangkan diri.
Kini, Sobandi resmi sudah menduduki jabatan tersebut. Untuk lebih
berkontribusi kepada lembaga peradilan, ia sudah menyiapkan sejumlah program agar gerak Mahkamah
Agung di bidang hukum dan kehumasan semakin selaras dengan dunia dan irama kaum milenial.
Menurut Sobandi, generasi milenial cenderung malas membaca me-

Sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas, Sobandi harus sigap menjawab para awak media massa, seberapa tajam
pun pertanyaan mereka.
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n

Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Sobandi, pada acara Coffee Morning dan perkenalan
dengan para awak media.

dia berbasis kertas. Karenanya, publikasi melalui media
cetak seperti koran dan majalah sudah tidak lagi efektif. Demikian juga dengan
Majalah Mahkamah Agung
(MMA).
Untuk mengetahui lebih jauh
mengenai visi, misi, dan gagasan Sobandi, berikut wawancara MMA dengannya pada Oktober 2021. Petikannya:
Anda tampak antusias sekali dengan digitalisasi publikasi MA?
Masyarakat dunia, termasuk Indonesia sekarang ini,
telah memasuki era keterbukaan informasi dan teknologi digital. Tapi Mahkamah
Agung sebagai lembaga vertikal dengan badan peradilan
di bawahnya belum mempunyai pusat data digital yang
terintegrasi dan dapat diakses publik setiap saat.
Sejak disahkannya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh informasi melalui berbagai ra-
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gam media, baik konvensional, media online maupun
media sosial.
Untuk menghadapi era keterbukan informasi dan teknologi, Mahkamah Agung
telah mengeluarkan SK
KMA Nomor 1-144/SK/I/2011
tentang pedoman dalam
memberikan pelayanan informasi publik. Tapi dalam
perkembangan era keterbukaan informasi dan teknologi digital yang sangat
cepat ini, informasi seperti
rencana strategis, data dan
jenis perkara, data hakim
dan lain-lain yang dibutuhkan masyarakat, pers, atau
kalangan akademik masih
sulit diakses setiap saat dan
baru diperoleh dari buku Laporan Tahunan Mahkamah
Agung.
Konkretnya bagaimana?
Kebijakan open data Mahkamah Agung harus didukung dengan sajian portal/
website khusus yang terintegrasi, online dan real time,
mengenai data peradilan
di Indonesia, seperti yang

termuat dalam laporan tahunan Mahkamah Agung,
seperti rencana strategis,
data hakim, data perkara,
serta data lain yang berkaitan dengan Mahkamah
Agung dan pengadilan di
semua lingkungan peradilan. Sehingga masyarakat,
pers atau kalangan akademisi dapat mengakses portal tersebut setiap saat.
Saya ingin lebih menyasar
atau menyesuaikan dengan
zaman sekarang yang lebih
mengoptimalkan peran dan
fungsi teknologi informasi. Kita sudah menggunakan teknologi digital untuk
majalah Mahkamah Agung.
Mungkin perlu juga kita memanfaatkan media sosial seperti facebook, instagram,
twitter, tiktok, dan lain-lain.
Artinya perlu tim untuk
konten media sosial?
Tidak hanya tim yang menyediakan konten pada media sosial. Nanti kita juga butuh sarana prasarana berupa
studio mini untuk membuat
konten di media sosial seperti podcast, tiktok, facebook,
twitter, instagram dan lainlain. Tim konten yang terdiri
dari orang orang yang kreatif dan inovatif dapat direkrut
dari hakim atau pegawai.
Anda kini resmi menjabat
Kepala Biro Hukum dan Humas. Apa yang akan Anda
lakukan
terkait
jabatan
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anda yang baru ini?
Saya akan berupaya memperkuat peran Biro Hukum
dan Humas Mahkamah
Agung di era keterbukaan informasi dan teknologi.
Saya menawarkan inovasi
dan rencana strategis untuk penguatan peran Biro
Hukum dan Humas dengan open data Mahkamah
Agung yang mudah diakses
publik melalui portal/website khusus yang terintegrasi,
online dan real time.
Saya juga membentuk bagian advokasi hukum dan
juru bicara. Tim advokasi hukum berperan membela kepentingan hukum Mahkamah Agung dan pengadilan
di semua lingkungan peradilan, sedang juru bicara pengadilan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, demikian juga juru bicara
Mahkamah Agung.

watiran ketika berbicara
tentang suatu perkara akan
melanggar kode etik pedoman perilaku hakim.
Selain juru bicara, diperlukan juga adanya bagian advokasi hukum untuk
membela kepentingan hukum Mahkamah Agung dan
pengadilan di semua lingkungan peradilan. Tim advokasi hukum tidak harus
unsur hakim.Yang penting
berpendidikan sarjana hu-

n

Sekarang ada juru bicara
dan humas?
Iya betul. Tugas humas hanya menyiapkan materi dan
data saja. Jadi nanti akan
ada juru bicara di pengadilan dan Mahkamah Agung
yang berwenang menyampaikan pendapat atau opini
resmi. Juru bicara Mahkamah Agung saat ini selalu
dijabat oleh hakim agung;
demikian juga, juru bicara
pengadilan dijabat oleh hakim, sehingga ada kekha-

ku hakim.
Tim advokasi dan juru bicara selalu berkoordinasi
dengan juru bicara Mahkamah Agung dan seluruh
juru bicara pengadilan di semua lingkungan peradilan.
Beban kerja Biro Hukum
dan Humas cukup berat, ya?
Sangat
banyak.
Saya
mengusulkan untuk meningkatkan eselonisasi Biro
Hukum dan Humas Mahka-

Sekretaris MA, Dr. Hasbi Hasan, M.H., melantik Kepala Biro Hukum dan Humas yang baru, Dr. H.
Sobandi, S.H., M.H. di Lantai II Gedung Tower MA (30/8). Bersama Sobandi, turut dilantik 4
pejabat eselon II lainnya, yakni Joko Upoyo Pribadi, S.H., M.H., Kol. Adm Edi Wuryanto, S.I.P.,
C.Fr.A., Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., dan Dr. Iyus Suryana, S.H., M.H.

kum.
Juru bicara Mahkamah
Agung bisa diangkat dari
unsur hakim agung, dan
juru bicara di pengadilan diperankan hakim. Tetapi harus dibuat aturan yang jelas
mengenai tugas dan fungsi
juru bicara sehingga terhindar dari pelanggaran kode
etik hakim/pedoman perila-

mah Agung menjadi eselon
1 dengan nama Badan Hukum dan Humas Mahkamah Agung.
Baik, Pak. Selamat bekerja!
Terima kasih. Saya siap 24
jam 7 hari seminggu, bekerja sama, membantu menjawab segala pertanyaan.
Saya akan menjadi sahabat
kaum milenial. (MMA/rz/vp/hp)
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MEMOSISIKAN
PANDEMI SEBAGAI
OPPORTUNITY
Oleh Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.*

prestasi prestisius di saat wabah Covid-19 mengamuk dahsyat.
Performa extraordinary Mahkamah Agung tersebut menarik
untuk dikaji. Paradigma apa yang digunakan Mahkamah Agung
sehingga tetap berkinerja tinggi di masa pandemi? Apa key of
success Mahkamah Agung untuk meraih prestasi demi prestasi?
Bagaimana keterjaminan keselamatan aparatur peradilan dalam
jalan panjang menuju pencapaian prestasi? Bagaimana peran
Mahkamah Agung dalam proses perubahan masyarakat menghadapi pandemi? Tulisan singkat ini berusaha untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan utama tersebut.

n

Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

W

abah Covid-19 telah
memorak-porandakan stabilitas tatanan kehidupan. Dalam bidang
pemerintahan,
kenyataan
memaksa kita untuk percaya
bahwa wabah tersebut nyatanyata menghambat laju penyelenggaraan program-program
yang telah diagendakan. Itulah
kelaziman yang terjadi pada
banyak instansi pemerintah.
Tetapi ternyata ada realitas
yang kontras dengan kelaziman tersebut: Mahkamah Agung
justru menorehkan prestasi-
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Deret Prestasi
Pada fase awal masuknya badai Covid-19 ke Indonesia, banyak
agenda Mahkamah Agung yang terpaksa tidak dapat dilaksanakan. Ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri, karena menjadi
signal buruk bagi pelaksanaan program-program kerja lain yang
telah ditetapkan untuk tahun berjalan. Namun kenyataannya
Mahkamah Agung mampu segera mengambil langkah-langkah
cepat dan tepat, sehingga kondisi sulit dapat segera teratasi.
Setidaknya ada delapan prestasi berkelas Mahkamah Agung di
masa pandemi, yaitu:
Pertama, suksesnya implementasi administrasi perkara dan
persidangan secara elektronik (e-court). Pada tahun 2020 penggunaan e-court untuk pendaftaran perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara melonjak. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020, pada tahun tersebut perkara pada peradilan tingkat pertama yang didaftarkan melalui
e-court jumlahnya meningkat hingga 295,79%.
Kedua, capaian kinerja penyelesaian perkara terbaik sepanjang
sejarah Mahkamah Agung. Beban perkara Mahkamah Agung pada
2020 meningkat menjadi 20.761 perkara, naik 6,07% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hebatnya, capaian memutus perkara
Mahkamah Agung pada 2020 mencapai 20.562 perkara (99,04%).
Artinya, sisa perkara hanyalah sebanyak 199 (0,96%).
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Dari data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
pada 2020 Mahkamah Agung
menerima perkara dengan
jumlah terbanyak, menyisakan
tunggakan perkara (case backlog) dengan jumlah terkecil,
serta mencatatkan rasio produktivitas memutus tertinggi
sepanjang sejarah Mahkamah
Agung.
Ketiga, perolehan predikat
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) selama sembilan kali
berturut-turut.
Mahkamah
Agung kembali meraih opi-

Mahkamah Agung telah menggunakan Virtual Account untuk
pembayaran biaya perkara.
Pada 2020, pembayaran biaya
perkara yang menggunakan
rekening virtual berjumlah
Rp16.637.000.000,00. Jumlah
tersebut adalah 92,91% dari
keseluruhan penerimaan biaya perkara Mahkamah Agung
pada 2020.
Keenam, Pusdiklat Menpim
Mahkamah Agung meraih Juara III nasional Lembaga Pelatihan Berprestasi Kategori I
(Lembaga Pemerintah Pusat

mengagendakan pembaruan,
sebagaimana dinyatakan Cetak Biru Pembaruan Peradilan
2010-2035, Mahkamah Agung
menggunakan pendekatan Kerangka Pengadilan yang Unggul (The Framework of Court
Excellence).
Kehendak terwujudnya peradilan yang unggul bukan saja
terjadi di Indonesia. Dunia internasional juga menghendaki
hal itu. Oleh karenanya, peradilan-peradilan di belahan
dunia kemudian bertemu, menyepakati, dan menerapkan

ni WTP dari BPK untuk tahun
anggaran 2020. Dengan adanya opini ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung
dipandang telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang
berlaku umum dengan baik.
Keempat, banyaknya peradilan di bawah Mahkamah Agung
yang menerima predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM). Pada
2020, sebanyak 85 Satuan Kerja berhasil meraih predikat
Wilayah Bebas Korupsi (WBK),
salah satunya Eselon I, yaitu
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Adapun Satuan
Kerja yang mendapat predikat
WBBM ada 9 Satker.
Kelima, peningkatan penggunaan Virtual Account (VA)
untuk pembayaran biaya perkara. Untuk meningkatkan
efektivitas, akuntabilitas dan
transparansi keuangan perkara, sejak 2017 Kepaniteraan

K/L). Prestasi membanggakan
ini disumbangkan pada awal
Agustus 2021.
Ketujuh, Rekor MURI Diklat
Aparatur terbanyak. Selain
mendapat juara III lembaga
pelatihan berprestasi, Pusdiklat Menpim Balitbang Diklat
Kumdil Mahkamah Agung
juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia
Indonesia (MURI) atas prestasi dalam pelaksanaan Diklat
Aparatur terbanyak sepanjang
2020.
Kedelapan, diluncurkannya
film Pesan Bermakna tepat di
hari ulang tahun yang ke-76
Mahkamah Agung. Film ini
bercerita tentang arti penting
sebuah integritas bagi aparatur peradilan.

sebuah standar internasional
untuk menyelenggarakan sistem peradilan. Standar tersebut dinamakan International
Framework for Court Excellence (IFCE).
IFCE adalah sistem manajemen mutu yang dirancang
untuk membantu pengadilan
meningkatkan kinerjanya. Sistem ini merupakan pendekatan yang komprehensif untuk
mencapai pengadilan yang
unggul. Kerangka ini terdiri
dari tiga hal sebagai berikut:
a) Kerangka nilai-nilai inti
universal, terdiri dari Seven
Areas of Court Excellence (Tujuh Area untuk Pengadilan
yang Unggul);
b) Proses evaluasi menggunakan kuesioner penilaian mandiri. Instrumen ini berguna untuk mengevaluasi kinerja pengadilan dalam penerapan Tujuh
Area untuk Pengadilan yang
Unggul serta memberikan panduan bagi pengadilan untuk

The Framework of Court
Exellence
Mahkamah Agung terus berikhtiar untuk mewujudkan
peradilan yang unggul. Dalam
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meningkatkan kinerjanya;
c) Rumusan global kinerja
pengadilan. Rumusan ini mencakup langkah-langkah kinerja
inti pengadilan yang terfokus,
jelas, dan dapat ditindaklanjuti.
Tujuh Area untuk Pengadilan yang Unggul mencakup: 1)
Court Leadership and Management (Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan), 2) Court
Planning and Policies (Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan), 3) Court Resources:
Human, Material and Financial (Sumber Daya Pengadilan:

Salah satu tujuan penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah agar
proses pembaruan dapat berjalan lebih baik, lebih terstruktur, dan lebih terukur serta tepat sasaran. Arah pembaruan
yang dibidik oleh cetak biru
tersebut antara lain pembaruan fungsi teknis, pembaruan
manajemen perkara, pembaruan penelitian dan pengembangan, pembaruan pengelolaan sumber daya manusia, sistem pendidikan dan pelatihan,
pembaruan pengelolaan ang-

b) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, yang meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan
informasi, dan kesaksian;
c) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan,
yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantinya
dengan proses berbasis komputer;
d) Pembentukan organisasi
berbasis kinerja, yaitu dengan
menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pe-

Manusia, Materi dan Keuangan), 4) Court Proceedings and
Processes (Cara Kerja dan Proses Pengadilan), 5) Client Needs
and Satisfaction (Kebutuhan
dan Kepuasan Pelanggan), 6)
Affordable and Accessible Court
Services (Layanan Pengadilan
yang Terjangkau dan Dapat Diakses), dan 7) Publik Trust and
Confidence (Keyakinan dan Kepercayaan Publik).
Paradigma court excellence
yang dibangun dengan IFCE
inilah yang digunakan Mahkamah Agung dalam mengidentifikasi bidang-bidang, menentukan prioritas, dan menganalisis perbaikan yang dibutuhkan. Kerangka ini pada kenyataannya banyak membantu
Mahkamah Agung untuk dapat
menciptakan inovasi dan prestasi, meski di tengah sulitnya
situasi akibat pandemi.

garan, pengelolaan aset, pembaruan teknologi informasi,
pembaruan sistem pengawasan, dan sistem keterbukaan informasi.
Dalam konteks arah pembaruan teknologi informasi,
Mahkamah Agung telah menetapkan arah strategis yang digunakan sebagai dasar untuk
merumuskan dan menentukan peran dan posisi teknologi
informasi sebagai instrumen
pendukung strategis dalam
melakukan modernisasi badan
peradilan. Sasaran dari penerapan teknologi informasi di
Mahkamah Agung dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk mencapai hal-hal
berikut ini:
a) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam
dan luar pengadilan, termasuk
putusan, jurnal hukum, dan lainnya;

mantauan dan kontrol atas kinerja;
e) Pembentukan lingkungan
pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan
fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.
Arah pembaruan di bidang
teknologi informasi yang diagendakan dalam cetak biru ini
menunjukkan bahwa sebelum
terjadinya wabah Covid-19,
Mahkamah Agung memang telah memiliki agenda pembaruan teknologi informasi, sehingga ketika badai Covid-19 melanda, sebenarnya Mahkamah
Agung telah lebih siap menjalani new normal yang dalam
kesehariannya manusia lebih
banyak mengandalkan teknologi informasi.

Arahan Pembaruan Teknologi Informasi
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Pandemi sebagai Opportunity
Covid-19 telah menimbulkan
dampak yang serius bagi kehidupan manusia. Tidak hanya

KOLOM 55
di bidang kesehatan, pandemi
ini juga berdampak serius bagi
perekonomian.
Salah satu cara yang dinilai efektif dalam menghambat
penyebaran Covid-19 adalah
dengan pembatasan sosial.
Namun, pilihan ini memantik
problem baru, yakni stagnasi,
bahkan kelumpuhan berbagai
sektor kehidupan.
Meski demikian, langkah
pembatasan sosial tersebut tetap harus diambil. Keselamatan manusia harus diletakkan
pada prioritas tertinggi.
Tidak dapat dimungkiri,
dampak Covid-19 dirasakan
oleh hampir semua sektor kehidupan, termasuk Mahkamah
Agung. Banyak warga pengadilan yang sakit akibat terpapar virus ini, bahkan beberapa
di antaranya meninggal dunia.
Di sisi lain, Mahkamah Agung
dan empat badan peradilan di
bawahnya sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman tidak
dapat menghentikan layanan.
Terlebih lagi dalam perkara pidana yang terdakwanya di tahan dan perkara-perkara yang
jangka waktu penyelesaian
perkaranya telah ditentukan
oleh undang-undang.
Imbas Covid-19 ini bukan
hanya melanda pelaksanaan
administrasi perkara dan administrasi persidangan saja, tetapi juga pelaksanaan program
lainnya. Seperti terhambatnya
kegiatan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan, pengelolaan anggaran,

program-program kehumasan,
dan penelitian.
Mahkamah Agung kemudian
bergerak cepat dalam merespons dampak pandemi. Langkah yang diambil adalah menyusun suatu rencana strategis. Salah satu model analisis
yang dapat digunakan untuk
menyusun perencanaan strategis adalah analisis SWOT, singkatan dari strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan),
opportunities (peluang), dan
threats (ancaman).
Strengths
pada
analisis

menetapkan prioritas mana
saja yang harus didahulukan
oleh organisasi.
Dalam analisis SWOT, covid-19 memang merupakan
ancaman bagi segala sendi kehidupan. Namun, jika dilihat
dari perspektif berbeda, pandemi ini dapat juga dijadikan
sebagai peluang. Mahkamah
Agung berada pada perspektif
kedua ini.
Mahkamah Agung memosisikan gejala perubahan sosial
akibat pandemi tersebut sebagai peluang, sehingga ketika

HASIL ANALISIS INI DAPAT MEMBERIKAN
REKOMENDASI UNTUK MENINGKATKAN
KEKUATAN, MENGURANGI KELEMAHAN, MEMPERTAHANKAN PELUANG, DAN
MENGHINDARI POTENSI ANCAMAN.
SWOT merujuk pada kekuatan dan atau kelebihan internal, sedang weakness merujuk
pada kelemahan yang harus
segera diperbaiki. Opportunities merupakan faktor eksternal
yang dapat digunakan untuk
meningkatkan keunggulan, sedang threats merupakan faktor
eksternal yang dapat mengancam atau berpengaruh buruk
pada organisasi.
Hasil analisis ini dapat memberikan rekomendasi untuk
meningkatkan kekuatan, mengurangi kelemahan, mempertahankan peluang, dan menghindari potensi ancaman. Analisis SWOT juga berguna untuk

menganalisis data melalui analisis SWOT, pandemi Covid-19
dimasukkan ke dalam kategori opportunities. Artinya, pandemi ini diyakini justru akan
memperlancar
percepatan
pembaruan peradilan.
Usaha Mahkamah Agung dalam memaksimalkan pemanfaatan peluang ini lebih mudah
karena pada sisi strength (kekuatan) telah memiliki sarana
dan prasarana teknologi informasi yang mendukung pemberian layanan peradilan berbasis teknologi informasi. Kekuatan ini tidak terlepas dari
telah adanya cetak biru pembaruan peradilan yang dari
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jauh-jauh waktu, yakni sejak 2010, telah
mengagendakan pembaruan di bidang
teknologi informasi.
Jika diperhatikan dengan seksama, delapan prestasi Mahkamah Agung sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya tidak terlepas dari ketepatan langkah Mahkamah Agung dalam memosisikan pandemi sebagai peluang. Mahkamah Agung memanfaatkan momen
pandemi dengan segala konsekuensinya
tersebut sebagai jalan tol untuk percepatan pembaruan di segala bidang.
Jika mengacu pada cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, proses peralihan dari peradilan konvensional ke

mengutamakan kesehatan dan keselamatan aparaturnya. Lebih jauh lagi,
juga mengutamakan keselamatan seluruh masyarakat pencari keadilan. Ini
menandakan bahwa Mahkamah Agung
tetap setia membumikan asas salus populi suprema lex esto, keselamatan
rakyat adalah hukum tertinggi.

peradilan elektronik seyogianya dilakukan pada fase lima tahunan ke-3, yaitu
tahun 2021-2025. Namun akibat datangnya pandemi dan ketepatan langkah
Mahkamah Agung dalam menyikapi
pandemi, migrasi sistem peradilan dari
konvensional ke elektronik dapat berlangsung lebih cepat.
Selain sebagai opportunity, Mahkamah Agung juga memiliki kesadaran
penuh bahwa pandemi ini juga merupakan threat atau ancaman yang serius.
Terhadap ancaman tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran untuk melindungi
segenap aparatur peradilan. Selain peraturan tertulis, Mahkamah Agung juga
mengupayakan langkah-langkah taktis
untuk mencegah penularan Covid-19,
seperti halnya penyemprotan disinfektan setiap hari Rabu, penggunaan scan
QR Code aplikasi PeduliLindungi untuk
masuk ke gedung Mahkamah Agung,
dan pengetesan SWAB berkala.
Paket-paket kebijakan ini menandakan bahwa selain berusaha keras untuk memanfaatkan peluang, Mahkamah Agung tetap memperhatikan dan

teguh paradigma hukum sebagai sarana pembaruan dan pengarah pembangunan. Perlu ditekankan sekali lagi,
hukum dalam konteks ini mencakup
lembaga dan proses, bukan kaidah dan
asas an sich.
Seperti telah dikemukakan sebelumnya, jauh sebelum pandemi melanda,
sebenarnya, Mahkamah Agung telah
mengagendakan modernisasi peradilan
dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian, saat wabah Covid-19
datang, modernisasi ini sangat banyak
membantu penyelenggaraan peradilan.
Layanan peradilan, bahkan termasuk
persidangan, tetap dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi
informasi, sehingga penularan Covid-19
relatif dapat ditekan.
Berdasarkan kenyataan ini dapat ditarik sebuah benang merah: Mahkamah
Agung —dalam posisinya sebagai institution dan penyelenggara process— telah
berperan sebagai sarana pembaruan dan
pengarah pembangunan masyarakat.
*Panitera Mahkamah Agung Republik
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MA sebagai Pengarah Pembangunan
Masyarakat
Meski tidak tertulis dalam cetak biru
maupun misi-misi, namun jika kita
mencermati program-program dan paket kebijakan, pada prinsipnya Mahkamah Agung terus konsisten memegang

Indonesia
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Dari Pengukuran EODB tentang
Resolving Insolvency di Indonesia

SEBUAH
REKOMENDASI
UNTUK MA
Oleh: Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. *
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Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H.

ingkat Kemudahan Berusaha, yang dikenal dengan
Ease of Doing Business
(EODB), menjadi indikator pen-

yakni starting a business, dealing
with construction permits, getting
electricity, registering property,
getting credit, protecting minority

ting bagi pelaku usaha untuk mengetahui kondisi nyata terkait iklim usaha dan investasi di suatu
negara. Semakin tinggi peringkat
suatu negara dalam EODB, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan dan minat pelaku bisnis
untuk melakukan usaha maupun
berinvestasi di negara tersebut.
Pemeringkatan EODB dikeluarkan oleh World Bank (Bank Dunia) setiap tahun. Pemeringkatan
dilakukan oleh Doing Business
(DB). Tujuannya, untuk memberikan penilaian yang objektif
terhadap kebijakan berusaha
dan efektivitas penerapannya di
kota-kota tertentu (selected cities)
pada 190 negara. Untuk mengukur tingkat perekonomian di Indonesia, misalnya, terpilih kota
Jakarta dan Surabaya sebagai city
covered untuk dinilai.
DB melakukan pemeringkatan
melalui metodologi khusus guna
mengukur kemudahan berusaha. Ada 11 (sebelas) indikator
yang diukur pada tahun 2020,

investors, paying taxes, trading
across borders, enforcing contracts dan resolving insolvency, serta
employing workers.
Dalam Laporan DB tahun 2020,
Indonesia, yang berada dalam
kawasan Asia Timur dan Pasifik
(Astimpas), menduduki peringkat 73 dengan nilai 69,6, masuk
dalam kategori lower middle income. Topic score tertinggi Indonesia dengan nilai 87,3 diraih
oleh getting electricity, sedangkan nilai terendah, yakni 49,1,
diberikan kepada enforcing contracts. Apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di
ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, maka peringkat
Indonesia masih tertinggal.
EODB Bidang Peradilan
Dari kesebelas indikator di
atas, dua di antaranya berada di
bawah kewenangan Mahkamah
Agung (MA) Republik Indonesia,
yakni enforcing contracts dan
resolving insolvency. Dalam La-
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poran DB tahun 2020, skor Indonesia pada kedua indikator
itu masing-masing adalah 49,1
dan 68,1.
Khusus di bidang penanganan kepailitan, Indonesia lebih
baik dibandingkan dengan
Malaysia dan Filipina, namun
masih kalah bersaing dengan
Thailand. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
kepailitan di Indonesia memperoleh nilai 2,6 yang artinya
lebih unggul dibandingkan
nilai rata-rata negara-negara

indikator resolving insolvency dari metodologi pengukuran DB. Khusus dalam bidang
insolvensi, Index Pengukuran
mulai diterapkan dalam DB
sejak tahun 2015. Komponenkomponen dalam Index Pengukuran tersebut disusun berdasarkan World Bank’s Principles
for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes (World
Bank 2011), dan United Nations
Commission on International
Trade Law’s Legislative Guide
on Insolvency Law (UNCITRAL

sarkan urutan skor nilainya.
Skor ini merupakan nilai ratarata yang diperoleh dari tingkat biaya pemulihan (recovery
rate) dan indeks efektivitas
atas penerapan hukum positif
di bidang kepailitan.
Variabel-variabel waktu, biaya, dan hasil dalam penyelesaian kepailitan digunakan untuk
menghitung tingkat pemulihan, berdasarkan tiap-tiap sen
US $ yang diperoleh kembali
oleh kreditor separatis melalui proses reorganisasi, likui-

Astimpas. Hanya saja, apabila
perbandingannya menyangkut
biaya, Indonesia dinilai lebih
mahal.
Menanggapi hal ini, pimpinan MA telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya
agar senantiasa berupaya sekeras-kerasnya untuk meningkatkan skor enforcing contracts
maupun resolving insolvency,
sehingga cita-cita Pemerintah
Indonesia untuk masuk ke dalam peringkat 40 (empat puluh) besar dunia segera terwujud.

2004).
Dalam resolving insolvency,
DB mengamati waktu serta biaya yang diperlukan, dan keberhasilan maupun kecepatan
pemulihan untuk penyelesaian
kepailitan, yang dialami oleh
pelaku usaha domestik. Hal itu
sekaligus mengukur efektivitas
penerapan hukum positif terkait kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang
(reorganisasi) di Pengadilan
Niaga.
Data untuk indikator-indikator penyelesaian kepailitan diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada para praktisi
kepailitan nasional, kemudian
diverifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan maupun informasi
publik yang berhubungan dengan penanganan kepailitan.
Penentuan peringkat pada kemudahan dalam penyelesaian
kepailitan ditentukan berda-

dasi atau pemberesan utang
(penyitaan oleh kurator). Perhitungan data mengenai waktu, biaya, dan hasil tersebut diperoleh berdasarkan asumsiasumsi tertentu sehingga dapat
dibandingkan dengan tingkat
pemulihan secara global.
Untuk menentukan nilai sekarang dari jumlah sen US $
yang diperoleh kembali oleh
kreditor, DB mengacu pada
tingkat suku bunga pinjaman
dari Dana Moneter Internasional (IMF), yang dilengkapi
dengan data dari Bank Sentral (Bank Indonesia) dan Economist Intelligence Unit (IEU)
yang kantor pusatnya di London, Inggris.

Metodologi EODB
Pada kenyataannya, metodologi penilaian yang digunakan
oleh DB merupakan hasil karya Hart Djankov dkk dari tahun
2008. Metodologi itu kemudian
diadopsi oleh Bank Dunia dengan beberapa perubahan.
Dalam tulisan ini, penulis
akan fokus untuk membahas
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Aspek Resolving Insolvency
EODB
Dalam pengamatan penulis, setidak-tidaknya terdapat
2 (dua) aspek yang digunakan
oleh DB dalam mengukur pe-
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nanganan kepailitan; pertama,
kebijakan hukum kepailitan
(insolvency framework), dan
kedua, tingkat efisiensi praktik
penanganan kepailitan.
Pada aspek legal framework,
tolok ukur penanganan kepailitan adalah skor nilai berdasarkan tingkat kemampuan
kebijakan hukum kepailitan
(Strength of insolvency framework index) untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak
debitor maupun kreditor selama menjalani proses kepailitan, dimulai dari pengajuan
permohonan pernyataan pailit
ke Pengadilan Niaga, lalu pemeriksaan di muka persidangan dan putusan pailit, hingga
tahap pemberesannya oleh
kurator. Menurut Laporan DB
tahun 2020, strength of insolvency framework index untuk
Indonesia yang diperoleh dari
penilaian Pengadilan Niaga Jakarta maupun Pengadilan Niaga Surabaya adalah 10,5 (dalam skala 0-16).
Adapun aspek efisiensi penanganan kepailitan, penilaian-

kara, jasa advokat, jasa imbalan bagi kurator/pengurus, jasa
akuntan, penilai (appraisal)
dan jasa-jasa profesional lainnya seperti pendaftaran lelang
di Kantor Lelang Negara (KPKNL), termasuk jumlah kerugian yang dialami oleh kreditor
dalam hal rendahnya nilai pengembalian atas piutangnya.
Berikutnya, mengenai penilaian jangka waktu, hal itu dihitung berdasarkan lamanya
proses penanganan kepailitan
dengan menggunakan tahun
kalender pengajuan, yang dimulai dari pendaftaran permohonan pernyataan pailit ke
Pengadilan Niaga, pemeriksaan di muka persidangan, putusan pailit, hingga tahap pemberesan boedel pailit oleh kurator. Laporan DB tahun 2020
menyebutkan, indikator waktu
untuk penanganan kepailitan
di Indonesia adalah 1,1. Artinya, proses kepailitan tersebut
membutuhkan waktu 13 (tiga
belas) bulan. Bandingkan dengan waktu terbaik untuk penanganan kepailitan (Best Regulatory Performance) yang di-

nya diperoleh dari perhitungan jumlah biaya, jangka waktu,
serta hasil penyelesaian utang
piutang antara debitor dan
kreditor melalui lembaga kepailitan.
Jumlah biaya dihitung berdasarkan pembayaran yang dikeluarkan oleh pemohon pailit,
yang meliputi pendaftaran per-

raih oleh Irlandia dengan skor
0,4, yang berarti 4 (empat) bulan.
Terakhir, tingkat pemulihan
atau recovery rate, dihitung
berdasarkan per sen US$. Hal
ini bertujuan untuk mengukur probabilitas dari debitor
pailit- yang telah dinyatakan
pailit karena tidak mampu un-

tuk membayar utang-utangnya
(insolvent)-dapat
mempertahankan keberlangsungan bisnisnya berdasarkan prinsip going concern. Dalam hal ini, DB
memberikan skor 65,1 kepada
Indonesia pada tahun 2020.
Adapun tingkat pemulihan terbaik (Best Regulatory Performance) diraih oleh Norwegia
dengan skor 92,9.
Studi Banding
Mencermati
perbandingan skor yang diraih Indonesia
dengan Irlandia (untuk waktu) maupun Norwegia (untuk
tingkat pemulihan), penulis
menangkap setidaknya 2 (dua)
cara yang dapat dilakukan oleh
MA sebagai langkah tindak
lanjut perbaikan, yakni inward
looking dan outward looking.
Upaya perbaikan ke dalam
(inward looking) sesungguhnya
telah banyak dilakukan oleh
MA. Sebut saja misalnya buku
Pedoman Penyelesaian Kepailitan dan PKPU yang disahkan
Ketua MA pada tanggal 29 April 2020.
DB mengakui, inisiatif itu secara tidak langsung memiliki
efek dalam mengurangi beban
pengadilan niaga, mengingat
prosedur penanganan kepailitan menjadi lebih sederhana.
Namun DB menilai upaya perbaikan tersebut belum mampu
memengaruhi jangka waktu,
biaya, dan hasil penanganan
kepailitan. Artinya, waktu yang

EDISI XXVII/2021 – MAHKAMAH AGUNG

60 KOLOM

diperlukan dalam penanganan kepailitan di Indonesia masih dalam hitungan
13 (tiga belas) bulan.
Ke depan, MA dapat melakukan upaya
perbaikan melalui outward looking dengan cara mempelajari kerangka hukum
kepailitan yang ada di Irlandia maupun
Norwegia dan membandingkannya dengan insolvency framework nasional.
Perbandingan tersebut dapat dijadikan

lebih besar dari kewajiban, maka jalan
keluarnya adalah restrukturisasi (PKPU).
Apabila sebaliknya, maka pernyataan
pailit akan dikabulkan oleh pengadilan.
Selain itu, ada perbedaan mengenai
debitornya. Irlandia hanya mengizinkan
permohonan kepailitan terhadap orang
(natural person), sedangkan untuk legal
person atau badan hukum, bentuk penyelesaiannya adalah likuidasi maupun

sebagai bahan pertimbangan terkait
langkah-langkah yang perlu dilakukan
dalam memperbaiki penanganan kepailitan di dalam negeri.
Penulis menemukan perbedaan yang
signifikan dalam kerangka hukum kepailitan Irlandia. Di sini diamanatkan
kewajiban untuk melakukan insolvency
test dalam penanganan kepailitan, sebagaimana diatur dalam the Companies
Acts 1963-2001, the Rules of the Superior
Courts, Ord 74 (SI 15/1986), dan yurisprudensinya. Dalam ketentuan tersebut
digariskan bahwa permohonan pernyataan pailit harus disertai dengan cash
flow test dan balance sheet test. Kondisi
kas terakhir digunakan untuk membuktikan tingkat kemampuan keuangan debitor untuk membayar seluruh utangnya
yang telah jatuh tempo. Sedangkan laporan neraca keuangan diperlukan untuk memperhitungkan perbandingan total harta kekayaan debitor dengan total
tagihan utang-utangnya. Dalam hal aset

restrukturisasi. Kebijakan ini sejalan dengan asas kelangsungan usaha yang merupakan hakikat inti dari lembaga kepailitan sehingga putusan pailit merupakan
jalan yang paling akhir (ultimum remedium).
Sebagai penutup, perkenankan penulis untuk menyampaikan rekomendasi
kepada MA untuk mendalami kebijakan
kepailitan di negara Irlandia dan Norwegia, baik melalui studi dokumen (sekunder) maupun studi banding ke kedua negara tersebut, guna melihat dan memotret secara langsung proses penanganan
kepailitannya. Hasil studi dimaksud selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun strategi
perbaikan di tingkat internal (inward looking).
Dharmayukti (Kebaikan yang sesungguhnya). Jayalah selalu Mahkamah
Agung RI !!!
* Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
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KMA:

Mystery Shopper Pantau Penyimpangan

n

Ketua MA, Prof. Dr. Syarifuddin, memimpin Pembinaan Teknis dan
Administrasi Yudisial secara virtual di Manado pada 21 Oktober 2021.

ESEMPATAN kegiatan Pembinaan Teknis Administrasi Yudisial di Hotel Peninsula, Manado, Sulawesi Utara, Kamis
malam, 21 Oktober 2021, digunakan oleh Prof.
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Sebab, sejak ia
menjabat Ketua Mahkamah Agung pada 30
April 2020 hingga saat itu, tidak pernah ada
kejadian hakim maupun aparatur sipil negara
(ASN) di lingkungan MA terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
“Saya berharap, untuk seterusnya tidak ada
lagi pejabat peradilan yang terkena OTT,” kata
Syarifuddin saat memberikan sambutan dalam
kegiatan itu.
Dalam konteks itu, Syarifuddin mengingatkan seluruh aparatur peradilan agar selalu
menjaga kode etik dan pedoman perilaku baik
dalam kedinasan maupun di luar tugas kedi-

nasan. Ditegaskannya, MA bersama dengan
KPK terus memantau setiap perilaku penyimpangan yang dilakukan aparatur pengadilan.
Hakim dan aparatur sipil Negara (ASN) seluruh
peradilan di Indonesia tidak boleh melakukan
tindak pidana korupsi, apalagi sampai terjaring
operasi tangkap tangan (OTT).
“Jangan sekali-kali mencoba melakukan penyimpangan. Badan Pengawasan Mahkamah
Agung bersama-sama dengan KPK selalu memantau setiap perilaku penyimpangan para
aparatur melalui mystery shopper yang disebar
pada beberapa pengadilan di seluruh Indonesia,” tegas Ketua MA.

K

Melayani, Bukan Minta Dilayani
Dalam kesempatan yang sama, Syarifuddin
meminta hakim dan aparatur peradilan untuk
mengubah pola pikir dan budaya kerja dari budaya dilayani menjadi melayani. Perubahan bu-
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daya kerja tersebut berkaitan dengan proses reformasi birokrasi
di Mahkamah Agung, khususnya
dalam pelaksanaan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi
(WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) yang
telah menunjukkan kemajuan.
“Saat ini, 156 satuan kerja yang
telah berhasil mendapatkan predikat WBK dan 9 (sembilan) satuan kerja berhasil mendapatkan
predikat WBBM. Saya berharap nantinya semua satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia dapat memperoleh predikat WBK/WBBM,” ungkap Syarifuddin.
Upaya mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, masih menurut Ketua MA, ditempuh dengan
menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2021 Tentang Larangan Pungutan Terkait Pengambilan Sumpah
atau Janji Advokat.
“Bagi para ketua pengadilan
tinggi agar benar-benar memedomani SEMA Nomor 3 tahun
2021 tersebut dengan memastikan tidak ada lagi pungutan apa
pun terkait dengan pengambilan
sumpah atau janji advokat, kecuali yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,” pesannya.
Setelah Ketua MA menyampaikan pidato sekaligus pengarahan, kegiatan pembinaan teknis
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dilanjutkan oleh pimpinan Mahkamah Agung lainnya. Pada sesi
terakhir, berbagai pertanyaan seputar teknis dan administrasi peradilan yang diajukan oleh para
hakim dan aparatur peradilan dijawab oleh para pimpinan Mahkamah Agung.
Bijak Gunakan Medsos
Dalam rangkaian kunjungan
kerja ke Manado, Ketua MA juga
melakukan kegiatan pembinaan
internal. Pembinaan oleh Pimpinan Mahkamah Agung merupakan
media untuk memberikan arahan, pengawasan, sekaligus untuk
mendengar secara langsung keluhan dan pertanyaan dari para
pimpinan pengadilan di seluruh
Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut,
Syarifuddin menyampaikan sejumlah poin penting yang harus
ditaati oleh seluruh aparatur peradilan di seluruh Indonesia.
Salah satu pesannya ialah agar
seluruh insan peradilan menjaga
kode etik dan pedoman perilaku dengan sebaik-baiknya dalam
tugas kedinasan maupun di luar
tugas kedinasan. Semua ketua
pengadilan di seluruh Indonesia
diinstruksikan untuk selalu mengingatkan aparaturnya agar tidak
melakukan penyimpangan.
Syarifuddin juga mengingatkan
hakim dan seluruh aparatur peradilan agar menggunakan media
sosial dengan bijak. Mereka dii-

ngatkan benar agar tidak mengunggah foto-foto yang tidak pantas di media sosial, ujaran kebencian, atau pernyataan yang berisi dukungan politik kepada salah
satu organisasi politik tertentu.
“Termasuk
menyampaikan
pendapat terkait perkara yang
sedang berjalan. Ini tidak boleh
dilakukan. Karena setelah unggahan menyebar di ruang publik,
bisa dilihat dan dibaca oleh siapa
pun, termasuk oleh pihak-pihak
yang berperkara,” tegas Syarifuddin.
Orang nomor satu di Mahkamah Agung itu menginginkan
jajarannya bisa menjadi contoh
yang baik bagi orang lain, bukan
justru menjadi penyebab terjadinya keburukan. Karena satu keburukan akan merusak seribu kebaikan yang sudah dilakukan.
Resmikan Nama Jalan
Masih dalam rangkaian kunjungan kerja ke Manado, Ketua
MA berkesempatan meresmikan
nama Jalan Prof. Dr. Mr. Raden
Soelaiman Efendi Koesoemah
Atmadja di kawasan Pengadilan Terpadu Manado pada Jumat
pagi, 22 Oktober 2021. Sebelumnya, jalan itu bernama Jalan Adipura Raya Mapanget. Penggantian nama jalan tersebut untuk
memudahkan masyarakat dalam
menemukan lokasi pengadilan
terpadu Manado.
Sebagai insan jajaran peradil-
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Pembinaan di Manado dihadiri oleh para ketua kamar MA, para hakim agung dan hakim ad hoc,
sejumlah pejabat eselon 1 MA, para ketua pengadilan tingkat banding Sulawesi Utara, dan para
ketua pengadilan tingkat pertama Manado.

an, Syarifuddin mengaku sangat bangga dengan

menjadi pelayanan hukum bagi masyarakat, namun

sosok Raden Soelaiman Effendi Koesoemah Atmadja yang menjadi Ketua MA pertama pada masa
jabatan 1945-1952. Baginya, mengabadikan namanya sebagai nama jalan dan lapangan merupakan
penghormatan dan penghargaan kepada putra terbaik bangsa dan pahlawan nasional tersebut, atas
segala jasanya kepada Negara dan Bangsa Indonesia, khususnya di bidang peradilan.
Ruas jalan itu merupakan akses utama menuju kompleks gedung pengadilan terpadu di Kota
Manado. Pengadilan terpadu Manado merupakan gabungan bangunan fisik 6 instansi pengadilan dalam satu lokasi yang sama, yakni Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kompleks
gedung pengadilan terpadu di Manado merupakan
yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.
Syarifuddin berharap nama jalan itu menjadi berkah bagi insan peradilan di Bumi Nyiur Melambai,
bisa menumbuhkan gelora kepahlawanan dan patriotisme di tengah masyarakat, khususnya dalam
jiwa insan aparatur peradilan, dalam bentuk semangat yang tinggi menegakkan hukum dan keadilan
demi terwujudnya kejayaan bangsa dan Negara.
“Semoga peresmian nama jalan ini bukan hanya

juga menjadi simbol bagi keadilan,” harap Ketua
MA.
Saat meninjau komplek Pengadilan Terpadu Manado yang megah, Ketua MA dilaporkan terkesan.
Ia menginginkan kompleks pengadilan terpadu itu
menjadi contoh untuk daerah-daerah lain di Indonesia.
“Kalau anggaran memungkinkan, lahan memungkinkan, alangkah baiknya seluruh Indonesia dibangun seperti ini,” ungkapnya.
Acara yang dilaksanakan dengan menerapkan
protokol kesehatan ketat itu dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Ketua DPRD Sulut
Andi Silangen serta unsur Forkopimda di provinsi
itu.
Sementara itu, dari jajaran Mahkamah Agung, hadir Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial,
para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para hakim
agung dan hakim ad-hoc, sejumlah pejabat eselon
1 Mahkamah Agung, para ketua pengadilan tingkat banding Sulawesi Utara, para ketua pengadilan tingkat pertama Manado serta tokoh masyarakat
Manado. Hadir pula dalam acara itu Ketua Mahkamah Agung Ke-13, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali., S.H.,
M.H. (MMA/azh/editor: Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.)
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RAPAT PLENO KAMAR

Ketua MA Minta Tingkatkan
Kualitas Putusan

n

Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

K

ETUA Mahkamah Agung, Prof. Dr.
H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., meminta para hakim meningkatkan
kualitas dan konsistensi putusan. Hal itu
disampaikannya pada pembukaan Rapat
Pleno Kamar MA di Hotel Inter Continental,
Bandung, Kamis (18/11/2021).
Menurut Ketua MA, konsistensi putusan
sangat penting untuk menciptakan kesatuan hukum yang benar-benar kokoh. Putusan yang konsisten akan meminimalisasi disparitas putusan akibat perbedaan persepsi
dan sudut pandang dari para hakim terhadap perkara serupa.
Syarifuddin mengingatkan, hakim harus lebih fokus pada perkara yang tengah diadili.
Dengan demikian, setiap putusan akan terjaga konsistensinya, sehingga perkara yang
diajukan ke MA semakin berkurang. Menurutnya, dalam pengambilan putusan, hakim
diperbolehkan berbeda pendapat sepanjang
disertai alasan yang fundamental.
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“Kualitas putusan akan berdampak signifikan terhadap citra dan nama baik Mahkamah Agung,” tutur Syarifuddin.
Dalam kesempatan yang sama, guru
besar Universitas Diponegoro (Undip) itu
mengingatkan pentingnya persamaan persepsi dan pendapat di kalangan hakim
agung dan hakim ad hoc untuk membangun kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam setiap penanganan perkara,
khususnya bagi perkara-perkara yang memiliki isu hukum yang sama.
Rapat Pleno diikuti oleh para hakim
agung, hakim ad hoc, pejabat eselon I dan
II di Kepaniteraan dan Kesekretariatan, serta hakim yustisial, yang keseluruhannya
berjumlah 107 orang peserta.
Hadir pula dalam rapat pleno tersebut, Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Andi
Samsam Nganro, Wakil Ketua MA bidang
Nonyudisial, Sunarto dan para pimpinan
MA.

RAGAM 65
Rapat Pleno merupakan agenda rutin tahunan Mahkamah
Agung. Melalui rapat itu, persepsi dan pendapat dari para hakim
agung dan hakim ad hoc pada
Mahkamah Agung terkait suatu
persoalan dan isu hukum tertentu disinkronkan. Rapat juga merumuskan berbagai isu hukum dari
bermacam-macam kasus yang
masih belum jelas hukumnya. Selanjutnya, rumusan itu dituangkan
dalam kaidah bersama untuk meningkatkan kualitas putusan.
Prestasi Sejarah
Syarifuddin mengungkapkan,
terdapat 18.265 perkara yang diterima MA dari 2 Januari hingga
12 November 2021. Dalam rincian
Panitera MA, perkara terbanyak
dari kasus pidana khusus yang
mencapai 5.343 perkara. Kasus
perdata menempati posisi runner
up dengan 4.855 perkara, disusul
kasus Tata Usaha Negara (TUN)
sebanyak 4.099 perkara pada
urutan ketiga.
Dari total perkara tersebut, 80,3
persen sudah diputus. Jumlah
perkara yang diputus akan terus
dikikis sehingga sampai akhir tahun 2021 perkara tinggal dalam
bilangan puluhan.
“Dan ini menjadi prestasi sejarah bagi Mahkamah Agung,” tutur
Syarifuddin yang disambut tepuk
tangan.
Pemilah Perkara
Pada kesempatan yang sama,
Syarifuddin mengungkapkan, dalam upaya penguatan terhadap
penerapan Sistem Kamar, MA te-

lah membentuk lembaga pemilah perkara. Tim pemilah ini terdiri
dari para hakim tinggi yang sudah
lulus seleksi.
Selama ini, MA selalu menerima
banyak perkara yang hanya memperpanjang proses tahapan perkara atau perkara hanya mengulang-ulang pokok perkara di tingkat peradilan tingkat pertama dan
banding.
Pemilahan perkara itu untuk
mempercepat penanganan perkara kasasi dan PK. Pemilahan
itu dilakukan dengan memisahkan perkara yang memiliki isu

silitas kerja yang memadai. Mantan Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung itu pun berkomitmen untuk terus menyempurnakan tata cara dan mekanisme
kerja pemilahan perkara, melaksanakan program orientasi dan
induksi yang komprehensif serta
menempatkan posisi penugasan
hakim tinggi pemilah perkara dalam struktur yang lebih jelas secara pembinaan karier, promosi, dan
mutasi.
Selain menambah jumlah personelnya, hakim tinggi pemilah
juga akan mendapat pelatihan

hukum (question of law) untuk
diperiksa lebih dalam oleh Majelis
Hakim Agung dengan perkara
yang tidak memiliki isu hukum
atau terkait fakta (question of
fact) yang cukup diperiksa melalui
proses sederhana.
Tim pemilah bertugas memilahmilah isi permohonan kasasi atau
PK, memisahkan antara perkara
yang disertai bukti baru (Novum)
dan perkara yang hanya mengulang-ngulang perkara sebelumnya. “Tim pemilah ini untuk mempermudah hakim agung membaca keseluruhan permohonan perkara kasasi dan PK agar proses
penanganan perkara lebih cepat,”
tegas Ketua MA.
Akan tetapi beban perkara yang
harus dipilah tidak sebanding dengan jumlah hakim tinggi pemilah
yang hanya 18 orang. Akibatnya,
terjadi perlambatan pada proses
registrasi perkara.
Solusinya, Ketua MA menambah jumlah hakim tinggi pemilah,
lengkap dengan sarana dan fa-

khusus agar memiliki kecakapan dan keterampilan dalam melakukan tugas pemilahan perkara.
Hakim tinggi pemilah juga akan
dilatih agar mampu secara cermat menyusun ringkasan dan riwayat perkara, termasuk mengidentifikasi peraturan perundangundangan terkait.
“Dengan demikian para hakim
tinggi pemilah dapat memberikan
usulan pertimbangan yang tepat
kepada majelis hakim yang memutus perkara,” ujarnya.
Syarifuddin menutup pidatonya
dengan mengingatkan semua peserta rapat pleno agar mematuhi
dan melaksanakan dengan konsekuen dan konsisten apa pun
isi kesepakatan kamar, baik yang
sudah ada, maupun yang akan
dihasilkan dalam rapat pleno kamar saat itu. Kepatuhan dan sikap
konsekuen serta konsisten harus
terjaga hingga adanya perubahan kesepakatan kamar yang baru.
(MMA/azh/RS)
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APLIKASI E-BIMA

Future is Now

K

ETUA Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M.
Syarifuddin,S.H., M.H., meluncurkan secara resmi aplikasi E-BIMA di Hotel
Holiday Inn, Jakarta, Senin (11/10/ 2021).
Dengan peluncuran itu, aplikasi mulai dioperasikan oleh Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

n

Peluncuran aplikasi E-BIMA di Hotel Holiday Inn, Jakarta, Senin (11/10/ 2021),
dihadiri para pejabat eselon I. Tampak pada gambar (ka-ki): Panitera MA Dr. Ridwan
Mansyur, Dirjen Badilag Dr. Aco Nur, dan Sekretaris MA Dr. Hasbi Hasan.

Aplikasi E-BIMA (Electronic Budgeting
Implementation Monitoring and Accountability V.1.0) dirancang untuk melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan
uang titipan pihak ketiga. Sistem itu memudahkan pimpinan masing-masing satuan
kerja dalam melakukan pengawasan dan
monitoring dengan akurat dan real time.
Dengan aplikasi itu, Mahkamah Agung
dapat mewujudkan tata kelola keuangan
yang transparan dan akuntabel untuk men-
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jalankan tiga fungsi. Pertama, mitigasi pelaporan keuangan untuk mengurangi risikorisiko dalam pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar pelaporan. Kedua, menjadi dasar bagi pimpinan satuan
kerja dalam mengambil keputusan terkait
dengan pengelolaan dan perubahan pagu
anggaran. Ketiga, sebagai dasar bagi pimpinan dalam menerapkan penilaian kinerja
pengelolaan anggaran berbasis reward and
punishment.
Sekretaris Mahkamah Agung, Prof. Dr.
H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., mengapresiasi aplikasi itu. Menurutnya, mobilitas manusia yang tinggi di era digital ini sudah tidak
terelakkan lagi. Perkembangan teknologi
memungkinkan siapa pun mendapatkan
informasi di mana pun berada. “E-BIMA diharapkan mampu menjawab tantangan zaman. Untuk itu, moto E-BIMA bukan lagi tomorrow is today, namun future is now,” ujarnya saat menghadiri peluncuran aplikasi
tersebut.
Fungsi-fungsi monitoring disematkan
lengkap pada aplikasi itu. Ada 6 fitur utamanya. Pertama, pagu alokasi anggaran
yang menyajikan data mutakhir Pagu Anggaran Mahkamah Agung dan setiap satuan kerja di empat lingkungan peradilan. Kedua, realisasi DIPA yang menampilkan data
realisasi anggaran secara berkala dan real
time. Ketiga, realisasi PNBP untuk memantau penerimaan dan realisasinya. Keempat,
capaian kinerja seluruh satuan kerja dalam
pengelolaan anggaran. Kelima, perbendaharaan yang mencakup data pertanggung-
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Arahan Ketua MA itu kemudian
direspons Sekretaris MA dengan
menginstruksikan jajaran Biro Keuangan untuk segera merealisasikannya. Menurut Dosen Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta itu, Mahkamah Agung berkomitmen untuk
menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan inovasi cang-

n

Kepala Biro Keuangan MA, H. Sahwan, S.H., M.H., melaporkan
hadirnya aplikasi E-BIMA berawal dari arahan Ketua MA.

jawaban UP secara berjenjang. Dan keenam, keuangan perkara yang memuat menu terkait kondisi rekapitulasi keuangan perkara.
Aplikasi itu diharapkan dapat diandalkan untuk
terus mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Dengan hadirnya aplikasi E-BIMA, diharapkan kepercayaan
publik kepada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya akan meningkat.
E-BIMA merupakan hasil karya putra-putri terbaik Mahkamah Agung. Aplikasi itu sudah bisa
diunduh melalui gawai android.
Dalam laporannya, Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung, H. Sahwan, S.H., M.H., menyebutkan, hadirnya E-BIMA berawal dari arahan Ketua
MA untuk memanfaatkan teknologi informasi sebaik-baiknya. Karena dengan teknologi informasi
itu pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan, dan
pelaporan keuangan serta kualitas manajemen
dan tata kelola keuangan Negara bisa lebih optimal.

gih yang secara berjenjang dapat
melakukan monitoring, analisis,
dan pengawasan atas laporan
keuangan di Mahkamah Agung
dan seluruh satuan kerja di bawah
Mahkamah Agung.
Acara peluncuran aplikasi EBIMA dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Bidang Yudisial, Wakil Ketua
Mahkamah Agung Bidang NonYudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Wakil Ketua Komisi Yudisial, para pejabat Eselon 1
pada Mahkamah Agung, Sekretaris Komisi Yudisial, Auditor Utama Keuangan Negara III Badan
Pemeriksa Keuangan, perwakilan dari Kementerian Keuangan,
perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dan undangan
lainnya.
Acara peluncuran juga diikuti
oleh 2.850 peserta dari seluruh
Indonesia, di antaranya 120 orang
hadir secara tatap muka dan
2.730 orang mengikuti kegiatan
secara virtual. (MMA/azh/RS)
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n

Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. (kiri), bersama Ketua MUI, K.H. Miftachul Akhyar, seusai
penandatanganan Nota Kesepahaman

MA & MUI JALIN KOMITMEN BERSAMA

Perkuat Penegakan
Hukum Berbasis Syariah

M

AHKAMAH Agung (MA) dan
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam
rangka mengembangkan penegakan hukum berbasis syariah di Indonesia. Komitmen tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani kedua
belah pihak pada Rabu siang 27 Oktober 2021 di ruang kerja Ketua Mahkamah
Agung, Jakarta. Nota ditandatangani oleh
Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin,
S.H., M.H, sebagai pihak pertama dan
Ketua MUI, K.H. Miftachul Akhyar sebagai pihak kedua.
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Ketua Mahkamah Agung menyambut
baik kerja sama ini, karena merasa terbantu dalam mengurangi sengketa keuangan syariah. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung itu juga menyatakan
bahwa nota kesepahaman ini bisa menjadi bekal untuk ke akhirat nanti. “Saya harapkan Nota Kesepahaman ini tidak hanya menjadi ibadah kita di dunia namun
juga menjadi pahala untuk bekal ke akhirat,” harap guru besar Universitas Diponegoro tersebut.
Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk
memangkas permasalahan-permasalahan yang timbul dari sengketa keuangan
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syariah atau industri halal yang kian marak di
Indonesia. Ruang lingkupnya meliputi:
penegakan hukum berbasis syariah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia
pada pengadilan dan Badan Arbitrase Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (BasyarnasMUI);
penyusunan dan pengembangan hukum
berbasis syariah melalui kajian, penelitian, dan
regulasi sesuai kewenangan para pihak;
pengelolaan dan pengembangan data ter-

Ketua Kamar Pembinaan Prof. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M, Sekretaris Mahkamah Agung
Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H, dan Kepala Biro
Hukum dan Humas, Dr. H. Sobandi, S.H.,
M.H. Sedangkan dari MUI turut hadir Wakil
Sekjen MUI Dr. Ihsan Abdullah, Ketua Badan
Arbitrase Syariah Nasional MUI Prof. Dr. Zainal Arifin Hosein S.H., M.H., Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ahmad
Azharuddin Latief, M.Ag., M.H, dan anggota
Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Mo-

padu hukum berbasis syariah dengan menggunakan teknologi informasi.
Mendampingi Ketua Mahkamah Agung, turut
hadir Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang
Non-Yudisial Dr. H. Sunarto,S.H., M.H., Ketua
Kamar Agama Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H.,

hammad Hoessein, S.H., M.H.
Acara yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini ditutup dengan saling bertukar cendera mata dan
berfoto bersama. (MMA/azh)

n

n

n

n

Rombongan MUI diterima oleh para pimpinan Mahkamah Agung.
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Dharmayukti Karini 18 Tahun
KOMITMEN MEMODERNISASI

ORGANISASI

R

B

n

ERBEDA dengan peringatan
sebelumnya, acara peringatan hari jadi Dharmayukti Karini ke-18 tahun ini harus digelar secara
sederhana karena Pandemi Covid-19
belum reda. Perayaan dilaksanakan
di Balairung Mahkamah Agung (MA),
pada Jumat (25/9/2020), dan hanya
dihadiri undangan terbatas yang
hadir secara fisik dengan protokol
kesehatan yang ketat.
Ketua Panitia Noorida Andi Samsan Nganro, S.E, menyebutkan,
Ketua Umum Dharmayukti Karini,
peringatan HUT Dharmayukti KariBudi Utami Syarifuddin
ni yang rutin diselenggarakan setiap
tahun merupakan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan
YME. Pada peringatan tahun ini, panitia mengangkat tema
“Dengan Semangat HUT Dharmayukti Karini XVIII Kita Wujudkan Pelaksanaan Program Kerja Melalui Media Elektronik”.
“Rangkaian kegiatan tahun ini berupa penyerahan bantuan dana beasiswa terhadap 418 orang siswa SD, SMP,
SMA dan Perguruan Tinggi, di samping penyerahan tali
asih. Kegiatan itu sudah dilaksanakan pada 24 September
2020,” ujar Ketua Panitia.
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Pemotongan kue ulang tahun Dharmayukti
Karini ke-18 tahun oleh Ketua Umum dan
jajarannya.

n

Ketua Umum dan pengurus pusat Dharmayukti Karini dalam sesi foto bersama dengan
Ketua MA, Wakil Ketua Bidang Yudisial,
dan Wakil Ketua Bidang Non Yudisial.
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Setelah penyerahan bantuan dana beasiswa pada murid SD, SMP, SMA, dan Perguruan
Tinggi secara simbolis, Pengurus Pusat Dharmayukti Karini berfoto bersama dengan Ketua
MA, Wakil Ketua Bidang Yudisial, dan Wakil Ketua Non Yudisial serta perwakilan anak-anak
penerima beasiswa.

Ketua Umum Dharmayukti Karini, Budi Utami Syarifuddin, menuturkan, pihaknya tengah melanjutkan program
kerja yang sudah memasuki tahun kedua di bidang organisasi, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang
sosial budaya. Ia terus memotivasi seluruh anggota Dharmayukti Karini agar tidak patah semangat dalam melaksanakan program kerja dengan memanfaatkan media
elektronik.
Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung, Dr. H.
M. Syarifuddin, S.H., M.H., mengatakan, ibarat manusia,
usia 18 tahun merupakan usia remaja. Pada usia itu, muncul kompleksitas permasalahan menuju kedewasaan.
“Berkat konektivitas teknologi transportasi, mobilitas
dan penyebaran informasi bergerak sangat cepat. Tema
yang diangkat dalam hari jadi Dharmayukti Karini itu menunjukkan kuatnya
komitmen untuk melakukan modernisasi organisasi melalui pemanfaatan
teknologi dalam pelaksanaan program kerja Dharmayukti Karini,” ujar pelindung Dharmayukti Karini MA itu.
Karena itu, kata Syarifuddin, kematangan dalam berpikir dan bertindak
dari seluruh pengurus sangat dibutuhkan. Dengan demikian organisasi yang
dikendalikan dan dibesarkan dengan curahan semangat dan kerja keras seluruh elemen di dalamnya dapat terus bergerak sesuai dengan anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga serta seluruh kebijakan organisasi Dharmayukti Karini.
Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H., hadir secara
fisik dalam acara tersebut. Sementara para pejabat eselon I MA, pengurus
Dharmayukti Karini pusat dan cabang seluruh Indonesia beserta anggota,
dan satuan kerja Dharmayukti Karini hadir secara virtual. (MMA/HAA/DS/PN/RS)
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PELANGGARAN ETIK BERAT
Tiga Hakim Jalani Sidang MKH
Adapun JW dan MJP diusulkan untuk disidang
MKH berdasarkan pemeriksaan Komisi Yudisial (KY).
Berdasarkan putusan rapat pleno KY, keduanya dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Anak Sakit
Pada sidang MKH terhadap hakim FNN, tim pembela Ikahi menyampaikan pembelaan secara tertulis
n

Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial,
Drs. M. Taufik, HZ, M.H.I.

M

ajelis Kehormatan Hakim (MKH)
melaksanakan sidang etik terhadap 3 (tiga) orang hakim yang
melakukan pelanggaran berat. Tiga hakim tersebut berinisial FNN, JW dan MJP.
Terlapor FNN merupakan hakim pengadilan tata usaha negara, sementara JW
dan MJP merupakan hakim pengadilan
negeri.
Sidang MKH berlangsung dua hari berturut-turut, 12-13 Oktober, di ruangan sidang lantai 2 Tower Mahkamah Agung,
dari pukul 09.00 WIB hingga lebih kurang
pukul 15.30 WIB.
FNN diajukan ke sidang MKH berdasarkan rekomendasi Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung. ”Terlapor
terbukti tidak masuk kerja dan tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai hakim PTUN TP., secara berturut-turut
selama 160 hari kerja atau 8 (delapan) bulan,” ujar ketua majelis saat memulai sidang.
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maupun secara lisan di depan 7 (tujuh) orang hakim
MKH. FNN sendiri, dalam pembelaannya, tampak
menghadirkan seorang saksi yang tak lain adalah suaminya. Ia juga membawa anak kandungnya ke sidang MKH.
Dalam keterangannya, FNN mengakui telah melakukan pelanggaran dengan tidak masuk kantor. Ia
juga mengakui pernah menjalani cuti besar serta izin
tidak masuk kantor sebagaimana pemeriksaan badan pengawasan Mahkamah Agung RI.
Namun demikian, FNN menyatakan, alasannya tidak bisa kembali masuk kantor setelah menjalani cuti
besar dan izin tidak masuk kantor adalah karena anak
pertama dan keduanya mengidap penyakit Attention
Deficit Hyperactive Disorder (ADHD). “Atas dasar saran dari psikiater, keduanya dipindahkan sekolahnya
ke kota Medan agar bisa didekatkan dengan keluarga dekat seperti sepupu dan neneknya,” ujar Terlapor
kepada Majelis Hakim MKH.
FNN menyadari hal tersebut merupakan suatu pelanggaran disiplin hakim. Ia lantas meminta maaf belum bisa memenuhi panggilan tersebut karena kondisi anak-anaknya tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.
Setali tiga uang, tim pendamping dari PP Ikahi juga
menyampaikan permohonan kepada Majelis hakim
MKH agar FNN diberikan keringanan dan putusan
yang seadil-adilnya karena Terlapor telah mengakui
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dengan jujur kesalahannya dengan segala penyebabnya dan
menyesali dengan tulus serta memohon maaf kepada Mahkamah
Agung, PP Ikahi dan keluarga besarnya.
Sidang berlangsung alot. Akhirnya majelis hakim menjatuhkan
putusan. FNN dinyatakan terbukti
melakukan pelanggaran etik berat
dan diberi sanksi berat hakim non
palu selama 2 (dua) tahun di PTTUN Medan, dan selama menjalani putusan itu yang bersangkut-

n

pemeriksaan dan akhirnya dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat dengan rekomendasi
sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun.
Dalam pembelaannya, JW dan
MJP dicecar oleh seluruh majelis
hakim MKH dengan berbagai pertanyaan seputar kasus yang mereka tangani. Secara bergantian,
JW dan MJP menjawab dengan
jujur. Mereka mengakui apa yang
ia lakukan dan menyesalinya.
Sementara itu PP Ikahi dalam

Majelis hakim MKH menjatuhkan sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 tahun kepada
kedua terlapor, hakim JW dan hakim MJP.

an tidak dibayarkan tunjangan jabatan sebagai hakim.
Dugaan Pemerasan
Kasus JW dan MJP bermula dari laporan mengenai perkara
yang saat itu ditangani oleh para
hakim terlapor dalam satu majelis di salah satu pengadilan negeri. JW dan MJP dilaporkan telah
melakukan dugaan pemerasan
terhadap para pihak dengan permintaan sejumlah barang maupun
uang, sehingga majelis tersebut
dilaporkan kepada Komisi Yudisial RI dan selanjutnya dilakukan

pembelaannya memohon agar
para terlapor diberikan kesempatan untuk tetap menjadi hakim.
“Mereka masih mempunyai masa
depan dan dapat dibina, Yang
Mulia majelis hakim MKH. Mereka juga telah mengakui telah bertemu dengan para pihak dan menyesali perbuatannya,” ujar tim
pembela PP Ikahi.
Kedua hakim terlapor mengaku
bertemu dengan para pihak yang
perkaranya sedang mereka tangani, namun pertemuan tersebut
bukan inisiatif dari para hakim terlapor. “Mereka datang ke ruangan

kami di saat kami sedang bekerja
di meja masing-masing dan menawarkan sesuatu untuk diberikan
ke kami. Namun saya tidak meminta barang tersebut dan barang
yang pelapor tawarkan belum
saya terima sampai saat ini. Saya
juga tidak pernah menelepon mereka sekali pun, Yang Mulia,” ujar
MJP kepada majelis hakim.
Ia juga memohon agar dapat
tetap menjadi hakim dan menyatakan siap berubah menjadi lebih
baik di masa yang akan datang.
“Saya mohon Yang Mulia memberikan keringanan karena saya
masih cinta dengan pekerjaan
saya dan saya masih memiliki
istri dan anak yang harus saya
hidupi,” ujarnya.
Setelah lebih kurang 6 (enam)
jam bersidang, majelis hakim
MKH akhirnya sepakat menjatuhkan putusan yang menyatakan para hakim terlapor JW dan
MPJ telah terbukti melakukan
pelanggaran berat dan oleh karena itu dijatuhi sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua)
tahun di Maluku Utara dan selama
menjalankan hukuman tidak dibayarkan tunjangan jabatannya.
Putusan MKH terhadap para terlapor, baik FNN maupun JW dan
MJP, lebih rendah dari rekomendasi semula, yaitu pemberhentian
para terlapor sebagai hakim untuk
selama-lamanya. Di akhir sidang,
ketua majelis MKH berharap agar
para Terlapor dapat berubah karena telah diberikan kesempatan
untuk tetap menjadi hakim. (MMA/
Rhm)
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KMA MINTA SELEKSI APLIKASI
Berlakukan secara Nasional

n

M

UNCULNYA berbagai macam aplikasi yang dirancang oleh sejumlah pengadilan tingkat pertama dan
tingkat banding merupakan
bentuk inovasi bagi peningkatan kinerja dan pelayanan
publik. Hal itu patut disambut positif. Tapi eksesnya
aplikasi menjadi begitu banyak dengan berbagai nama
dan bisa membingungkan
para pengguna
Oleh karena itu, Ketua
Mahkamah Agung, Prof.
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,
M.H., meminta supaya apli-
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Para pemenang penghargaan lomba PTSP yang diselenggarakan oleh Ditjen
Badilum berfoto bersama dengan Ketua MA dan Dirjen Badilum seusai penyerahan
sertifikat.

kasi-aplikasi yang ada didata dan diseleksi, kemudian
dipilih yang terbaik untuk dipakai pada semua pengadilan di seluruh Indonesia. Hal
itu disampaikannya pada
Rapat Koordinasi dan Pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
dengan Ketua Pengadilan
Tinggi di lingkungan Peradilan Umum dan Penyerahan
Penghargaan Lomba PTSP
2021 di Hotel The Trans
Resort Bali, Kamis malam
(4/11/2021).
“Aplikasi dengan fungsi
dan cara kerja yang sama

bisa dipilih dan ditentukan
yang paling lengkap fiturnya
untuk diberlakukan secara
nasional,” tutur Syarifuddin.
Untuk itu, Ketua MA telah
memerintahkan
pendataan setiap aplikasi yang telah dirancang satuan kerja.
Dari pendataan itu, Mahkamah Agung akan memiliki
data-data platform teknologi
yang digunakan, fungsi dan
kegunaan aplikasi, keunggulannya dalam mendukung
tugas pokok dan fungsi, tata
cara penggunaannya oleh
user, dan informasi lain yang
dianggap relevan.
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Syarifuddin
mengingatkan,
setiap aplikasi yang telah dirancang harus dipastikan telah
memenuhi standar keamanan
yang memadai. Karena, datadata yang diinput ke dalam sistem, khususnya dalam proses
penanganan perkara, termasuk
dalam kategori data yang bersifat strategis.
“Setiap aplikasi yang telah digunakan harus diaudit secara
berkala oleh lembaga yang berkompeten untuk melaksanakan
audit terhadap aplikasi dan infrastruktur IT,” tegasnya.
Dalam Rapat Koordinasi dan
Pembinaan itu, selain menyampaikan tata kelola aplikasi dan
teknologi informasi pada pengadilan, Ketua Mahkamah Agung
RI juga menguraikan materi mengenai rencana kerja Mahkamah Agung dan pengadilan di
bawahnya sesuai dengan Cetak Biru (Blueprint) Mahkamah
Agung, revitalisasi pengadilan
tingkat banding, dukungan sarana dan fitur pada SIPP dan e-

Foto bersama di akhir acara penyerahan penghargaan lomba PTSP 2021.

Court, terutama untuk mendukung jalannya persidangan pada masa pandemi.
Dalam laporannya, Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. sebagai
penyelenggara mengatakan, pembinaan itu dilakukan
untuk menyelaraskan kinerja pada lingkungan peradilan umum. Dengan rapat koordinasi itu, para pimpinan

SETIAP APLIKASI YANG TELAH DIGUNAKAN HARUS DIAUDIT SECARA BERKALA
OLEH LEMBAGA YANG BERKOMPETEN
UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT TERHADAP APLIKASI DAN INFRASTRUKTUR IT

pengadilan tinggi dapat melakukan pengawasan dan
pembinaan berjenjang pada pengadilan negeri di bawahnya.
Rapat koordinasi dihadiri pula Ketua Kamar Pidana,
Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Pembinaan,Ketua
Kamar Militer, Panitera Mahkamah Agung, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, para pejabat Eselon II pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan para ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia. (MMA/Ish/pn/rs)
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KMA Lantik 7 Hakim Agung Baru

Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M. Hum

Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta
Br Tarigan, S.H., M.Kn.

lumnya menjabat Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum. Berikutnya,
Suharto, S.H., M.Hum., sebelumnya
menjabat Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung. Terakhir, Yohanes PriSuharto, S.H., M.Hum

Jupriyadi, S.H. M.Hum

yana, S.H., M.H., adalah hakim tinggi
pada Pengadilan Tinggi Pontianak.
Untuk Kamar Perdata hanya ada
Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.,
M.M., yang sebelumnya menjabat
Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepaniteraan. Dan untuk Kamar
Militer ada Brigadir Jenderal TNI Dr.
Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.,
yang sebelumnya menjabat Wakil

Yohanes Priyana S.H., M.H.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum

Kepala Pengadilan Militer Utama.
Ketujuh hakim agung itu merupakan hasil penjaringan dari sebe-

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.

ta dan Kamar Militer.

las calon yang diajukan Komisi Yudi-

M. Syarifuddin, S.H., M.H., melantik dan

Untuk Kamar Pidana ada H. Dwiar-

sial kepada Komisi III DPR RI. Mereka

mengambil sumpah 7 hakim agung

so Budi Santiarto, S.H., M.Hum, yang

menjalani uji kelayakan dan kepa-

baru di ruang Prof. Dr. Kusumah At-

sebelumnya menjabat Kepala Badan

tutan (fit and proper test) di DPR RI

madja, Gedung Mahkamah Agung,

Pengawasan Mahkamah Agung. Lain-

pada Senin, 20 September 2021.

Jakarta, Selasa 19 Oktober 2021. Lima

nya, Jupriyadi, S.H., M.Hum., yang se-

Dengan dilantiknya ketujuh ha-

dari hakim agung baru itu ditempat-

belumnya menjabat hakim tinggi pada

kim agung tersebut, kini Mahkamah

kan di Kamar Pidana, selebihnya ma-

Badan Pengawasan. Kemudian ada Dr.

Agung memiliki 51 hakim agung.

sing-masing satu untuk Kamar Perda-

Prim Haryadi, S.H., M.H., yang sebe-

(azh/RS/photo:Yrz)
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Kekuatan Spiritual
Seorang Hakim
Salman, S.H.I., M.A.*

DITEGASKAN pada mukadimah Surat Keputusan
Bersama Ketua Mahkamah
Agung dan Ketua Komisi Yudisial tentang Kode Etik Ha-

mohon ampun kepada Allah hingga seratus
kali, padahal beliau adalah Al-Ma’shum (dijamin terjaga dari segala dosa dan kesalahan). Begitu pula kisah bagaimana panjang
dan khusyuknya doa beliau di malam hari

kim dan Pedoman Perilaku
Hakim, bahwa pengucapan
putusan dengan irah-irah
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa” menunjukkan bahwa kewajiban
menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu harus dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia dan secara
vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini
hanya mungkin dilakukan oleh hakim yang
memiliki kekuatan spiritual yang prima, dan
sumber energi spiritual yang unlimited itu
adalah komitmen dan konsistensi diri dalam
mengasah kualitas hubungan rohani dengan Sang Khalik, Allah SWT.
Bila kita berkaca pada manusia paling utama, sang maha guru para hakim sepanjang
sejarah, yaitu Rasulullah SAW, kita akan menemukan bahwa salah satu rahasia sukses
beliau sebagai tokoh terbesar peradaban
adalah kuatnya hubungan ruhiyyah dengan
Allah. Di dalam hadits digambarkan bahwa
beliau terbiasa berdiri begitu lama dalam
shalat tahajud setiap malam hingga kaki beliau bengkak. Kita juga menemukan riwayat
betapa beliau setiap hari beristighfar, me-

saat Perang Badar sedang berkecamuk pada tahun ke-2 Hijriyah.
Itulah gambaran sumber energi spiritual
yang bisa kita temukan dari Sang Teladan
bagi seluruh alam. Itulah pula yang diikuti
oleh manusia-manusia hebat sepeninggal
beliau. Para sahabat Rasulullah yang jumlahnya lebih dari seratus ribu orang bukan
saja terkenal dengan kegigihan mereka dalam berjuang menyebarkan Islam ke seluruh
penjuru alam tetapi juga merupakan contoh
terbaik dalam kekuatan spiritual. Kisah tentang kehebatan ibadah dan kekuatan kepribadian mereka bisa kita temukan dalam banyak referensi yang ditulis oleh para ulama
seperti kitab Hayat al-Shahabah, Rijal Haul
al-Rasul, dan Al-‘Asyarat al-Mubasysyarun bi
al-Jannah.
Ini semua sesungguhnya juga menjadi
contoh bagi para hakim. Beratnya tugas
dan tanggungjawab sebagai wakil Tuhan
di muka bumi, dengan berbagai tantangan,
rintangan, godaan dan rayuan yang harus
dihadapi, meniscayakan kekuatan spiritual
maksimal. Tanpa itu, kasus demi kasus pelanggaran kode etik tampaknya masih akan
terus bertambah.
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Rasulullah SAW sudah mengingatkan 14
abad yang lalu, bahwa ada tiga golongan hakim sebagaimana disebutkan dalam
hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu
Dawud. Satu golongan masuk surga, yaitu
hakim yang memiliki ilmu dan pemahaman
tentang hukum, lalu menegakkannya dengan konsisten. Sementara itu dua golongan yang lain masuk neraka. Yang pertama
adalah hakim yang mengetahui kebenaran
namun sengaja menyimpanginya, sedang
yang kedua adalah hakim yang bodoh (tidak memiliki ilmu tentang perkara yang ia
periksa) dan memutus perkara dengan ketidaktahuannya itu. Hakim dengan kekuatan
spiritual yang prima hanya akan berpihak
pada kebenaran dan akan terus mengupgrade ilmu dan kapasitas dirinya untuk
memutus setiap perkara yang dihadapkan
kepadanya secara adil.
Hakim yang terlibat tindak pidana, terjerat kasus korupsi, melakukan perbuatan
asusila, perselingkuhan, sebagaimana juga
hakim dengan disiplin yang rendah, produktivitas dan kreativitas yang minim, dan
lain sebagainya, diduga kuat memiliki kadar
spiritualitas yang bermasalah.
Bersamaan dengan penguatan sistem
pembinaan dan pengawasan yang pada
saat yang sama juga dibarengi dengan peningkatan kualitas manajemen kelembagaan di Mahkamah Agung dan seluruh pengadilan di bawahnya, perhatian terhadap
upaya mengokohkan spiritualitas hakim secara khusus dan aparatur peradilan secara
umum sangat diharapkan juga mengalami
peningkatan.
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Salah satu kunci terpenting penguatan
spiritualitas itu adalah pemahaman agama yang terus diperdalam. Lazimnya itu
dilakukan dengan mengadakan pengajian
rutin. Sangat menarik apa yang dilakukan
oleh Ditjen Badilum beberapa waktu lalu
misalnya, ketika mengundang Ustadz Prof.
H. Abdul Somad, Lc., D.E.S.A., Ph.D. dalam
rangka peringatan maulid Nabi Muhammad
SAW.

Salah satu kunci terpenting penguatan spiritualitas itu adalah pemahaman agama yang
terus diperdalam. Lazimnya itu dilakukan dengan mengadakan pengajian rutin.

Kegiatan seperti ini tentu saja di-follow up
dengan majelis-majelis ilmu yang berkelanjutan, bahkan kalau bisa dengan kurikulum
kajian yang disusun secara sistematis. Baik
sekali bila kegiatan pengajian itu dilaksanakan setiap minggu. Menjadi semakin maksimal efeknya bila pimpinan satuan kerja
menegaskan pentingnya kegiatan ini kepada seluruh pegawai dan juga melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaannya. Dengan
stamina spiritual yang terjaga dan terus diperkokoh, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung insya Allah akan
segera terwujud. Aamiin.
*Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung
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Ihwal Yang Mulia
(Sebuah Refleksi)
Oleh: Drs.H. Asmu’i Syarkowi, M.H.*
HAKIM lazim dipanggil “Yang Mulia”
(YM) dalam berbagai forum. Padahal,
tidak ada dasar hukum yang secara
eksplisit mengharuskan institusi nonhakim (polisi, jaksa, advokat, dan masyarakat) memanggil hakim dengan
sebutan “Yang Mulia”.
Sebutan itu biasanya hanya diperuntukkan bagi pemilik kekuasaan
absolut, seperti para raja. Tapi dalam
praktik seolah menjadi wajib diucapkan ketika bersanding dengan kata hakim, siapapun
orangnya. Tidak hanya dalam forum-forum
resmi (persidangan atau acara formal), tetapi juga dalam tata pergaulan sesama hakim,
terutama ketika ber-“medsos ria”.
Predikat itu sering mengundang iri, juga
cibiran. Itu setidaknya pernah diungkapkan oleh Harifin Tumpa (Ketua Mahkamah
Agung 2009-2012). Sebagai mantan orang
nomor satu di lembaga pengadil tertinggi, tampaknya ia merasa risih dengan predikat itu. Hal itu terkait dengan banyaknya
oknum hakim yang perilakunya tidak sesuai
dengan sosok hakim ideal, khususnya pada
aspek moralitas. “Jauh panggang dari api,”
katanya sebagaimana dikutip detikNews
(25/06/2020). Bersama KKPHA (Kerukunan Keluarga Purnabakti Hakim Agung ) dan
Perpahi (Persatuan Purnawirawan Hakim
Indonesia), ia meminta dengan surat resmi
ke pimpinan MA, agar hakim cukup dipanggil “Yang Terhormat Bapak/Ibu Hakim”.
Dalam praktik di negeri ini memang ada
yang mendapat predikat serupa, yaitu duta

besar/perwakilan negara sahabat. Dan secara historis praktik kenegaraan kita pernah
menggunakan sebutan-sebutan ‘elit’ seperti
sebutan hakim itu. Akan tetapi, Ketetapan
MPRS RI No XXXI/MPRS/1966 telah meresponnya sebagai berikut:
“Bahwa untuk mewujudkan kembali kepribadian bangsa secara konsekuen berdasarkan Pancasila dan untuk mengikis habis
sisa-sisa feodalisme serta kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, perlu
menetapkan dalam bentuk Ketetapan MPRS
penggantian sebutan Paduka Yang Mulia,
Yang Mulia, Paduka Tuan menjadi Bapak/Ibu
atau Saudara/Saudari.”
Menurut pandangan Lembaga Tertinggi
Negara itu (sebutan dan kedudukan MPR
sebelum amandemen UUD 1945), sebutan
“Yang Mulia” dan “Paduka Yang Mulia” tidak
sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang menurut Pancasila menjunjung
tinggi kesetaraan.
Ketika ada teman hakim mendapat suatu
‘kenikmatan’, ucapan selamat untuk yang
bersangkutan, yang membanjir via WA, biasanya selalu didahului dengan kata “YM”.
Dalam keseharian pun, panggilan ke sesama
hakim juga tidak jarang didahului label YM,
sekalipun itu dimaksudkan untuk seloroh.
Mengapa hakim mendapat kehormatan sedemikian istimewa, itu karena tupoksi. Irahirah putusan yang berisi kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”
sering dijadikan alasan masyarakat menyebut hakim sebagai “wakil Tuhan” di muka
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bumi. Hal itu menyebabkan dia bisa “bekerja
yang benar-benar mandiri, tanpa ada atasan
yang memberikan perintah-perintah”. Setidaknya hal demikian pernah ditulis Profesor
Bustanul Arifin (mantan Hakim Agung MARI)
saat menirukan nasihat teman dekatnya ketika ia akan memasuki dunia peradilan sebagai hakim pada tahun 1955-an.
Pimpinan hanya bisa mengatur hakim
mengenai administrasi persidangan, tetapi
sama sekali tidak bisa dan tidak dibenarkan
mengatur apa yang akan diputuskan hakim
ketika menangani perkara. Itulah mungkin
menjadi alasan mengapa banyak orang takut kepada sosok hakim.
Atas nama hukum, ketika melaksanakan
fungsinya, ternyata hakim bisa berbuat apa
saja kepada manusia lain, siapapun orangnya. Ketakutan kepada sang hakim akan
semakin bertambah dengan adanya asas
“putusan hakim harus dianggap benar, sekalipun salah, ketika semua upaya hukum
sudah tertutup.” Sebodoh dan seculas apapun oknum hakim, asas itu tetap melekat
padanya. Luar biasa, bukan?
Terlepas dari realitas perdebatan yang
ada—mengenai perlu atau tidaknya predikat YM tetap disandangkan pada hakim—di negeri ini sering terjadi apa yang
disebut “salah kaprah”. Salah kaprah ini
ada yang berbentuk tindakan, tulisan, atau
ucapan. Kebiasaan-kebiasaan itu menjadi
seolah benar apabila sering dipraktikkan.
Apalagi, ketika kesalahkaprahan itu dipraktikkan oleh orang yang mempunyai status
sosial tinggi.
Budaya paternalistik kita sering menyebabkan segala tindakan dan ucapan seorang tokoh menjadi referensi masyarakat.
Padahal, oknum tokoh itu, ketika berbuat,
bertutur atau menulis, juga bisa melakukan
kesalahan. Tetapi, tindakan dan praktiknya
terlanjur menjadi referensi harian orang
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banyak. Ketika ada orang yang mencoba
mengubahnya dan kembali kepada asas,
serta merta ia ditentang.
Hal demikian pernah diingatkan Allah
dalam Surat Al Baqarah 170: Dan apabila
dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa
yang diturunkan Allah,” mereka menjawab,
“(Tidak!) Kami mengikuti apa yang
kami dapati pada nenek moyang kami
(melakukannya).” Padahal, nenek moyang
mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan
tidak mendapat petunjuk.
Khusus bagi hakim, predikat YM yang
terlanjur tersemat dalam profesi harus diwaspadai sendiri dari hari ke hari. Dengan
terus berdialog batin melalui refleksi harian,
jangan sampai sematan YM menjadi bume-

putusan hakim harus dianggap
benar, sekalipun salah, ketika
semua upaya hukum sudah tertutup.
rang. Akibat internalisasi, rasa kemuliaan
yang terlanjur mendarah daging kelak berubah menjadi kebanggaan diri yang tiada
henti, terutama saat harus purna tugas.
Terjadinya
“post
power
syndrome” pascapurna tugas harus diantisipasi
sendiri oleh para hakim. Kalau tidak, tak
mustahil akan menyulitkan diri sendiri dan
lingkungannya, termasuk istri dan anak cucunya. Sungguh ironis jika hal itu terjadi saat hakim harus mempersiapkan diri menghadapi panggilan Sang Maha Pengadil guna
mempertanggungjawabkan semua perilakunya di dunia, khususnya selama menjalani hidup dengan predikat ‘Yang Mulia” itu.
Wallahu a’lam.
*Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I A
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RUANG TAMU VIRTUAL

PT Surabaya Jadi Wilayah Steril

n

Dengan adanya Ruang Tamu Virtual, tamu pejabat maupun aparat peradilan Pengadilan Tinggi
Surabaya hanya bisa berkomunikasi secara online dengan pejabat/aparat yang bersangkutan
di ruang khusus terpisah.

S

IAPA PUN tamunya, temuilah di
ruang tamu virtual. Begitulah
pesan Dr. Herri Swantoro S.H., M.H.,
kepada jajarannya saat meresmikan
aplikasi ruang tamu virtual di gedung
PT Surabaya, 3 September 2021.
Aplikasi ruang tamu virtual merupakan inovasi yang digagas Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya itu untuk
menghindari pertemuan tatap muka
pejabat pengadilan dengan tamu di
gedung pengadilan. Untuk fasilitas
pendukung, di gedung PT Surabaya
sudah disediakan tempat khusus, di
mana si pejabat pengadilan berkomunikasi dengan tamunya secara online.
Begitu mulai berkomunikasi dengan
tamunya, pejabat yang bersangkutan

harus langsung memencet tombol rekam sehingga secara otomatis video
dan audio pertemuan itu tersimpan di
dalam server.
Bersamaan dengan hadirnya aplikasi ruang tamu virtual, Herri Swantoro menerbitkan SKPT yang melarang
siapa pun tamu yang berkepentingan
dengan urusan pengadilan bertemu
langsung secara fisik.
Sebelum meluncurkan aplikasi ruang tamu virtual, Herri Swantoro terlebih dahulu melakukan pembinaan
secara virtual terhadap seluruh pengadilan negeri (PN) di Jawa Timur.
Dalam paparannya, ia menjelaskan,
perkembangan teknologi saat ini harus dimanfaatkan untuk menemukan
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terobosan baru untuk mencapai
peradilan modern di segala lini.
Inovasi berbasis teknologi memudahkan upaya meningkatkan
kualitas pelayanan terhadap
masyarakat.
“Ini wujud penataan tata laksana pemanfaatan teknologi
informasi. Karena, kita sudah
berkomitmen
mewujudkan
peradilan yang modern. Basic
pengadilan modern adalah tek-

ma tengah disibukkan dengan
urusannya sendiri. Karena itu,
walaupun diawasi dengan 4
sistem, pertemuan masih memungkinkan berlangsung secara dialog 4 mata antara tamu
dan pejabat pengadilan.

nologi informasi,” ujarnya.
SEMA 3/2010
Ruang tamu virtual di PT Surabaya mengacu pada Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2010. Surat edaran yang diterbitkan di
masa kepemimpinan Ketua MA
Harifin Tumpa itu mengatur tata
cara penerimaan tamu oleh pejabat pengadilan.
Dalam aturan itu, pejabat
pengadilan tidak boleh sendirian menemui pihak yang berkepentingan dengan pengadilan.
Pejabat itu harus didampingi
pejabat lain. Pertemuan juga
harus di ruang terbuka yang
dilengkapi kamera untuk mendokumentasikan pertemuan itu
dalam bentuk audio visual.

bangan dari Pelayanan Anjungan Mandiri Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) dan PTSP
Online PT Surabaya yang telah
diluncurkan pada 17 Maret 2021.
Setelah masuk ke program
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), PT Surabaya
harus mempunyai inovasi yang
belum digunakan instansi lain. Karena itu, Herri Swantoro
mengambil kebijakan secara
terstruktur dari Anjungan Mandiri PTSP tersebut.
“Nah,
pengembangannya
menghasilkan aplikasi penerimaan tamu secara virtual,” ujarnya.
Ditanya tentang harapannya
dengan keberadaan ruang tamu
virtual di gedung PT Surabaya,
Herri Swantoro berterus terang,
program itu dijalankan dalam

Kendalanya, pejabat lain
yang seharusnya mendampingi
seringkali pada saat yang sa-

upaya memperoleh sertifikat
Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM). Harapannya,

Jejak dedikasi
Herri Swantoro menjelaskan,
aplikasi ruang tamu virtual itu
merupakan rangkaian pengem-
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n

Uji coba aplikasi ruang tamu virtual, KPT Surabaya, Dr. Herri Swantoro
(membelakangi kamera), berkomunikasi secara online dengan 'tamu'
di ruang terpisah. Aplikasi itu menghindari pertemuan tatap muka
pejabat pengadilan dengan tamunya di gedung pengadilan.

n

Tamu Pengadilan Tinggi Surabaya diterima
secara virtual di Anjungan Mandiri PTSP.
Tampak dari layar televisi, pengunjung diminta
menunjukkan kartu identitas.

Swantoro
n 'tamu'
muka
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keberadaan aplikasi ruang tamu itu dikuti komitmen
menjaga kedisiplinan kerja, budaya kerja.
“Semua harus dibangun secara bersama. Saya bersama Pak Wakil dan teman-teman di generasi saya ini
berupaya menghantar PT Surabaya menjadi pengadilan modern. Seterusnya para hakim dan pimpinan di
tingkat PN yang melanjutkannya,” kata Herri.
Aplikasi ruang tamu virtual menjadi semacam jejak
dedikasi Herri Swantoro bagi kemajuan PT Surabaya.
Karena, setelah meresmikan aplikasi itu, masih di bulan yang sama, tepatnya pada 22 September 2021, ia
dilantik menjadi Ketua PT Bandung. (***)

TANPA KECUALI
Penasaran dengan ketegasan Herri Swantoro,
Tim Majalah MA mengajukan pertanyaan menukik. Berikut tanya jawab Tim MMA dengan Ketua PT Surabaya itu.
Bagaimana prosedurnya kalau keluarga pejabat
pengadilan yang datang bertamu?
Standard Operation Procedure (SOP) tetap
berlaku, termasuk bila tamu yang datang dari pihak keluarga pejabat pengadilan. Semua masuk
ke ruang tamu virtual dan terekam dalam server.
Tidak terkecuali. Prinsipnya tidak boleh menemui
tamu secara langsung.
Jadi, tamu pribadi atau bahkan keluarga pejabat
PT pun tidak bisa bicara yang rahasia?
Silakan saja kalau mau ngomong rahasia di ruang tamu virtual. Tapi semua akan terdengar dalam audio dan terlihat dalam video. Tidak boleh
ada penyimpangan. Prinsipnya menghilangkan,
bukan meminimalkan penyimpangan. Dan lingkungan PT Surabaya akan menjadi wilayah kerja
yang steril.
Di gedung pengadilan kan tidak selalu membahas perkara?

n

Ketua PT Surabaya, Dr. Herri Swantoro (kedua dari kanan)
menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi ruang tamu virtual.

Banyak urusan bersifat sensitif di pengadilan.
Misalnya seseorang menanyakan upaya banding,
menyerahkan memori banding. Kadang-kadang
ada juga seseorang yang ngotot berusaha bertemu dengan panitera penggantinya. Semua harus diselesaikan melalui sistem itu di ruang tamu
virtual, dengan menunjukkan kartu identitas dan
lain-lain. Semuanya terekam dalam server.
Kalau yang datang Kajati atau Kapolda, misalnya, apakah tetap harus diterima di ruang tamu
virtual?
Tentu saja prosedur ruang tamu virtual dikecualikan bagi pejabat satu level atau lebih tinggi dari Ketua PT Surabaya. Unsur Forkompimda berkunjung ke PT Surabaya tentunya dalam rangka
pembinaan hubungan antarlembaga. Protokolernya berbeda dan pertemuan tidak pernah berlangsung empat mata. Karena, bila berkunjung,
unsur Forkompimda didampingi oleh asisten
atau ajudan. Selain itu, di sini semua terbuka dan
semua ruangan juga terpasang CCTV.
Pengadaan infrastruktur ruang tamu virtual
membutuhkan biaya besar?
Hanya butuh dua layar TV dan beberapa material yang terkait dengan koneksi. Relatif murah.
Tapi manfaatnya besar.
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PA SELONG
Digempur Sengketa Waris,
Nikah Siri dan Usia Dini

n

Sidang keliling di Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun menyidangkan 383 perkara pada Senin (4/10/2021). Ketua
PTA Mataram Dr. H. Empud Mahpudin, SH., MH dan Bupati Lombok Timur, Drs. H. M. Sukiman Azmy, MM hadir dalam
upacara pembukaan.

K

ABUPATEN Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) terkenal dengan panorama alam nan eksotik. Di wilayah itu, terdapat Gunung Rinjani, gunung berapi kedua
tertinggi di Indonesia, beserta Danau Segara
Anak yang merupakan kaldera gunung tersebut. Ada pula pantai eksotis dan pulau kecil
(gili) yang menyuguhkan keindahan pesona
bawah laut. Dengan pesona alam itu, Kabupaten Lombok Timur mendapat julukan Sepotong Surga di Muka Bumi.
Tidak hanya masyhur sebagai destinasi
wisata, Lombok Timur juga dikenal sebagai
pusat pendidikan santri. Di sana ada Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah yang didirikan oleh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul
Madjid, Pahlawan Nasional kelahiran Lombok
Timur.
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Di antara keindahan alam dan kehidupan
santri pondok itulah, Pengadilan Agama (PA)
Selong Kelas I B hadir melayani masyarakat.
Di balik pesona alam Lombok Timur dan penduduknya yang religius, ternyata banyak ditemukan masalah hukum yang membuat PA
Selong tidak pernah santai.
PA Selong berada di tengah masyarakat
yang banyak melakukan perkawinan di bawah tangan (sirri), perkawinan usia anak
(merariq kodeq), dan sengketa waris. Setiap
tahun PA Selong menerima tidak kurang dari
2.000 perkara. Hingga akhir Oktober 2021,
PA Selong menerima 2.696 perkara. Selain
perceraian, terdapat tiga perkara dominan di
Lombok Timur, yaitu permohonan itsbat nikah, permohonan dispensasi kawin, dan gugatan waris.
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Itsbat Nikah
Upaya penertiban administrasi kependudukan
terhadap pasangan suami istri (pasutri) yang menikah sirri atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan
Agama ditempuh PA Selong dengan mengadakan sidang itsbat nikah di luar gedung pengadilan, yang dikenal dengan sidang keliling.
Hingga Oktober 2021, dilaporkan telah terlaksana 11 kali sidang keliling. Ketua PA Selong, Hj.
Mahmudah Hayati, S.Ag., MHI. mengungkapkan,

n

Sesuai jadwal, pada Jumat (12/11/2021), PA Selong menyidangkan perkara itsbat nikah
di Desa Timbanuh Kecamatan Pringgasela yang merupakan jalur pendakian Gunung
Rinjani dengan melewati hutan lebat dan padang savana.

sidang keliling itu untuk membuka akses bagi
masyarakat di wilayah yang sulit atau jauh dari
kantor PA Selong. “Karena semua masyarakat
berhak mendapatkan kepastian hukum,” katanya. “Keadilan bukan hanya untuk orang kaya
yang mampu membayar biaya perkara dan
mempunyai uang untuk membiayai perjalanan
menuju gedung pengadilan,” ujarnya.
Mahmudah menjelaskan, untuk mengurus
itsbat nikah, lazimnya pasutri harus datang ke
gedung PA untuk mendaftar perkara. Beberapa hari kemudian, pasutri harus datang lagi
untuk bersidang dengan menghadirkan alat
bukti sekurang-kurangnya dua saksi. Setelah

dikabulkan, pasutri masih harus datang
lagi untuk mengambil penetapan. Artinya proses itu menghabiskan banyak
waktu, tenaga, dan uang. Apalagi jika
jarak tempat tinggal ke pengadilan cukup jauh.
“Melalui pelayanan sidang keliling,
masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan. Pihak pengadilan yang datang ke
masyarakat,” ujar Mahmudah Hayati.
Perlindungan Anak
Untuk mengendalikan kasus perkawinan anak yang cukup tinggi di Lombok Timur, Ketua PA Selong dan Bupati
Lombok Timur menandatangani nota
kesepakatan terkait perlindungan anak,
Kamis (26/8/2021).
Menurut Mahmudah Hayati, tujuan nota kesepakatan itu adalah untuk membangun komitmen dan melakukan sinergitas perlindungan anak. Semua pihak
diharapkan berpartisipasi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Karena,
jika hal itu dibiarkan, dampaknya tidak
baik bagi proses pembangunan sumber
daya manusia di NTB. Anak tidak mendapat kesempatan untuk mengenyam
pendidikan setinggi-tingginya. Dampaknya, proses pembentukan Generasi
Emas NTB pada 2025 akan terganggu.
Nota kesepakatan itu merujuk kepada
Peraturan Mahkamah Agung (Perma)
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
NTB Nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, serta Peraturan Bupati (Perbup) Lombok Timur
Nomor 41 tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
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Hingga akhir Oktober 2021, PA Selong telah menerima 135 perkara permohonan dispensasi nikah. Dari jumlah itu, 31 perkara ditolak. Dispensasi nikah ditolak karena tidak ada
alasan yang mendesak seperti yang diatur
Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan,
yaitu kondisi yang tidak ada pilihan lain dan
sangat terpaksa untuk tetap melangsungkan
perkawinan.
Penolakan itu menjadi bukti bahwa PA Selong punya komitmen untuk mencegah perkawinan anak. Jadi, pengadilan bukan tukang
stempel, yang selalu mengabulkan setiap
orang yang datang mengajukan perkara.
“Walaupun anak sudah diculik atau dilarikan seperti banyak terjadi di Lombok Timur,
tidak serta merta itu dikabulkan oleh pengadilan. Sebab, tradisi perkawinan seperti itu
harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku agar tidak terjadi konflik antara budaya
setempat dan hukum positif,” tegas Mahmudah Hayati.
Gugatan Waris
Hingga akhir Oktober 2021, terdapat 55
perkara gugatan waris di PA Selong. Selain
jumlahnya besar, perkara-perkara gugatan
waris yang masuk ke PA Selong juga dinilai
berbobot.
H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., hakim yang juga
bertugas sebagai pejabat humas PA Selong,
menyebutkan banyak perkara dengan pewarisnya sudah meninggal dunia, sehingga pihak-pihak berperkara terdiri dari anak, cucu
dan cicit pewaris. Banyak pula objek sengketa yang telah berpindah ke orang lain melalui
jual beli, gadai atau hibah/wakaf.
Fahrurrozi menambahkan, banyak pula
sebuah perkara waris yang diajukan berkalikali. Perkara dengan objek yang sama diajukan ulang dalam perkara berbeda.
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Menurutnya, tidak sedikit perkara waris
berkelindan dengan perkara hibah, wakaf dan
harta bersama. Sebuah perkara yang bermula dari pembatalan hibah kemudian diajukan
gugatan waris. Atau sebaliknya, dari gugatan
waris menjadi pembatalan hibah.
Banyaknya perkara waris berbobot disebut
membuat sidang setiap hari Senin sampai
Kamis sering kali berakhir hingga sore atau
bahkan malam hari. Seusai sidang, hakim
dan panitera/panitera pengganti tidak bisa
langsung pulang karena harus memasukkan
berita acara sidang dan putusan ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
Walaupun hari Jumat tidak ada jadwal sidang di PA Selong, bukan berarti para hakim
dan panitera/panitera pengganti bisa beristirahat. Hampir setiap Jumat ada pemeriksaan
setempat (descente). Terkadang ada dua atau
tiga majelis hakim yang melakukan pemeriksaan setempat.
Eksekusi
Pada 2021, PA Selong berhasil melaksanakan 14 kali eksekusi. Wakil Ketua PA Selong,
Dr. Imran, S.Ag., M.H., mengatakan, sebelum
pelaksanaan eksekusi, PA Selong selalu melakukan rapat koordinasi lintas sektoral dengan
pihak-pihak yang terlibat dalam eksekusi.
Rapat koordinasi itu merupakan bagian dari
standar operasional prosedur (SOP) eksekusi. Dalam rapat itu, PA Selong mendapat informasi dari kepala desa wilayah objek eksekusi, Polisi Masyarakat (Polmas), dan Bintara
Pembina Desa (Babinsa).
“Mereka yang lebih paham situasi dan kondisi di lapangan. Kalau kita langsung turun
ke lapangan tanpa didahului rapat koordinasi, itu seperti perang tanpa persiapan,” ujar
mantan hakim yustisial/asisten Ketua Kamar
Agama Mahkamah Agung itu. (***)
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Kesulitan akses bukan halangan bagi aparat Pengadilan Agama Tahuna untuk tetap menjalankan tugas.
Tampak para hakim bersiap-siap naik perahu menuju sebuah pulau untuk melaksanakan sidang keliling.

PA TAHUNA
Sarat Prestasi dan
Inovasi di Kepulauan
Terluar

W

ALAUPUN bekerja di tempat terpencil, menjalankan tugas
sehari-hari di kantor dengan konstruksi bangunan lama,
sering kebanjiran akibat cuaca ekstrem khas wilayah kepulauan,
semangat dan kinerja 18 pegawai PA Tahuna tidak pernah kendur.
Itu terbukti dengan sejumlah penghargaan yang telah diraih PA
Tahuna. Di antaranya peringkat 5 besar SIPP Nasional Kategori
V yang masih bertahan hingga penilaian pada September 2021.
PA Tahuna juga merebut posisi Juara Umum Lomba Kinerja Satuan Kerja wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Manado pada
2020, Juara 1 SIPP, Realisasi Pelaksanaan Anggaran, SIKEP dan
ABS se wilayah PTA Manado pada 2020, serta banyak penghargaan lainnya.
Di samping meraih penghargaan, PA Tahuna juga telah membuktikan kreativitas dan inovasi dalam memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat. Inovasinya antara lain Mobil Layanan
Keliling Antar Produk Pengadilan, Konsultasi Gratis, dan Registrasi Perkara (MO BA’AKSI), Sistem Layanan Pengantaran Akta
Pengadilan (SAYAP-ADIL), Antar Jemput Penyandang Disabilitas,
Lansia, dan Hamil Tua (Mobil Siaga), Media Konsultasi Online (MEDITASI Online), Monitoring Perkara Sidang Keliling (Torang Keliling), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

n

Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tahuna

Ada juga aplikasi Indeks Persepsi
Korupsi (IPK), Sistem Informasi Layanan Persuratan (SI-LAYAR), Sistem Infomasi Terintegrasi Pengadilan
(SI-INANG), Aplikasi Medio (Mediasi
Online), Akses Satu Pintu Aplikasi
(ASPA), Sistem Infomasi Biaya Panjar
Perkara (SI BIJAK) dan Absensi PPNPN Online.
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Layanan Hukum bagi Masyarakat
Tidak Mampu di Pengadilan.
Untuk melaksanakan sidang keliling, petugas biasa menempuh
perjalanan darat melalui rute pegunungan dan medan jalan yang
berat. Perjalanan darat terkendala
cuaca hujan disertai angin kencang yang menyebabkan adanya
tanah longsor, banjir hingga ter-

Kepulauan Terluar
Kabupaten Kepulauan Sangihe
berada di utara Pulau Sulawesi
dan merupakan salah satu kepulauan terluar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Di
bagian utara, kabupaten itu berbatasan langsung dengan Pulau
Mindanao Filipina.
Terpisah dari daratan utama Pulau Sulawesi, Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk zona paling
sulit. Ibukota Tahuna berjarak sekitar 100 mil laut dari Manado.
Pengadilan Agama (PA) Tahuna
termasuk dalam wilayah yuridiksi
Pengadilan Tinggi Agama Manado. Saat ini, PA Tahuna masih berkantor di sebuah bangunan lama.
Hanya 18 pegawai yang bekerja di
kantor itu, terdiri dari 5 hakim (termasuk ketua dan wakil ketua), 8
ASN, dan 5 PPNPN.

nuju Kabupaten Kepulauan Talaud
selama sekitar 14 jam. Terpaksa
ditempuh rute yang lebih panjang
karena tidak tersedia transportasi
langsung dari Sangihe menuju Talaud.
Seperti halnya perjalanan darat, di laut pun tetap ada kendala. Dalam kondisi cuaca tertentu,
gelombang laut bisa mencapai

Sidang Keliling
Yuridiksi PA Tahuna mencakup
wilayah Kabupaten Kepulauan n Sidang Keliling Pengadilan Agama Tahuna, 2021.
Sangihe, Kabupaten Kepulauan
Sitaro (Siau, Tagulandang, Biaro)
dan Kabupaten Kepulauan Talaud. putusnya aliran listrik maupun ja- 6-10 meter, dan perjalanan kapal
Luas Kabupaten Kepulauan Sangi- ringan selular.
terpaksa dibatalkan. Bila sudah
he mencapai 736,98 km², KabupaSedangkan perjalanan menuju terlanjur berlayar, maka kapal haten Sitaro 276 km², dan Kabupaten
Kepulauan Talaud 1.251 km².
Di tiga kabupaten itu, masih
banyak masyarakat yang kurang
mampu secara ekonomi. Untuk
membantu masyarakat yang kesulitan biaya transportasi, PA Tahuna
menyelenggarakan program Sidang Keliling. Program itu mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pedoman Pemberian

Kabupaten Kepulauan Sitaro dan
Kabupaten Kepulauan Talaud harus menggunakan transportasi kapal. Kapal cepat pagi tersedia Senin hingga Jumat, dengan waktu
tempuh sekitar 2,5 jam.
Untuk menuju Kabupaten Kepulauan Talaud, hakim dan petugas
PA Tahuna harus ke Manado lebih
dahulu. Selanjutnya, perjalanan
laut dilanjutkan dari Manado me-
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rus berlabuh sementara di pulau
terdekat hingga keadaan cuaca
kembali normal.
Pada 2021, sidang keliling di 3
kabupaten tersebut memeriksa
dan mengadili 81 perkara, dengan
rincian 61 perkara di Kabupaten
Kepulauan Sangihe, 10 perkara di
Kabupaten Kepulauan Sitaro dan
10 perkara di Kabupaten Kepulauan Talaud.
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TUAKA MILITER MAYJEN TNI (PURN)

DR. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.:

AKREDITASI TERBANYAK
DIPEROLEH DILMIL

J

n

auh dari sorotan, badan peradilan militer
seakan-akan bukan
bagian dari Mahkamah
Agung. Padahal ia salah
satu dari empat badan
peradilan di bawah MA, di
samping badan peradilan
umum, peradilan agama,
Mayjen TNI (Purn.) Burhan Dahlan, dan peradilan TUN.
S.H., M.H., Ketua Kamar Militer MA
Itu sebabnya Majalah MA
mengangkatnya dalam rubrik Tribunal
kali ini. Dan untuk itu Viktor Pane dari
Majalah MA mewawancarai Ketua Kamar Militer, Mayjen TNI (Purn) Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Menurut Burhan Dahlan, pengadilan militer di seluruh Indonesia tertib
menerapkan modernisasi peradilan
sebagaimana diprogramkan oleh MA.
Bahkan, katanya, kalau dilihat dari segi
persentase, pengadilan militerlah yang
paling banyak mendapatkan penghargaan akreditasi. Berikut petikan wawancaranya.
Berapa jumlah perkara yang masuk
ke peradilan militer tingkat pertama
seluruh Indonesia sampai Oktober
2021 ini?
Data sementara yang masuk ke tempat saya, sampai saat ini kurang lebih
1.286 perkara. Semuanya ada 1500-an.

Di antara sekian banyak perkara itu,
seingat Anda, apakah ada extraordinary crime?
Sampai sekarang masih dalam proses. Ada perkara korupsi Bakamla. Lainnya ada perkara-perkara yang terkait
dengan senjata api dan amunisi. Kemudian ada perkara-perkara yang berkaitan dengan narkotika.
Perkara narkotika juga ada?
Justru itu yang dominan.
Pengedar atau pengguna?
Mayoritas pengguna. Tapi ada juga
pengedar, sampai dipidana penjara seumur hidup, karena cukup banyak barangnya.
Kalau yang senjata api dan amunisi
tadi, apakah itu terkait dengan terorisme?
Tidak, bukan terorisme, tapi lebih ke
ekonomi. Pelakunya menjual sejumlah
amunisi, senjata api rakitan dan macam-macam. Motifnya bernuansa ekonomi.
Mengenai sengketa militer dengan
polisi, ada beberapa kejadian berulang. Apa latar belakang kejadian seperti ini?
Salah satu contoh kasus yang masuk
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ke tingkat kasasi adalah kasus perusakan kantor Polsek Ciracas. Itu sebenarnya
bukan perseteruan antara TNI dan polisi,
tapi hanya kesalahpahaman. Dikira ada
tentara yang dianiaya oleh polisi dan
dibawa ke kantor polisi. Kemudian datanglah ramai-ramai sejumlah tentara
untuk membela temannya. Beberapa di
antaranya melempari kantor Polsek.
Berkas kasasinya belum saya baca karena baru masuk ke Mahkamah Agung.

Pelantikan Mayjen TNI Dr. Burhan Dahlan, S.H.,M.H. menjadi
hakim agung pada 11 Maret 2013.

DULU JUMLAH HAKIM MILITER KITA
KURANG LEBIH 150-AN. SEKARANG
TINGGAL 130 PADA SEMUA TINGKAT.
militer yang sekarang jumlah hakimnya pas-pasan.

Beralih ke data hakim, apakah jumlah
hakim militer kita memadai?
Dulu jumlah hakim militer kita kurang
lebih 150-an. Sekarang tinggal 130 pada
semua tingkat. Jadi, sudah berkurang.
Baru-baru ini ada rekrutmen. Tapi dari
sejumlah 40 hakim yang kita butuhkan,
ternyata yang memenuhi syarat dari
rekrutmen itu hanya 26 orang.

Para hakim militer sendiri, adakah
yang terlibat pidana dan masuk MKH?
Beberapa orang. Ada yang hanya
dijatuhi hukuman disiplin di badan
pengawasan. Tapi ada juga yang diajukan ke sidang MKH dan akhirnya dipecat dari jabatan hakimnya. Kebetulan
orang itu dulu unsur pimpinan, kepala
pengadilan militer. Dia di MKH-kan, lalu oleh MKH diberhentikan dari jabatan
hakimnya.

Jadi masih kurang?
Kita membutuhkan total 40 orang untuk mengisi satuan-satuan pengadilan

Berarti perkaranya tergolong berat?
Ya, sampai tidak bisa ditolerir lagi untuk seorang hakim.
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Kalau menyangkut integritas, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akreditasi dan sebagainya, siapapun boleh saja meniru dari peradilan-peradilan yang sudah berhasil.
Dalam rangka pembinaan untuk
semua personil hakim, apa pesan
anda?
Pesan saya bukan hanya ditujukan

n

Gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Program-program MA terkait modernisasi peradilan, seperti e-court, apakah
diterapkan juga di peradilan militer?
Semuanya terimplementasikan. Bahkan
kalau dilihat dari segi persentase, pengadilan militer itu yang paling banyak mendapatkan penghargaan akreditasi, baik
WBK, WBBM, zona integritas dan sebagainya. Pengadilan militer itu yang persentasenya paling tinggi dibanding yang lain.
Hal itu mungkin karena militer punya
landasan disiplin yang kuat. Mungkin juga
karena tantangannya tidak seberapa berat bagi mereka, sehingga mereka dapat
mewujudkan apa yang diinginkan MA.
Seharusnya itu menjadi contoh untuk
badan peradilan lain di luar militer.
Ya, seharusnya begitu. Contoh itu tidak
dari atas saja, tapi bisa saja dari samping.
Juga tidak harus dari pengadilan yang
besar, tapi bisa saja dari pengadilan kecil.

kepada para hakim, tapi kepada seluruh jajaran aparatur pengadilan
militer. Saya mau mengulangi apa
yang sudah pernah saya buat, semacam kata-kata seruan yang sudah
dipasang di setiap kantor. Yaitu, bahwa tugas mewujudkan peradilan
militer yang modern itu merupakan
tanggung jawab semua aparatur
peradilan militer, baik pimpinannya
maupun pegawainya. Jadi, seluruh
aparatur dituntut tanggung jawab
agar dapat mewujudkan peradilan
militer yang modern.
Himbauan kepada seluruh satker
pengadilan militer itu sudah saya
buatkan begitu saya diangkat menjadi ketua Kamar Militer.
Terakhir, pengadilan militer mana
yang Anda rekomendasikan untuk diliput oleh Majalah MA? Tentu,
pengadilan militer yang menurut
Anda bagus dan tidak sulit didatangi pada masa pandemi ini.
Pengadilan Militer Yogyakarta.
(MMA/vp)
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DILMIL II-11 YOGYAKARTA

MEMANG ISTIMEWA

n

Letkol Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kepala Dilmil II-11 Yogyakarta

K

ALAU bukan pengadilan terbaik nomor
1 di Indonesia, pasti
Dilmil II-11 Yogyakarta salah
satu yang terbaik. Bukan
hanya fisiknya yang tertata
rapi, bersih, nyaman dan tak
menyisakan satu ruang pun
terbengkalai. Utamanya, ia
modernisasi pengadilan seperti yang dimaui Cetak Biru
Mahkamah Agung. Dapat dikatakan, ia tak hanya mengikuti gerak langkah program
MA, tapi bergerak lebih cepat di depan, tanpa melenceng dari track menuju sasaran yang ditetapkan MA.
Jauh dari kesan kaku militeristik, ruangan-ruangan
Dilmil II-11 Yogyakarta yang
dibuka untuk publik ditata
supaya nyaman bagi pe-

ngunjung dan tidak membosankan. Ruang tunggu
sidang dan ruang tamu, misalnya. Karena persidangan
memerlukan waktu antrian
dan mungkin menunggu
lengkapnya para pihak, ruang tunggu dan ruang tamu
dibuat senyaman mungkin,
dilengkapi dengan saranasarana pengusir kebosanan.
Ada TV, wifi gratis, bacaan,
dan spot-spot untuk selfi.
Memasuki gedung Dilmil
II-11 Yogyakarta, segera terlihat keistimewaannya. Rumusan visi-misinya beda
dari yang lain. Visi-misi MA
tak sekadar di-copas, tapi
diolah, diserap dan dijadikan
visi-misi Dilmil II-11 Yogyakarta sendiri. Bukan keagungan
MA pusat yang dibayangkan
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akan terlihat di masa depan,
tapi keagungan Dilmil II-11
Yogyakarta sendiri. Misinya
bukan kemandirian MA pusat, tapi kemandirian Dilmil II11 DIY Yogyakarta sendiri.
Berpijak di Daerah Istimewa Yogyakarta, Dilmil II-11
Yogyakarta mengangkat kata
“Istimewa” sebagai motonya.
Tapi di sini moto “ISTIMEWA”
merupakan akronim dari Integritas Solid Tangguh Imparsial Militan Empati Wibawa
Amanah. “Moto ini diangkat
dari nama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Letkol Fredy Ferdian Isnartanto,
S.H., M.H., Kepala Dilmil II-11
Yogyakarta, kepada Siti Salbiah dkk dari Majalah MA.
Wilayah hukum Dilmil II-11
Yogyakarta meliputi Provinsi DIY seluruhnya, ditambah
12 kabupaten/kota di wilayah
Provinsi Jawa Tengah.
Manajemen Modern
Mempekerjakan 39 orang
(di antaranya 20 anggota militer, 11 ASN, dan selebihnya
PPNPN), Dilmil II-11 Yogyakarta menerapkan manajemen
modern dengan komitmen
dan disiplin tinggi.
Manajemen risiko, misalnya. Masalah-masalah yang
ada didata, lalu satu persatu
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diidentifikasi dan diklasifikasikan tingkatan
risikonya atas tinggi, menengah, dan rendah.
Dengan demikian, setiap permasalahan dapat
dicarikan solusi yang tepat, efisien dan efektif.
Kemungkinan gratifikasi, misalnya. Ini
digolongkan sebagai berisiko tinggi. Lalu
dicarikan solusinya, yakni zonanisasi dan
sekatisasi. Tiap pihak yang berkunjung ke
Dilmil II-11 DIY Yogyakarta, termasuk aparatur pengadilan, diberi koridor dengan batas
yang jelas dan sekat. “Pintu-pintu tertutup

Tak heran, Dilmil II-11 Yogyakarta berhasil meraih berbagai penghargaan. ISO
9001:2015 sudah diperoleh pada 2018. Lalu
ada penghargaan PTSP (2018), Akreditasi
Surveillance (2020), dan WBK (2020).
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melaksanakan Pencanangan Zona Integritas
sejak tanggal 6 April 2017 dengan menandatangani Piagam Zona Integritas. Ini
merupakan komitmen pimpinan dan para
aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta siap melaksanakan pembangunan
Zona Integritas. Pencanangan dihadiri
oleh seluruh komunitas hukum di wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ajang Studi Banding

n

Tim Majalah MA diterima oleh Kadilmil Yogyakarta beserta jajarannya
pada 11 November 2021 di ruang rapat Pengadilan Militer II-11
Yogyakarta.

rapat di atas sini,” kata Kadilmil Fredy Ferdian kepada MMA.
Contoh lain yang dinilai tinggi risikonya adalah lamanya proses perkara. Dalam hal ini, jika
proses penyelesaian perkara tak bisa dipantau setiap saat oleh Komandan Satuan yang
anggotanya sedang berproses hukum, Dilmil
II-11 Yogyakarta bisa-bisa dijadikan kambing
hitam atas lamanya proses perkara. Padahal
keterlambatan bisa saja terjadi pada tahaptahap sebelum perkara tiba di pengadilan.
Untuk mencegah risiko itu, Dilmil II-11 Yogyakarta mengembangkan aplikasi SIPPINTTER dengan menambah fitur “KOMANDAN”.
Ini menjadi ‘jendela’ bagi para Dansat terkait
untuk mengetahui perjalanan berkas perkara anggotanya, berikut lamanya tiap tahap
dalam proses.

Tak perlu malu untuk belajar dari Dilmil II11 DIY Yogyakarta. Banyak yang sudah studi banding ke sini. Dan kalau mau sekadar
mendapatkan informasi tentangnya tanpa
bepergian, cukup kunjungi website Dilmil
II-11 DIY Yogyakarta, di mana tersedia link
langsung ke akun Instagram, Facebook,
dan channel-nya pada Youtube.
Di kalangan mahasiswa hukum pun Dilmil II-11 Yogyakarta cukup populer untuk
tempat magang. “Mungkin beritanya tersebar dari beberapa mahasiswa kepada
para mahasiswa lain,” kata Fredy.
Di Dilmil II-11 DIY Yogyakarta, para mahasiswa magang diberi pelajaran tentang
kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Pada akhir pekan masing-masing
diberi tugas mempelajari berkas putusan.
Hasil analisa mereka kemudian dipaparkan di depan para hakim. Jika lulus, mereka diberi sertifikat.
“Tak gampang dapat sertifikat di sini,”
kata Fredy. “Tapi mereka enjoy saja. Mereka berterimakasih karena mendapatkan
pelajaran yang tak mereka dapatkan di
kampus mereka.” (MMA/vp/tim)
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SIPPINTTER

THE ONLY ONE

U

MUM di lingkungan peradilan militer, proses perkara
di pengadilan dianggap terlalu lama waktunya. Bagi Dilmil II-11
Yogyakarta, hal itu dinilai tinggi risikonya. Apalagi kalau proses penyelesaian perkara anggota militer tak bisa dipantau oleh komandan satuan
yang terkait.
Melihat masalah ini, Dilmil II-11 Yogyakarta mengembangkan aplikasi
SIPPINTTER (Sistem Informasi Peradilan Pidana Militer Terpadu). Fitur
“KOMANDAN” ditambahkan sebagai jendela bagi para Dansat (Dandim, Danrem) untuk mengetahui
perjalanan perkara anggotanya dan
berapa lama berproses pada tiap tahap. Ini menutup kemungkinan para
komandan mengeluhkan lamanya
anggota satuannya disidang. Sebab,
dari aplikasi terlihat kapan anggota-
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Sebuah sidang di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

nya mulai diproses hukum, sampai
di mana prosesnya, dan berapa lama
pada tiap tahapan.
Pada aplikasi SIPPINTTER, lewat
fitur “data perkara” dapat dilihat proses hukum yang sedang berjalan
untuk seorang anggota militer, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap menjalani hukuman. Aplikasi itu
dilengkapi menu “searching” berdasarkan nama dan NRP.
Proses perkara setiap terdakwa
jelas terlihat, sebab setiap tahapan
memuat laporan. Satuan polisi militer yang menangani perkara menulis laporannya sejak menerima
perkara dari polisi hingga mereka
selesai mengadakan pemeriksaan.
Begitu juga tahap berikutnya, Otmil (Oditurat Militer) akan menulis
laporannya. Lalu Dilmil, kalau sudah
selesai persidangan, akan menulis
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Wilayah hukum Dilmil II-11 Yogyakarta meliputi Provinsi DIY seluruhnya,
ditambah 12 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

laporan, baru kemudian menyerahkan proses selanjutnya ke Otmil (Oditurat Militer),
lalu Masmil (Lembaga Pemasyarakatan Militer), dan terpidana menjalani hukuman dari
hari pertama hingga hari terakhir.
Bagaimana jika ada yang tidak menulis
laporan, misalnya polisi militer? “Tidak bisa
diproses selanjutnya,” kata Letkol Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kepala Dilmil II-11
Yogyakarta. Sebab, tanpa barcode, polisi militer tak bisa melimpahkan perkara ke Otmil,

dan barcode baru muncul kalau sudah
laporan tertulis.
“This is the only one in military courts in
Indonesia,” kata Fredy Ferdian bangga.
SIPPINTTER diluncurkan 2019 lalu, tapi
ketika itu belum ada fitur KOMANDAN,
tak bisa diakses komandan, ankum. “Tak
bisa dilihat orang luar, jadi hanya aplikasi khusus internal. Baru pada 2020 kami
upgrade ke aplikasi yang sekarang,” tutur Fredy Ferdian.
SIPPINTTER hanya salah satu di antara
banyak aplikasi yang dibuat oleh Dilmil
II-11 Yogyakarta untuk mempermudah
publik pengguna layanan untuk mengakses informasi. Di web-nya dengan
mudah bisa ditemukan berbagai akses
lain. Melalui “Pesan Dilan”, misalnya,
pencari keadilan bisa dengan mudah
mendapatkan petikan putusan pengadilan.
Selain itu, menarik juga aplikasi persuratan Paperless. Ini surat-menyurat tanpa kertas. Misalnya, pembuatan SKCK,
yang di lingkungan militer harus diterbitkan oleh Dilmil. Kalau ada purnawirawan TNI di bawah yurisdiksi Dilmil II-11
yang membutuhkan SKCK, ia cukup
dilayani dari jarak jauh. Lewat e-Service,
ia bisa mendapatkan SKCK dari Dilmil
Yogyakarta.
Jadi, lewat web pencari keadilan tak
lagi mengalami kesulitan untuk mengetahui seluk-beluk peradilan secara virtual. Web Dilmil II-11 Yogyakarta adalah
PTSP virtual. Itu sebabnya, ia dinamai
PTSJ (Pelayanan Terpadu Satu Jendela)
sejak diluncurkan 2020 lalu. (MMA/vp/tim)
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Limitasi Hakim Gagasan Rekonstruksi
Kewenangan Pengadilan Niaga
Dr H Sobandi SH MH
vii, 176 hlm
RAYYANA Komunikasindo
2021

MELALUI berbagai pemberitaan di media
massa, masyarakat awam kerap mendengar
nama pengadilan negeri, pengadilan tinggi,
dan Mahkamah Agung. Lembaga pengadilan lain yang juga akrab di telinga orang ramai adalah pengadilan agama. Juga populer
pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor)
yang muncul untuk menjawab tuntutan reformasi terkait pemberantasan tindak pidana rasuah, seiring dengan runtuhnya rezim
otoriter Orde Baru.
Bagaimana dengan pengadilan niaga?
Pengadilan ini relatif lebih jarang disebutsebut dalam pemberitaan media massa arus
utama. Khalayak tidak begitu mengenalnya,
dibanding pengadilan-pengadilan yang disebut sebelumnya.
Dalam konteks seperti itulah hadir buku
berjudul Limitasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga. Ditulis oleh Dr. H Sobandi, S.H., M.H., buku ini
mengulas pengadilan khusus tersebut secara panjang lebar.
Buku ini terdiri dari 16 ulasan khusus yang
diawali dengan bahasan mengenai kekuasa-
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an kehakiman. Berturut-turut, secara parallel
dalam buku ini diulas pula sejarah berdirinya
Pengadilan Niaga, wewenang dan kompetensi pengadilan tersebut.
Dalam buku tersebut, Sobandi menyebutkan, lahirnya Pengadilan Niaga di Indonesia
merupakan bagian dari sejarah perjalanan
peradilan dan hukum. Pengadilan Niaga terlahir dari kondisi krisis moneter yang kemudian menjadi krisis ekonomi dahsyat pada
1997.
Akibat krisis itu, banyak pengusaha tidak
mampu lagi memenuhi kewajiban membayar utang kepada kreditor. Keadaan tersebut
melahirkan akibat berantai, yang bila tidak
segera diselesaikan, akan dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, termasuk hilangnya kesempatan kerja dan timbulnya kerawanan sosial. Agar dunia usaha dapat menyelesaikan masalah utang-piutang secara
adil cepat, terbuka dan efektif, maka diperlukan sarana hukum yang mendukungnya.
Saat terjadinya krisis, sarana hukum yang
tersedia adalah undang-undang tentang
kepailitan (Faillisement-verodening, Staat-
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sblad 1905:217 juncto Staatsblad
1906:348), yang tidak sepenuhnya
sesuai dengan kebutuhan bagi penyelesaian masalah kepailitan, termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Hingga
1970, peraturan kepailitan (Faillisement-verodening) masih mengacu pada produk kolonial Belanda.
Pada dekake itu, masih banyak
perkara kepailitan yang didaftarkan, diperiksa dan diputus oleh
pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Akan tetapi sejak 1980,
tidak ada lagi perkara kepailitan
yang didaftarkan di pengadilan

of Intent. Pemenuhan isi Letter of
Intent itu merupakan syarat bagi Indonesia untuk memperoleh
pengucuran dana pinjaman IMF
yang sangat dibutuhkan Indonesia
dalam rangka mengatasi kesulitan
ekonomi sebagai akibat krisis moneter 1997. Berdasarkan Keppres
Nomor 97 Tahun 1999, didirikanlah lima Pengadilan Niaga, yakni
di Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, dan Makassar.
Dipaparkan dalam buku ini,
pembentukan Pengadilan Niaga
merupakan usaha reformasi UU
Kepailitan yang berlaku di Indo-

tingkat peninjauan kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh pihak yang tidak mendapat
keadilan terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan adalah langsung mengajukan
kasasi ke Mahkamah Agung tanpa
upaya banding melalui pengadilan
tinggi. Perkara kepailitan berjalan
lebih cepat bila dibandingkan dengan perkara biasa di pengadilan
negeri.
Buku ini juga menjabarkan syarat kepailitan yang perlu dipahami
oleh debitor maupun kreditor.
Mengacu pada undang-undang,

negeri.
Hasil penelitian yang dilakukan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada
1996 menunjukkan tingginya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme serta kurangnya pengetahuan
undang-undang (incompentency)
hakim pengadilan negeri untuk
memeriksa dan memutus perkaraperkara perniagaan.
Dalam bukunya, Sobandi menyebut persoalan itu disebabkan
pengadilan yang dianggap tidak
cakap dalam memberikan keputusan perkara kepailitan. Pengadilan negeri yang memeriksa
perkara kepailitan berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Staatsblad 1905:217 juncto staatsblad
1906:348 dirasakan tidak efektif
dalam menyelesaikan perkara kepailitan pada waktu krisis ekonomi
terjadi di Indonesia.
Berdasar alasan tersebut, International Monetary Fund (IMF)
mensyaratkan
pembentukan
Pengadilan Niaga dalam Letter

nesia. Reformasi yang dimaksud
meliputi reformasi yang berkaitan
dengan pengadilan yang mempunyai kewenangan memeriksa dan
memutus perkara kepailitan dan
tata cara penyelesaian pemeriksaa perkara kepailitan secara lebih
cepat dan efisien setelah terjadinya krisis ekonomi 1977.
Pada dasarnya, tujuan utama
dibentuknya Pengadilan Niaga
adalah agar dapat menjadi sarana
hukum bagi penyelesaian utangpiutang di antara para pihak, yaitu
debitor dan kreditor, secara cepat,
adil, terbuka dan efektif, sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan kegiatan usaha dan
kehidupan perekonomian pada
umumnya. Selain itu, juga sebagai upaya untuk mengembalikan
kepercayaan kreditor asing dalam
proses penyelesaian utang-piutang swasta.
UU Kepailitan menentukan jangka waktu pemeriksaan perkara kepailitan, baik di tingkat Pengadilan
Niaga, di tingkat kasasi, maupun

penulis mendeskripsikan debitor
yang dapat dipailitkan adalah pribadi dan badan hukum. Secara logis kepailitan membutuhkan pihak
yang cakap melakukan tindakan
keperdataan, seperti memiliki aset
dan membuat perjanjian dengan
pihak ketiga.
Dengan materi yang lengkap
tentang peradilan niaga, buku ini
sangat bermanfaat bagi pelaku
usaha, khususnya yang berinteraksi dengan lembaga-lembaga
keuangan atau kreditor lainnya.
Setali tiga uang, lembaga keuangan dan kreditor lain juga perlu
membaca buku ini.
Debitor dan kreditor yang berperkara juga perlu mengetahui
putusan Pengadilan Niaga dapat
dijalankan terlebih dahulu sekalipun putusan pengadilan tingkat
pertama itu belum mempunyai
ketetapan hukum tetap (inkracht).
Dalam literatur Hukum Acara Perdata, hal itu disebut dengan istilah
uitvoerbarr bij voorraad.
Dalam kondisi tersebut, hakim
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harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit bila terdapat fakta dan keadaan
bahwa dalam persidangan membuktikan
persyaratan untuk dinyatakan pailit sudah
terpenuhi sesuai dengan UU Kepailitan. Penulis merinci uitvoerbarr bij voorraad dalam
artikel berjudul Putusan Pailit dan Eksekusinya (halaman 85).
Dalam proses persidangan perkara kepailitan, pihak-pihak yang berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga tingkat
pertama bisa menempuh beberapa upaya
hukum dengan mengajukan kasasi. Kasasi
bisa diajukan oleh debitor atau kreditor yang
merupakan pihak pada persidangan tingkat
pertama, bisa juga diajukan oleh kreditor lain

bukan karya pertamanya. Pada 2020, bersama Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H, Sobandi menulis buku berjudul Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Ia juga banyak menulis artikel di blog pribadinya, http:/kisobandi.
blogspot.com.
Buku Limitasi Hakim Gagasan Rekonstruksi
Kewenangan Pengadilan Niaga merupakan
hasil penelitian Sobandi untuk disertasinya di
Prodi Doktoral Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya. Melalui buku ini ia merefleksikan
berbagai persoalan kekuasaan kehakiman
dalam domain yudisial, sejalan dengan perkembangan dan pembaruan hukum nasional
Indonesia.
Buku ini tentu menjadi sangat menarik un-

yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Niaga. Upaya hukum lain adalah peninjauan kembali (PK) dan perdamaian dalam kepailitan. Penulis menjelaskan proses tersebut
dengan sangat detail dan komprehensif.
Berikutnya, pada tulisan berjudul Dua Sisi
Kreditor dengan Hak Jaminan dan Pengistimewaan dalam Perdamaian, penulis menjelaskan kondisi perdamaian yang berakhir,
tindakan yuridis setelah debitor diputus pailit, pembagian hasil penjualan boedel pailit,
perlawanan atau keberatan terhadap pembagian hasil boedel pailit dan hal lainnya.
Lima tulisan terakhir dalam buku lebih banyak mengulas idealitas infrastruktur dan
suprastruktur Pengadilan Niaga. Terkait limitasi dan kompetensi, dibahas pula limitasi
melalui hukum acara, domain Pengadilan
Niaga dan perbandingan antar negara, konsep ideal limitasi, dan rekonstruksi peradilan
niaga.
Apresiasi tentu harus disampaikan kepada
Dr. H. Sobandi, S.H, M.H, sang penulis, atas
terbitnya buku ini. Saat menulis buku ini, ia
menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Buku berjudul Limitasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga

tuk dibaca di tengah lamban dan kurangnya
tulisan yang berdimensi ilmiah terkait Pengadilan Niaga. Topik tulisan yang mengulas
kepailitan secara detail dan komprehensif
dalam buku ini tentunya sangat layak dibaca, khususnya oleh pelaku dunia usaha yang
terkait dengan lembaga keuangan atau kreditor. Buku ini akan sangat bermanfaat bagi
pihak debitor dan kreditor bila harus menghadapi perkara di Pengadilan Niaga. Bagi
sarjana hukum atau praktisi hukum yang lulus sebelum era reformasi, buku ini pun bisa
menambah referensi.
Dalam kaitan itu, Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik
Indonesia Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H. dalam komentarnya mengapreasiasi terbitnya
buku ini. “Seiring dengan cepatnya perubahan dalam dunia usaha dan bisnis, yang salah
satunya digerakkan oleh teknologi, dengan
hadirnya bisnis online yang menjadikan dunia seakan-akan tidak ada sekatnya, maka
usulan dari penulis buku ini agar memaksimalkan fungsi Pengadilan Niaga dengan
dukungan kemampuan hakim yang sudah
tersertifikasi merupakan terobosan yang sangat baik,” ungkap Prim. ***
*) Tim Majalah Mahkamah Agung
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FENOMENA jurnalisme warga mulai

ga pada bab pertama, teori singkat

pemahaman para pembaca yang ak-

meledak di Amerika Serikat pada awal

tentang jurnalisme warga, jurnalis-

rab di bidang jurnalistik, maka wajar

tahun 2000-an, saat muncul liputan

tik pada umumnya dan sosok jurnalis

jika sasaran pembaca dari buku ini ia-

amatir melalui sebuah video dari ru-

warga yang ada di lembaga peradilan

lah para juru bicara pengadilan, hu-

mah salah seorang warga setempat

kita. Aspek lain yang tidak dapat dipi-

mas, dan mahasiswa fakultas ilmu ko-

bernama George Holliday tentang pe-

sahkan dari konsep jurnalisme warga

munikasi jurusan jurnalistik.

mukulan Rodney King.

adalah munculnya media baru selaKelemahan Buku

Ruang redaksi mulai bergulat dengan

in media tradisional. Internet, daring,

persaingan dari konten yang dibuat se-

dan media interaktif digital adalah

Istilah peradilan kita yang digagas

cara gratis oleh jurnalis warga, dan aka-

beberapa bentuk media yang berhu-

penulis sesungguhnya masih multi-

demisi mulai mengkaji praktik, etika,

bungan dengan kegiatan jurnalisme

tafsir pada awal tulisan, namun saat

dan produk pengguna internet amatir

warga. Namun, media tradisional dan

pembaca mulai memasuki kedalaman

yang berbagi informasi secara online.

cetak dapat juga menjadi alat dalam

bacaan pada bab-bab lanjutan, istilah

Antusiasme partisipasi dalam pro-

menyampaikan aksi jurnalisme warga.

tersebut mulai terjawab. Lebih baik

ses penciptaan informasi menyebar ke

Jurnalisme warga juga dikenal se-

jika istilah itu secara tegas disebut

media sosial ketika situs jejaring sosial

bagai bentuk tantangan bagi media

saja “Badan Peradilan di Bawah Mah-

pertama membawa kemampuan un-

arus utama. Tantangan dari jurnalisme

kamah Agung.” Akan tetapi, mungkin

tuk merekam dan berbagi informa-

warga tidak jarang terkait dengan ge-

ada alasan sendiri bagi penulis meng-

si ke lebih banyak pengguna. Media

rakan masyarakat. Jurnalisme warga

gunakan istilah tersebut.

sosial telah tumbuh dengan mantap

dapat berperan sebagai gerakan akar

Beberapa contoh penulisan beri-

dalam jangkauan dan menjadi sarana

rumput dan mewakili alternatif arus

ta yang banyak mengadopsi kejadian

dominan di mana banyak orang ber-

utama dan media tradisional.

di luar negeri menjadi hambatan bagi

komunikasi, mendapatkan berita, dan

Sebagai salah satu jenis jurnalisme

para penulis muda yang belum kenal

berbagi informasi. Facebook sekarang

online, jurnalisme warga membuka ke-

tentang kejadian dan peristiwa luar

mengklaim lebih dari 2 miliar penggu-

sempatan dari setiap masyarakat un-

negeri. Meskipun demikian, penulis

na aktif bulanan (dari sekitar 3,5 miliar

tuk menjadi pembuat konten media

secara sadar menjelaskan hambatan

orang yang menggunakan internet di

mereka sendiri. Berbeda dengan jur-

itu dengan teori-teori singkat jurnalis-

seluruh dunia) dan di beberapa nega-

nalisme profesional yang diproses oleh

tik terutama cara menulis berita.

ra, Facebook digunakan secara ber-

jurnalis, jurnalisme warga disiapkan, di-

Tantangan lain dari buku ini ialah

gantian dengan “internet.”

proses, dan diproduksi oleh siapa saja

akan sulit diterapkan jika tidak diberi-

masyarakat yang ingin menyampaikan

kan sebuah rekomendasi dari pejabat

berita. Oleh karena itu, jurnalisme war-

yang berwenang dalam bidang kehu-

ga juga menjadi sarana penyampaian

masan. Hal itu dikarenakan gaya kebi-

aspirasi masyarakat dengan pandang-

jakan penulisan berita yang berlaku di

an masyarakat yang jujur.

Mahkamah Agung dan badan peradil-

Kelebihan Buku
Buku ini ditulis sebanyak tiga bab,
masing-masing

memainkan

peran

tersendiri. Pembaca mulai diantarkan ke dalam gagasan jurnalis war-

Bobot ilmiah dan popular dari buku

an di bawahnya tidak sama. (RZ)
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DJADJAT SUDRADJAT

Di Pembaringan
:Untuk Ibu

Di pembaringan dingin. Meski ada matahari di epitafnya
Ingin menawarkan secangkir teh kental kesukaanmu
Juga kue klepon.
Ceritamu selalu tentang buku-buku
tentang pangeran konyol
Raja-raja dari dunia sorga

Tokoh
Tokoh tak harus lahir dari batu cadas
Bukan dari teras
Ia bisa dipoles
Tapi tak mungkin dibongkar
Tokoh itu diburu
Bukan menjajakan diri
Ia tak lahir dari papan advertensi
Yang berserak pinggir jalan, di tikungan
Ia berkeringat bukan berjingkat
Tokoh bersulur, bertumbuh
Bukan mencari gemuruh dan meluruh
Tokoh itu berpanas dari pagi hingga rembang petang
Tersiram yang lembayung hingga jingga
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Restorative Justice
Oleh: Wahyu Iswantoro, S.H.*

KITAB Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum utama
dalam peradilan pidana umum bersifat positivistik (legalitas formil) sehingga bersifat
kaku dan tidak leluasa dalam memberikan
tempat bagi hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.
Jika merujuk pada KUHP, maka semua tindak pidana yang terbukti secara sah dan
meyakinkan dilakukan oleh seorang ter-

kan di Perancis disebut strafbemiddeling.
Di Indonesia sendiri
dikenal dengan konsep “keadilan restoratif” (restorative justice)
pada saat mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (UU SPPA), yang kemudian diwujud-

dakwa akan diganjar dengan penjatuhan
pidana.
Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan zaman serta
teknologi yang semakin tak terbendung,
KUHP semakin hari semakin terasa ketinggalan (out of the date) karena telah banyak lahir peraturan perundang-undangan
yang secara khusus mengatur jenis tindak
pidana khusus yang tidak tercakup dalam
KUHP.
Pemahaman masyarakat hukum terhadap tujuan awal pemidanaan pun lambat
laun telah mengalami pergeseran. Penjatuhan pidana pada awalnya bertujuan untuk pembalasan (retributif) terhadap pelaku. Kemudian bergeser menjadi bertujuan
untuk ganti rugi (restitutif) oleh pelaku kepada korban. Dan selanjutnya bergeser lagi
menjadi bertujuan untuk pemulihan keadaan seperti semula (restoratif).
Konsep restoratif kemudian semakin berkembang dan diadopsi oleh beberapa negara di dunia dengan penyebutan yang
berbeda-beda. Di Amerika Serikat, misalnya, disebut victim offender mediation; di
Australia disebut conferences, sedang-

kan dalam bentuk upaya “Diversi”.
Sebenarnya konsep restorative justice
bukan hal baru dalam perkembangan dunia peradilan pidana. Sebab, secara teori
dan praktik sudah mulai dikenal pada akhir
tahun 1970an. Konsep itu pertama kali digagas oleh Howard J. Zehr, seorang kriminolog Amerika, yang kemudian menjadikannya sebagai The pioneer of the modern concept of restorative justice. Howard
mengawali advokasi dengan menjadikan
kebutuhan korban (victim) sebagai “pusat”
dari praktik keadilan restoratif.
Dalam hukum positif kita dijelaskan bahwa “keadilan restoratif” adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/
korban, dan pihak lain yang terkait untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang
adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan
pembalasan (Pasal 1 angka 6 UU SPPA).
Konsep keadilan restoratif dalam UU
SPPA menuntut peran aktif hakim sebagai
pihak atau fasilitator yang menjembatani
komunikasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, penuntut umum, dan
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pihak lain guna mencari alternatif penyelesaian yang paling adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula.
Begitu pula pada saat implementasi proses
diversi, maka hakim wajib menjaga harkat
dan martabat anak, mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi, serta
menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dan yang paling utama, penjatuhan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum
remedium).
Pada dasarnya implementasi keadilan restoratif tidak terbatas dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum
saja. Dalam praktiknya, dengan berlakunya
Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan
Jumlah Denda dalam KUHP, keadilan restoratif juga diterapkan pada Perkara Tindak
Pidana Ringan (Tipiring). Kemudian juga diterapkan pada perkara dengan terdakwa
perempuan (Perma Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum).
Selanjutnya, keadilan restoratif juga diterapkan dalam perkara tindak pidana narkotika, tapi hanya bagi pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian
1 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 1
Surat Keputusan Bersama Nomor 01/PB/
MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna
Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi,
serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke
Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan
Rehabilitasi Sosial.
Lebih dari itu, dari segi harmonisasi per-
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aturan dan sinergitas aparatur penegak
hukum, ternyata konsep keadilan restoratif juga telah diimplementasikan oleh Polri
dan Kejaksaan Agung. Keduanya juga telah
mengeluarkan peraturan terkait penerapan keadilan restoratif pada wewenang dan
atau tingkatan pemeriksaannya masingmasing. Polri menerbitkan Peraturan Polri
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan
Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedang Kejaksaan mengeluarkan
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mahkamah Agung sendiri melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
juga mengeluarkan Surat Keputusan Dirjen
Badilum No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).
Dengan demikian, paradigma atau konsep penjatuhan pidana yang berwujud nestapa (retributif) dalam KUHP, terutama untuk tindak pidana yang ancaman pidana
penjaranya di bawah 5 (lima) tahun, lambat
laun akan ditinggalkan dan mengarah pada
konsep keadilan restoratif yang lebih manusiawi dan bertanggung jawab.
Untuk mengukur sukses tidaknya implementasi konsep keadilan restoratif, sangat
diperlukan sinergitas aparatur penegak hukum. Dan yang tidak kalah penting, politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga harus senafas dengan semangat pembaruan
hukum dan sinergitas aparat penegak hukumnya sehingga konsep keadilan restoratif dapat terharmonisasi dalam revisi KUHP
maupun dalam hukum yang kita cita-citakan nantinya (Ius Constituendum).
*Hakim Pengadilan Negeri Wamena, Papua
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Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Syarifuddin menerima kunjungan
Panglima TNI Andika Perkasa di ruang kerja Ketua MA pada 24 November 2021.

Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Sobandi melakukan
kunjungan kerja ke Pengadilan Tinggi Mataram pada 25
November 2021.

n

Sebanyak 1.751 peserta mengikuti Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB) Mahkamah Agung
RI Wilayah Jakarta pada 28-29 November 2021
di Badan Kepegawaian Nasional.

n

Mahkamah Mahkamah Agung RI mengadakan
sosialisasi dan monitoring evaluasi (monev)
terkait dengan implementasi kemudahan berusaha pada peradilan. Acara dibuka oleh Hakim
Agung Syamsul Maarif, wakil ketua Pokja
Kemudahan Berusaha, dan dihadiri oleh Direktur
Deregulasi Penanaman Modal Keminves/BKPM,
Ir. Dendy Apriadi.
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