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Menanti Terbitnya
Perma Eksekusi

PEMBINA
PROF. DR. HASBI HASAN, S.H., M.H

SECARA teoritik, eksekusi atas putusan di pengadilan tingkat pertama harus dapat dilaksanakan oleh
pengadilan hingga selesai. Akan tetapi, implementasinya tidaklah semudah teorinya.
Ada banyak kendala menghadang eksekusi. Sudah menjadi
rahasia umum, misalnya, ketaatan masyarakat terhadap putusan
pengadilan di negeri ini masih ‘jauh panggang dari api.’ Orang
bisa saja melakukan perlawanan, baik secara hukum maupun nonhukum sekalipun. Ironisnya, pengadilan tidak memiliki kuasa untuk mengamankan putusan.
Dalam kaitan itulah, Mahkamah Agung disebut telah membentuk sebuah pokja. Tugasnya menyiapkan materi bagi cikal bakal
lahirnya sebuah Peraturan Mahkamah Agung alias Perma Eksekusi, sebuah terobosan aturan untuk mengatasi banyak masalah
eksekusi di lapangan.
Majalah Mahkamah Agung memandang penting isu ini dan
mengangkatnya sebagai topik dalam Laporan Utama (Laput) edisi
kali ini. Untuk membedah isu ini dan mendalami lebih jauh progress apa saja yang telah dicapai oleh Pokja yang menjadi bidan
dari Perma Eksekusi tersebut, sejumlah laporan kami turunkan.
Selain progress report, dalam satu sajian di Laput, kami juga
menurunkan wawancara khusus dengan Ketua Pokja Eksekusi,
Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., yang sehari-hari juga
merupakan Ketua Kamar Pembinaan MA.
Selain Laput terkait Perma Eksekusi, dalam edisi ini, kami menurunkan Laporan Khusus (Lapsus) bersamaan dengan event peringatan ulang tahun Mahkamah Agung ke-77, yang dirayakan dalam
suasana meriah setelah sebelumnya hanya bisa dilaksanakan dengan penuh keterbatasan akibat pandemi.
Perlu kami sampaikan, dalam momentum perayaan 77 tahun
MA , pimpinan MA menyuntikkan semangat kebangkitan seperti
tercermin dari tema peringatan ulang tahun Mahkamah Agung
kali ini, yaitu “bangkit bersama, tegakkan keadilan,” seperti terungkap dalam pidato resmi Ketua MA, Prof. Dr. M. Syarifuddin,
S.H., M.H., yang disampaikan secara hibrid pada 19 Agustus 2022.
Di luar Laput dan Lapsus, sejumlah sajian menarik juga kami
siapkan untuk Anda. Di antaranya Wawancara Khusus dengan Dr.
Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., salah satu dari 16 hakim agung di
Kamar Perdata. Dalam rubrik ini, Pri Pambudi menekankan pentingnya memiliki kebiasaan untuk tidak menunda pekerjaan.
Kami juga menurunkan berbagai sajian menarik lainnya, yang
dapat anda simak di rubrik Ragam, Beranda, Kepaniteraan, dan
rubrik-rubrik lainnya.
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Ada Apa

dengan

Eksekusi?
n

Jurusita PN Surabaya sedang membacakan berita acara dalam proses eksekusi di Surabaya.

M

ahkamah Agung sedang menyoroti masalah-masalah eksekusi putusan di pengadilan-pengadilan tingkat pertama di Indonesia.
Sebuah pokja dibentuk untuk membahasnya. Diharapkan,
Pokja akan menghasilkan materi bakal sebuah Perma, sebuah terobosan aturan-aturan untuk mengatasi banyak
masalah eksekusi di lapangan.
Langkah ini tepat, karena di lapangan nyata-nyata terjadi banyak masalah eksekusi yang butuh solusi hukum. Faktanya, ditemukan banyak kendala eksekusi perdata di lapangan.
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Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH, LL.M.:

LEMAH

Eksekusi di Indonesia

n

Pelaksanaan eksekusi oleh PN Depok berjalan lancar. Tampak Panitera Eko Suharjono, S.H., M.H.,
menyerahkan berita acara kepada pihak.

Pada prinsipnya, eksekusi itu harus
dapat dilaksanakan oleh pengadilan hingga selesai. Eksekusi perdata,
sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman, sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama,
yang dilaksanakan oleh panitera dan
jurusita di bawah pimpinan ketua
pengadilan.
Tapi kenyataan tak semudah teorinya. Dalam pelaksanaannya, ada banyak kendala. Ketaatan masyarakat
terhadap putusan pengadilan masih
lembek. Orang bisa saja melakukan
perlawanan, bahkan perlawanan
yang non-hukum. Dan pengadilan
tidak punya kuasa pengamanan. “Indonesia termasuk negara yang eksekusinya lemah,” kata Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH, LL.M., Ketua Kamar
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Pembinaan MA, yang ditunjuk menjadi Ketua Pokja Eksekusi.
Hingga kini belum ada undang-undang yang mengatur eksekusi secara detail. Prosedur eksekusi
perdata di Indonesia masih mengikuti undang-undang dari zaman
Hindia Belanda, HIR dan RBg, yang
dirasakan tidak lagi memadai untuk
mengatasi masalah-masalah eksekusi riil.
Untuk mengisi kekosongan hukum itulah dibentuklah Pokja Eksekusi yang tugasnya menyiapkan Perma Eksekusi. Sayangnya, belum bisa
diperkirakan kapan tugas Pokja selesai dan Perma Eksekusi terbit. Sebuah tim kecil dibentuk untuk merumuskan materi-materi yang akan
dibahas tim besar Pokja. (VP/Riki/MMA)

n

Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

P

OKJA Eksekusi dipimpin oleh Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pembinaan itu dipercaya oleh Mahkamah Agung untuk
menyusun sebuah terobosan hukum yang bisa mengatasi masalah-masalah eksekusi. Itu sebabnya Majalah
Mahkamah Agung (MMA) mewawancarainya.
Kepada MMA, Takdir menyampaikan berbagai hal
tentang masalah eksekusi dan Pokja Eksekusi, khususnya tentang latar belakangnya. Di sela-sela wawancara, Edy Wibowo, S.H., M.H. (hakim yustisial/
asisten Ketua Kamar Pembinaan) ikut memberi penjelasan. Berikut petikannya.

Kenapa MA harus membentuk Pokja Eksekusi sekarang ini?
Karena ada banyak masalah eksekusi. Indonesia
termasuk negara yang eksekusinya lemah.
Sejak Indonesia merdeka, antar aparat pun masih gak kompak. Misalnya,
dalam hal relaas panggilan sidang kepada Tergugat. Menurut hukum acara,
Tergugat harus dipanggil
ke sidang secara patut. Kalau alamat Tergugat tidak
jelas, panggilan disampaikan kepada kepala desa.
Kepala desa berkewajiban
menyampaikannya kepada penduduk yang bersangkutan.
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bayar. Pengadilan tidak punya perlengkapan untuk melawan preman-preman
itu. Kalau pakai polisi, biayanya urusan
pemohon eksekusi dengan polisi.
Bukankah itu masalah eksternal?

Tapi dalam praktiknya banyak kepala
desa gak mau patuh dengan pengadilan.
Mereka merasa di bawah Mendagri saja,
hanya perlu patuh ke atasannya: camat,
bupati, dan seterusnya. Padahal semua
pegawai mestinya tunduk pada hukum
Negara. Tapi kesadaran itu belum ada.
Lemahnya pelaksanaan eksekusi itu
karena faktor internal peradilan atau
eksternal?
Dua-duanya, internal dan eksternal.
Misalnya, pengukuran tanah tidak akurat, karena tidak ada kerjasama dengan
BPN. Sementara hakim tidak punya perlengkapan pengukuran yang akurat untuk posisi koordinat. Jadi, harusnya ada
kerjasama.
Contoh lain, di Indonesia banyak preman yang oleh pihak yang kalah bisa di-
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berbeda apa yang ada dalam putusan
dengan kenyataan,” katanya.)

BPN, dan Bappenas, agar law enforcement-nya berjalan lancar.

Masalah eksekusi yang disebabkan
oleh faktor eksternal, apakah akan
menjadi materi pembahasan Pokja?
Ya. Sudah didiskusikan dalam Pokja.

Perma dari hasil kerja Pokja itu menuju undang-undang?
Tidak seperti itu. Perma itu sifatnya
mengisi kekosongan hukum. Karena
undang-undangnya tidak mengatur
secara rinci, MA diberi kewenangan
untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Jadi, jangan
dibalik. Kalau dikatakan atas dasar Perma ini dibuat undang-undang, marah
pula nanti DPR.
Hukum acara yang ada di Indonesia
dibuat ketika preman-preman belum
ada. Sekarang banyak preman. Walaupun polisi mengawal eksekusi, mereka
bertahan di tanah yang mau dieksekusi, dengan bersenjata parang. Polisi tak
bisa asal tembak, itu melanggar HAM.

n

Tidak. Ada masalah-masalah internal.
Jangan hanya menyalahkan pihak luar.
Dua-duanya.
(Edy Wibowo menjelaskan faktor internal dengan contoh dalam perkara
tanah. Menurutnya, ketika mengadili
perkara tanah, seharusnya hakim melakukan pemeriksaan setempat) dan
melibatkan BPN. Kalau tidak melakukan hal itu, kadang-kadang data pada
putusan menjadi tidak akurat. “Luasnya gak akurat, batasnya gak akurat,
karena gak melibatkan BPN, sehingga
waktu mau dieksekusi, repot. Ternyata

Edy Wibowo menjelaskan berbagai hal tentang eksekusi
kepada Viktor Pane (kiri) dan Siti Salbiah (kanan) dari
Majalah Mahkamah Agung.

Materinya akan dimasukkan nanti
dalam Perma?
Masuk. Misalnya, bila pelaksanaan
eksekusi perlu dibantu dengan aparat
pengamanan, maka dibuat semacam
MoU atau seperti itu.
Perlu kerjasama yang baik sesama
aparatur, kalau kita mau Indonesia
tegak hukumnya. Maka nanti kalau
Perma itu sudah siap, sebelum diterbitkan, akan dilakukan terlebih dahulu konsultasi publik dengan Polri,

Tidakkah lebih baik eksekusi diserahkan pada sebuah lembaga di luar
peradilan?
Itu salah satu wacana. Tapi itu wewenang Pemerintah dan DPR. Dan kita tidak mau mengalihkan persoalan eksekusi, seolah-olah peradilan tidak mampu, seolah-olah MA menyerah.
(Edy Wibowo menegaskan, bahwa
Mahkamah Agung tidak berkehendak mengalihkan eksekusi ke lembaga lain. Menurutnya, MA justru mau
memperkuat peran MA dalam hal pelaksanaan eksekusi, dengan dukungan lembaga-lembaga lain. “Dalam
undang-undang, perkara perdata itu
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URGENSI PERMA

eksekutornya lembaga peradilan.
Inginnya peradilan diperkuat,” tegas Edy.)
Menurut UU, PK tidak menunda eksekusi. Tapi ada KPN yang
menunda eksekusi dengan alasan termohon eksekusi masih
melakukan upaya PK. Pendapat
anda?
Tidak
salah.
Sistem
peradilan itu kompleks. Secara teori, kasasi itu final and binding.
Tapi praktiknya ada peluang PK. Kalau pada akhirnya PK dikabulkan,
dampaknya banyak.
Di sinilah diuji kecakapan dan kemampuan seorang KPN. Hukum
itu tidak hitam putih. Banyak kejadian PK dikabulkan. Bangunan sudah dirobohkan. Bagaimana mengembalikannya?
Itulah ruwetnya hukum Indonesia.
Di negara lain tidak ada PK itu. PK
hanya ada di Pidana, itu pun hanya
kalau ada novum.
Di Belanda gak ada masalah eksekusi seperti di Indonesia. Di sana hanya ada Perdata, Pidana, dan Pajak.
Bapak membentuk tim kecil dalam Pokja. Itu untuk memperlancar kerja Pokja?
Bukan memperlancar. Memang sudah seharusnya begitu. Kalau langsung banyak orang, bisa habis waktu.
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EKSEKUSI
n

Jurusita PN Surabaya pada pelaksanaan eksekusi rumah dan
tanah di Surabaya.

Apakah Pokja diberi tenggat waktu untuk menyelesaikan tugasnya?
Tidak ada. SK-nya berlaku per tahun.
Kalau belum selesai tugas Pokja, SK diperbaharui lagi.
Jadi, Bapak belum bisa memperkirakan kapan bisa terbit Perma Eksekusi?
Tergantung pada kecepatan Biro Hukum dan Humas.
Terakhir, menyangkut gugatan sederhana, tentu sangat mudah pengaturan
eksekusinya. Betul begitu?
Praktiknya, apakah sederhana? Harus diriset. Harus tanya ke pengadilan-pengadilan, kalau mau bicara hukum yang nyata. Tak bisa disimpulkan
di atas meja saja. (VP/MMA)

n

Jurusita PN Surabaya menempelkan pengumuman pada sebuah rumah untuk dieksekusi.

E

KSEKUSI itu sesuatu
yang sangat penting,
karena dialah muara
semua putusan hakim. Akan
tetapi data akumulasi eksekusi dalam beberapa tahun terakhir patut diwaspadai. Umumnya jumlah permohonan eksekusi yang masuk ke pengadilan-pengadilan lebih tinggi daripada jumlah eksekusi
yang selesai pelaksanaannya,
sehingga sisa akhir eksekusi
makin lama makin tinggi.
Ambil saja data PN Jakarta

Pusat sebagai contoh. Menurut data Perkusi Dirjen Badilum, beban eksekusi PN Jakarta Pusat per 1 Agustus 2022
masih 669. Awalnya 626, masuk 50, sehingga total beban
menjadi 676. Dari beban itu,
aanmaning 51 dan selesai eksekusi 7, sehingga sisa akhir
669. Ini angka beban eksekusi
tertinggi di antara pengadilanpengadilan se-Jakarta.
Timpangnya perbedaan antara angka masuk permohonan eksekusi dan angka selesai
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“

Urgensi penyusunan Perma

makin nyata jika dikaitkan dengan kepentingan nasional akan
pelaksanaan eksekusi menyebabkan sisa akhir beban bertambah tahun demi tahun. Pada akhir 2018,
sisa akhir beban PN Jakarta Pusat
baru 252, kemudian naik menjadi 366 (2019), 497 (2020), 626 (2021),
hingga terakhir 669 pada Agustus
2022.
Kenaikan akumulasi beban terlihat
juga pada angka PN Surabaya, dari
2018 hingga 2021. Bedanya, pada
2022 ini, PN Surabaya berhasil menyelesaikan eksekusi dengan angka
fantastis, yaitu selesai eksekusi 191
dan cabut 45, jauh lebih tinggi daripada angka permohonan eksekusi
yang masuk (53), sehingga sisa akhir
beban PN Surabaya tinggal 316 per
akhir Juli 2022.
Surplus angka selesai eksekusi
pada tahun 2022 juga terlihat pada
PN Pekanbaru dan PN Medan, tetapi
umumnya pengadilan-pengadilan
lainnya tak sebaik itu.
Peliknya Pengamanan
Rendahnya angka pelaksanaan eksekusi itu adalah representasi peliknya eksekusi. Permasalahannya banyak sekali, di antaranya ada yang
sangat pelik.
Hal pengamanan, misalnya. Pelaksanaan eksekusi memerlukan pengawalan dan pengamanan Maka
harus melibatkan tim kepolisian.
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penilaian ease of doing business
(kemudahan berusaha). ”

n

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus, Liliek
Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Menurut KPN Jakarta Pusat, Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., pihak otoritas keamanan itu sangat menentukan. “Pengadilan baru melaksanakan eksekusi itu apabila
sudah ada green light persetujuan dari pihak keamanan,” kata Liliek kepada Majalah
Mahkamah Agung di kantornya. “Kita sangat bergantung pada otoritas keamanan.
Kalau pihak keamanan mengatakan tak
mungkin dieksekusi, sulit jadinya.”
Melibatkan tim kepolisian itu tentu butuh biaya yang seluruhnya harus ditanggung pemohon eksekusi. Semakin besar
tim yang dilibatkan, semakin besar biayanya. Dan karena tidak ada aturan yang jelas
mengenai tarifnya, bisa saja terjadi oknum
kepolisian meminta anggaran yang sangat
besar, yang tentu saja harus ditanggung
oleh pemohon eksekusi.
Belum lagi kalau pihak pengamanan itu
punya kepentingan. Menurut KPN Depok,
Dr. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H., banyak
terjadi, polisi bertindak di luar tugas pengamanan eksekusi, malah mencoba melakukan ‘mediasi’ lagi. Bahkan, ada yang menelaah putusan yang sudah inkrah.

n

Ketua PN Depok, Dr. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H.

Apesnya, bisa jadi pemohon eksekusi sudah mengeluarkan biaya, tapi eksekusi gagal. Lalu, untuk mengulang eksekusi lagi, ia
harus mengeluarkan uang lagi.
Contoh lain, pelibatan preman-preman
oleh pihak yang kalah, termohon eksekusi. Pengadilan tidak punya perlengkapan
untuk meredam perlawanan non-hukum
yang dilakukan preman-preman. Untuk
mengatasinya, terpaksa pemohon harus
meminta bantuan pihak kepolisian, tentu
dengan tanggungan pemohon sendiri.
Contoh lain lagi yang pernah terjadi di
la
pangan, bisa jadi pihak yang menguasai objek eksekusi itu anggota TNI atau dibackup oleh petinggi TNI. Ini tak akan ter
jadi jika ada aturan hukum dan protap, be

rikut kesadaran hukum, bahwa siapapun
harus taat hukum dan mendukung penegakan hukum yang sudah berkekuat
an hukum tetap.
Bagi petugas pengadilan, eksekusi bisa
jadi berisiko. Yaitu, jika pelaksanaan eksekusi berhadapan massa. Bisa terjadi, baik
pemohon eksekusi maupun termohon
membawa massa masing-masing. Itu
mengancam keselamatan petugas eksekusi dari pengadilan.
Kesulitan eksekusi di lapangan tidak
hanya disebabkan oleh faktor luar peradilan, tapi juga oleh faktor internal. Misalnya, proses persidangan. Bisa jadi, eksekusi terhambat karena objek eksekusi
tidak jelas batas-batasnya. Ini terjadi karena selama proses persidangan tidak
diadakan pemeriksaan setempat. Kalaupun diadakan pemeriksaan, pengadilan
tak punya perlengkapan pengukuran
yang akurat untuk posisi koordinat. Jadi,
pemeriksaan harus melibatkan instansi
BPN.
Aneka masalah pelik eksekusi itu butuh solusi hukum. Tanpa pedoman yang
jelas dan baku, masalah eksekusi harus
diatasi sendiri oleh ketua-ketua pengadilan tingkat pertama menurut masingmasing. Itu berarti, eksekusi menjadi
tambahan beban bagi mereka.
Kemudahan Berusaha
Urgensi penyusunan Perma makin nyata jika dikaitkan dengan kepentingan nasional akan penilaian ease of doing business (kemudahan berusaha). Kita tahu,
di dunia internasional setiap tahun ada
penilaian ease of doing business. Ada 10
komponennya, 2 di antaranya menjadi
tanggung jawab dunia peradilan, yaitu
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Maka eksekusi itu penting diatur dalam
Perma untuk meningkatkan peran peradilan dalam rangka mengangkat peringkat ease of doing business.

n

Semasa menjabat Dirjen Badilum, Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H.
menerbitkan SK tentang pedoman eksekusi bagi peradilan tingkat
pertama.

enforcing contract (penegakan kontrak)
dan resolving insolvency (penyelesaian
kepailitan). Muaranya, kalau ada sengketa
terkait dengan kontrak, para pihak menginginkan adanya sistem hukum yang bisa
menyelesaikan secara cepat, adil, dan
efektif. Bukan hanya sekadar haknya ditegakkan oleh putusan pengadilan, tapi
bagaimana supaya putusan dieksekusi
hingga tuntas dan pemohon eksekusi benar-benar memperoleh haknya.
Di situlah pentingnya pengaturan eksekusi, kata Edy Wibowo, S.H., M.H. (hakim
yustisial pada Kamar Pembinaan MA) kepada MMA. “Orang berperkara di pengadilan itu melewati dua tahapan besar.
Sampai kasasi atau PK itu baru pernyataan hak yang dipunyai seseorang, misalnya
punya piutang sekian. Tapi sesudah itu
masih ada persoalan bagaimana menarik
piutang itu,” jelas Edy Wibowo.
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SK Ditjen Badilum
Sebenarnya Ditjen Badilum sudah pernah mencoba membuat pedoman pada
2019. Dirjen Badilum ketika itu, Dr. Herri
Swantoro, mengeluarkan SK tentang eksekusi sebagai pedoman bagi peradilan
tingkat pertama dalam melaksanakan
eksekusi.
Muatan SK Dirjen Badilum itu cukup
lengkap. Cuma, kekuatan hukumnya kurang memadai. Soalnya, materinya hukum acara. Tentu, hukum acara tidak
cukup diterbitkan hanya dengan SK Dirjen. Mestinya diterbitkan berupa undangundang. Tapi kalau menunggu terbitnya
undang-undang, itu terlalu lama. Sementara masalah-masalah eksekusi menuntut aturan penyelesaian segera. Setidaknya eksekusi itu diatur dalam Perma.
Kini MA sedang bekerja untuk mewujudkannya. Pokja sudah dibentuk, diketuai oleh Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi,
SH, LL.M.. Diharapkan, Perma yang dihasilkan oleh Pokja itu lengkap dan rinci. Tak hanya mengatasi masalah yang
disebabkan oleh kelemahan internal
peradilan, tapi juga urusan eksternal,
seperti kerjasama dengan pihak kepolisian dan BPN. (VP/MMA)

Tingginya
Angka Beban

Eksekusi

U

MUM terjadi penumpukan
perkara yang menunggu
eksekusi di PN. Ada yang
perkaranya sudah belasan tahun,
tapi belum dieksekusi hingga kini.
Bahkan ada yang sudah beberapa
dekade.
Beban terbesar eksekusi dipikul oleh PN Jakarta Pusat. Menurut data Perkusi Badilum per awal
Agustus 2022, angkanya mencapai
671 eksekusi. Walaupun mencakup
juga perkara niaga dan PHI, angka
itu jauh di atas beban pengadilanpengadilan lain, baik di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya, seperti PN Bandung (548) dan PN Surabaya (315).
Menurut KPN Jakarta Pusat, Liliek
Prisbawono, S.H., M.H., pada prinsipnya, eksekusi itu harus dapat dilaksanakan oleh pengadilan hingga
selesai. Tapi kenyataan tak semudah teorinya. Dalam pelaksanaannya, ada banyak kendala.
n

Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Kelas IA Khusus,
Dr. Henny Trimira Handayani, S.H.,M.H.
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Problem eksekusi di PN Jakarta
Pusat, kata Liliek, bisa dilihat dari
dua sisi, yaitu pertama, dari isi putusan, dan kedua, pelaksanaannya
di lapangan.
Hal itu dikuatkan oleh WKPN Jakarta Pusat, Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H. “Redaksi putusan
kadang-kadang salah,” kata Henny
kepada MMA. “Sering terjadi, begitu
eksekusi mau dilaksanakan, pihak
kepolisian mengatakan tidak bisa
dieksekusi.”

“ Sering

terjadi, begitu

eksekusi mau dilaksanakan, pihak kepolisian mengatakan tidak bisa dieksekusi. ”
Debatable
Menurut Liliek, isi putusan bisa saja
debatable, apakah bisa dieksekusi
atau tidak. Dan kalaupun dapat dieksekusi, itu masih dapat menimbulkan penafsiran, sejauh mana dapat
dilaksanakan. Misalnya, amar putusannya “memerintahkan untuk mengosongkan bangunan yang beralamat di Jl. Bungur nomor sekian”

EDISI XXIX/No.2/2022 – MAHKAMAH AGUNG

LAPORAN UTAMA 15

tapi dalam kenyataan nama jalan
tersebut sudah berubah, atau wujud bangunannya sudah berubah.
“Apakah itu dapat dieksekusi?” tanya Liliek.
Liliek menjelaskan, amar putusan
yang bisa dieksekusi itu yang sifatnya condemnatoir (menghukum,
memerintahkan), sementara yang
sifatnya declaratoir (menyatakan)
tak perlu dieksekusi. Persoalannya,
kata Liliek, bisa terjadi perdebatan
apakah suatu amar itu condemnatoir atau declaratoir.
Di ruang terpisah, Henny mengungkapkan contoh kesalahan redaksi putusan. “Harusnya ‘menghukum Tergugat’, tapi tertulis
‘menghukum Turut Tergugat’,” jelasnya.
Ia menegaskan, hal seperti ini tidak bisa dieksekusi. “Eksekusi tidak
bisa disimpulkan dari pertimbangan, melainkan dari amar,” kata Henny. “Dalam kasus seperti ini, terpaksa dilakukan PK.”
Otoritas Keamanan
Mengenai hambatan pelaksanaan eksekusi, Liliek menyoroti ketergantungan pengadilan pada pihak
luar, khususnya otoritas keamanan.
“Kalau pihak keamanan mengatakan tak mungkin dieksekusi, sulit

n

Panitera Muda Perdata, Rina Rosanawati, S.T.,
S.H., M.H., menyajikan data eksekusi PN Jakarta
Pusat Kelas I A Khusus kepada Majalah MA.

jadinya,” katanya. “Pengadilan baru melaksanakan
eksekusi itu apabila sudah ada green light persetujuan dari pihak keamanan.”
Hal senada diungkapkan oleh Henny. “Sering terjadi, begitu eksekusi mau dilaksanakan, pihak kepolisian mengatakan tidak bisa. Jika sudah demikian, apakah pengadilan bisa meminta bantuan pengamanan dari pihak lain, TNI misalnya?” tanya Henny.
Kendati demikian, Liliek berprinsip, penumpukan beban eksekusi di PN Jakarta Pusat sedapat mungkin harus diselesaikan, karena itu menyangkut kepentingan para pihak, Pemohon dan
Termohon. (VP/MMA)
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Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H.:

Sulitnya Eksekusi Perkara PHI

SELAMA masa Pandemi Covid-19, perkara PHI meningkat
tajam, sementara eksekusinya sangat sulit akibat kondisi ekonomi perusahaan-perusahaan yang diwajibkan melakukan pembayaran.
Beratnya, eksekusi PHI tidak bisa dilaksanakan karena berbagai hal. Setiap kali
ada permohonan eksekusi,
Pemohon diminta untuk menunjukkan apa yang mau disita. Biasanya tidak diketahui
harta milik si Termohon yang
bisa disita. Padahal kalau sita
harus jelas objeknya.
Misalnya rekening. Bisa jadi
rekening yang akan disita saldonya sudah dikosongkan
oleh Termohon.
Beralih ke barang bergerak.
Mau eksekusi mobilnya, tidak
diketahui posisinya. Bisa terjadi juga, mobil sudah disita
polisi dalam perkara pidana.
Beralih lagi ke barang tak
bergerak. Ada kemungkinan
tanah dan pabrik bukan lagi
milik Termohon.
Pengusaha itu suka ‘berganti baju’. Bisa jadi pabrik
masih ada, pemiliknya sama

dengan sebelumnya, tapi
nama perusahaannya sudah diganti.
Apalagi jika pada waktu
yang bersamaan perusahaan yang bersangkutan sedang dalam proses kepailitan dan barang-barangnya
sudah diambil kurator.
Ketika terjadi benturan
sita PHI dan sita kurator,
mana yang harus didahulukan? Buruh atau kurator?
Akhirnya cuma sita persamaan, menunggu sisa, kalau masih ada.
Yang paling rumit itu eksekusi di bawah Rp 150 juta
yang katanya ditanggung
Negara. Dalam DIPA, yang
dibayar hanya SPJ saja Rp
150 ribu untuk satu kegiatan
per hari. Misalnya pemberitahuan petikan putusan ke
Termohon saja, kalau ada 10
Termohon, hanya satu SPJ
yang dibayar.
Pemohonnya
rata-rata
buruh. Para buruh itu pihak
yang lemah. Mereka memohon eksekusi, bagaimanapun caranya. Yang ditanggung Negara hanya 1 SPJ,
Rp 150 ribu per hari; nilainya
sangat tak memadai. Sementara untuk apraisal dan
lelang tak ada anggaran Ne-
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gara sama sekali.
Terkait dengan eksekusi
PHI, ada beberapa hal yang
perlu diatur dalam Perma:
Pertama,
pembiayaan
appraisal dan lelang. Kalau barang sitaan dilelang,
appraisal dan lelangnya tidak dibiayai oleh Negara.
Maka perlu ditegaskan dalam Perma, apa yang harus
dilakukan kalau lelang terkendala karena ketiadaan
biaya. Dalam Perma perlu
ditegaskan apa saja yang
harus dibayar oleh Negara
dan berapa nilainya. Aparatur peradilan bisa prodeo,
tetapi apraisal tak mau
prodeo.
Kedua, potongan pajak.
Perlu diatur di Perma mengenai potongan pajak
yang diberlakukan oleh perusahaan atas pembayaran
ke buruh.
Ketiga, permohonan eksekusi kuasa Pemohon. Kadang-kadang
Termohon
sudah melakukan eksekusi sendiri, membayar langsung ke buruh, tanpa setahu pengadilan. Yang terjadi
kemudian, kuasa Pemohon
mengajukan permohonan
eksekusi. Eksekusi harus dijalankan atau tidak?

Buah

Simalakama

n

Persiapan pelaksanaan eksekusi di wilayah PN Depok melibatkan bantuan pengamanan dari TNI dan Polri.

D

ALAM kenyataan, eksekusi perdata itu tidak semudah teorinya. Dalam teori, kalau sudah inkrah, dan
ada ketentuan menghukum, putusan bisa dieksekusi. Tapi praktiknya tak semudah itu.
Menurut KPN Depok, Dr. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H.,
bagi ketua pengadilan tingkat pertama, pelaksanaan eksekusi itu bagai buah simalakama. Jika dilaksanakan, ia dilaporkan oleh Termohon. Sebaliknya, jika tidak dilaksanakan,
ia dilaporkan oleh pemohon. “Itu yang membuat banyak hakim enggan menjadi ketua pengadilan. Risikonya tinggi. Salah baca putusan, salah eksekusinya, habislah dia,” kata Syafiq kepada Viktor Pane dari Majalah Mahkamah Agung.
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Syafiq menjelaskan, begitu
ketua pengadilan menetapkan aanmaning, ada Termohon yang langsung melakukan
perlawanan. “Baru dipanggil
untuk diberi peringatan untuk
melaksanakan putusan secara sukarela, Termohon sudah
melakukan upaya hukum,”
ujar Syafiq.
Perlawanan itu bermacammacam. Ada dari pihak-pihak
berperkara semula, ada pula
dari pihak ketiga. Ketika ada
perlawanan semacam itu,
proses eksekusi ditunda dulu,
sampai proses perlawanan selesai, setidak-tidaknya sampai
dengan banding. “Tapi menunggu sampai putusan banding saja pun sudah makan
waktu,” keluh Syafiq.
Perlawanan Non-Hukum
Bagi Syafiq, peliknya eksekusi itu adalah karena harus melibatkan pihak atau lembaga di
luar pengadilan, apalagi kalau
pihak pengamanan itu punya
kepentingan. “Banyak terjadi,
polisi bertindak di luar tugas
pengamanan eksekusi, malah
mencoba melakukan mediasi
lagi. Bahkan, ada yang menelaah putusan yang sudah inkrah,” jelas Syafiq.
Menurutnya, kunci utama
eksekusi itu ada di pengamanan. Sulitnya, pengamanan itu
tidak jelas standar biayanya.

besar akibat perdamaian para
pihak yang tak dilaporkan ke
PN Depok. “Ternyata mereka
damai di luar, tanpa melapor
ke pengadilan. Di pengadilan
masih tercatat sebagai tunggakan eksekusi, padahal sudah damai,” jelasnya.
Untungnya, hal seperti ini sekarang diatasi dengan SK Dirjen yang memerintahkan pengiriman surat kepada para pihak yang tidak menindaklanjuti
permohonan eksekusi selama
6 bulan. Kalau dalam tempo 1
bulan setelah disurati tidak ada
n

Aparatur PN Depok sedang menjalankan eksekusi.

“Oleh karena itu, MA tidak mengizinkan pengadilan mengelola uang
pengamanan. Pemohon
dipersilakan berurusan
langsung dengan Polri
setempat,” katanya.
Masalah paling pelik,
kata Syafiq, adalah perlawanan non-hukum. Ia
bercerita, baru-baru ini
PN Depok melakukan
eksekusi pengosongan
satu objek sengketa. Gugatannya sudah sejak
2011. PK-nya saja sampai
3 kali, pidana dan perdata. Proses eksekusi sudah
aamaning, sita eksekusi,
konstatering, dan pemohon sudah menyiapkan
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pengamanan.
Sehari sebelum eksekusi, tiba-tiba PN Depok
didatangi massa dengan
mengatasnamakan LSM,
legiun veteran, lengkap
dengan poster jenderal
bintang empat, dengan
satu permintaan, “Kami
minta ketua pengadilan
menunda eksekusi, karena kami punya hak verponding sejak zaman Belanda.”
KPN Depok menjawab,
“Kalau memang begitu,
silakan gugat. Kalau persidangan berikut menentukan Bapak punya hak
atas tanah itu, kita eksekusi ulang.”

n

Seusai melaksanakan eksekusi dengan lancar dan menyerahkan berita acara
kepada pihak, Panitera PN Depok, Eko Suharjono, S.H., M.H., dan timnya
berpamitan.

jawaban, maka permohonan
eksekusinya dicoret dan dinyatakan gugur, sehingga tidak

“Kalau eksekusi jadi dilaksanakan, besok akan terjadi
pertumpahan darah,” kata
perwakilan massa.
Pada
hari-H,
KPN
menginstruksikan Panitera untuk tetap berangkat ke lapangan. “Kalau
situasi tidak memungkinkan eksekusi, hentikan, jangan sampai terjadi pertumpahan darah,”
instruksi KPN.
Menurut Syafiq, panitera sebagai komandan
lapangan harus menghitung risikonya. Kalau ada
yang mengeluarkan senjata, khususnya senjata
api, proses eksekusi harus

dihentikan. “Yang paling
berat itu perlawanan nonhukum. Misalnya ancaman kekerasan,” kata Syafiq.
Damai Tak Lapor
Data Perkusi Badilum
per awal Agustus 2022
menunjukkan, beban eksekusi PN Depok masih
107. Dari beban awal 105
dan permohonan baru
10, PN Depok baru melaksanakan 1 eksekusi
dan mencoret 7 permohonan.
Ditanya tentang banyak beban perkara PN
Depok, Syafiq menjelaskan, beban itu sebagian

membebani pengadilan.
Mediasi
Satu kasus menarik di PN
Depok, ada eksekusi yang tak
bisa dilaksanakan karena objek sengketanya sudah menjadi aset Negara (Pemkot Depok) yang kalah di tingkat kasasi. Itu tidak bisa dieksekusi
UU karena Perbendaharaan
Negara pasal 50 menyatakan
bahwa barang milik Negara tidak boleh disita.
Untuk mengatasi masalah
itu, PN Depok meminta Pemkot menganggarkan sejumlah
uang pengganti dan menjelaskan undang-undang tersebut kepada pemohon ekseku-
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si. “Sampai hari ini pemohon eksekusi masih menunggu taksiran appraisal
untuk ganti rugi yang akan
dimintakan kepada Pemkot,” kata Syafiq.
Dalam mediasi PN Depok
menawarkan kemungkinan lain, yaitu pemohon eksekusi dan Pemkot berbagi pemanfaatan aset BMN
tersebut, misalnya dengan
perbandingan 70:30.
Melihat tingkat keberhasilan mediasi seperti

LAPORAN UTAMA 21

itu, PN Depok berencana menggiatkan mediasi untuk menangani perkara-perkara lain. Menurut
Syafiq, ia akan menandatangani MoU dengan lembaga mediator non-hakim
yang mau piket prodeo di
PN Depok. “Kami mengundang mereka untuk
berkiprah
memaksimalkan mediasi, karena tingkat keberhasilan mediasi di PN Depok itu bagus.
Kalau semua PN berbuat

seperti ini, efeknya akan
mengurangi beban perkara MA,” kata Syafiq.
Kendalanya, menurut Syafiq, pencari keadilan enggan
menggunakan jasa mediator non-hakim karena harus
membayar. Dan itu tergantung pada kesediaan penasihat hukum untuk mendorong kliennya. “Kalau kita
hanya mengandalkan mediator hakim, itu berat karena
mereka menangani banyak
perkara,” ujarnya. (VP/MMA)

Angka Fantastis

Eksekusi
Laporan Utama6

Penundaan
Tindakan menunda eksekusi akibat perlawanan, seperti yang dilakukan oleh KPN
Depok Ahmad Syafiq, dibenarkan oleh Ketua Pokja Eksekusi, Prof. Dr. H. Takdir
Rahmadi, SH, LL.M. “Tidak salah. Di sinilah diuji kecakapan dan kemampuan seorang
KPN,” ujarnya.
Menurut Takdir, dapat dibenarkan jika KPN menunda eksekusi karena pihak
yang kalah kasasi melakukan perlawanan, termasuk
PK. Walaupun menurut hukum PK tidak menunda eksekusi, penundaan dapat diterima karena putusan PK

bisa membatalkan putusan
kasasi.
Takdir menjelaskan, sistem
peradilan itu kompleks dan
hukum tidaklah hitam putih. Menurutnya, secara teori
kasasi itu final and binding,
tapi praktiknya ada peluang
PK. Kalau pada akhirnya PK
kabul, dampaknya banyak.
“Banyak kejadian PK dikabulkan, padahal bangunan sudah terlanjur dirobohkan dalam eksekusi setelah kasasi.
Bagaimana mengembalikannya?” tanya Takdir.
Mengenai pengaduan para
pihak terkait dengan eksekusi, MA tidak menindaklan-
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jutinya. Memang, menurut
Perma 9/2016, pengaduan
tentang eksekusi tidak dapat ditindaklanjuti karena itu
adalah kewenangan ketua
pengadilan tingkat pertama,
kecuali ditemukan pelanggaran kode etik.
Akan tetapi, menurut Syafiq, tak hanya ketua pengadilan yang takut dengan
yang namanya pengaduan; semua hakim juga takut. “Mereka merasa lebih
baik cari selamat daripada
diadukan. Itu sebabnya ada
ketua pengadilan yang enggan melaksanakan eksekusi,” pungkasnya. (VP/MMA)

n

Eksekusi oleh PN Surabaya menggunakan alat-alat berat.

D

ATA Perkusi Badilum menunjukkan rekor pelaksanaan eksekusi di antara pengadilan se-Indonesia hingga Agustus
2022 dipegang oleh PN Surabaya. Ia
meraih angka 270, jauh di atas raihan peringkat kedua, PN Pekanbaru
yang berhasil menyelesaikan 116 eksekusi.
Menurut KPN Surabaya, Rudi Suparmono, S.H., M.H., peningkatan
kinerja itu terutama karena perintah
langsung dari pimpinan MA dalam

berbagai kesempatan pembinaan.
“KMA mengingatkan, keadilan tidak bisa dilaksanakan kalau eksekusi putusan tidak dipenuhi. Dengan
amanat itu, maka kita punya semangat yang sama untuk memenuhi
keinginan pucuk pimpinan tertinggi
MA,” kata Rudi kepada Viktor Pane
dari MMA dalam sebuah wawancara
lewat telepon.
Selain itu, PN Surabaya merasa termotivasi oleh kunjungan Dirjen Badilum, Bambang Miyanto, S.H., M.H.,
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n

Jurusita PN Surabaya sedang berkoordinasi dengan pihak keamanan sebelum
pelaksanaan eksekusi.

beberapa pekan lalu. Pada kunjungan itu, kata Rudi, Dirjen mengingatkan PN Surabaya untuk memenuhi
apa yang diamanatkan oleh pimpinan MA.
Pemetaan
Dengan adanya amanat itu, PN
Surabaya berbenah. Ia memetakan
masalah-masalah yang menyebabkan eksekusi tidak terlaksana. “Kita
sisir dulu, kita cari kenapanya, lalu
kita temukan sebabnya,” kata Rudi.
Menurut Rudi, dari penyisirannya
ditemukan, kategori terbesar masalah eksekusi di PN Surabaya adalah tidak ditindaklanjutinya putusan yang sudah inkrah. Jadi, sudah
ada keputusan inkrah yg bersifat
eksekutiorial, tapi ternyata tidak
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diajukan permohonan eksekusinya oleh pihak pemenang perkara.
“Nah, dalam hal seperti itu kita tidak
bisa berbuat apa pun karena eksekusi sebagai upaya paksa diutamakan adanya permohonan dari pihak
yang dimenangkan,” ujar Rudi.
Diminta penjelasan mengenai apa
alasan para pemenang untuk tidak
mengajukan permohonan eksekusi, Rudi mengutarakan dua alasan,
yakni perdamaian para pihak dan
hambatan pandemi covid-19. “Ini
riil, kadang terjadi perdamaian para
pihak, tapi kita tidak dikabari. Jadi,
para pihak itu mengambil jalan pintas shortcut perdamaian yang tidak
kita ketahui,” kata Rudi. “Lalu, dua
tiga tahun belakangan ini covid merajalela. Ini juga membuat banyak

pihak belum berkesempatan mengajukan
permohonan.”
Dari penyisirannya, menurut Rudi, ditemukan masalah terbanyak kedua, yaitu eksekusi tidak bisa dilanjutkan pelaksanaannya
walaupun sudah ada penetapan untuk annmaning, utamanya karena adanya upaya hukum berupa perlawanan dari pihak ketiga.
Dalam kasus-kasus seperti ini, PN Surabaya
mengambil sikap menunggu proses perlawanan berakhir.
Halnya sama ketika ada upaya hukum PK
ketika pelaksanaan eksekusi sudah memasuki masa aanmaning. “Itu juga alasan kita
untuk menahan diri dulu, karena PK prosesnya sekarang tidak terlalu lama. Maka kita
beri kesempatan untuk dijalankan dulu,” jelas Rudi.
Hal penundaan itu diinformasikan kepada
para pihak ketika aanmaning sehingga para
pihak paham bahwa halangan pelaksanaan
eksekusi bukan didasari oleh ketidakmauan pengadilan. “Para pihak tahu bahwa ada
alasan hukum, walaupun diatur dalam UU
bahwa upaya itu tidak menghalangi eksekusi. Alhamdulillah para pihak bisa mengerti,”
jelas Rudi.
Dari penyisiran, PN Surabaya menemukan masalah khusus pengosongan. Menurut
Rudi, sering terjadi, pihak yang dimenangkan tidak seketika mendapatkan haknya untuk menempati objek yg dibeli lewat lelang,
karena bersinggungan dengan perkara niaga. “Banyak sekali lelang sudah dilakukan,
tapi ternyata tidak bisa segera dinikmati
oleh pembeli lelang yang beritikad baik. Kita
temukan di lapangan ketika kita mau melaksanakan, ternyata ada upaya lelang itu
yang didasari oleh perkara niaga. Nah, sebagai budel lelang di sana ada hak utama un-

tuk buruh menerima gajinya, yang melekat di bundel pailit yang sudah dibeli
lelang oleh pihak yg dalam hal ini justru
yg menjadi krediturnya,” jelasnya.
Dalam konteks pengosongan, menurut Rudi, PN Surabaya juga menemukan
hambatan eksekusi berupa upaya pengerahan masa. “Kadangkala petugas
yang hadir tidak mampu membendung
massa yang banyaknya melebihi petugas keamanan,” katanya.
Selain itu, Rudi mengungkapkan, PN

n

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan rutin, KPN
Surabaya, Rudi Suparmono, S.H., M.H., memeriksa sendiri
buku register/jurnal di Kepaniteraan PHI untuk memvalidasi
data sesuai dengan kondisi terkini.

Surabaya juga mengalami hambatan
eksekusi dalam proses lelang, karena pihak kantor lelang meminta untuk melengkapi SKPT, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. “Ini dua kali kerja bagi
kami, padahal sejatinya tidak ada hal
seperti itu,” keluh Rudi. “Makanya kami
minta ke depan MA bisa lebih menyederhanakan proses.”
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Pencoretan
“Kalau sudah dipetakan masalahnya, gampang cari solusinya,” demikian kiat KPN Surabaya mengenai caranya mengatasi hambatan eksekusi.
Ia menjelaskannya dengan contoh. Bagi para pihak yg dimenangkan tapi tidak mengajukan permohonan eksekusi, diterbitkan sejenis penetapan yang menyatakan bahwa
eksekusi dicoret dari daftar permohonan eksekusi. Ini dimulai dengan pemberitahuan pada pihak yang dimenangkan untuk menindaklanjuti. “Kalau ternyata dalam waktu
tertentu tidak ada jawaban, maka kita lakukan pencoretan,” kata Rudi.
Dengan pencoretan ini, PN Surabaya sudah mengurangi
banyak catatan eksekusi. “Per 5 Agustus, sudah 177 yg bisa
kita keluarkan dari daftar,” ungkap
Rudi. “Dalam waktu dekat kita akan
Kalau ternyata dalam waktu tambahkan 113 lagi dalam daftar
coret. Jadi, total sekitar 290 perkatertentu tidak ada jawaban, maka ra hingga akhir Agustus. Tentu dengan catatan sudah kita beri surat
kita lakukan pencoretan.
peringatan terlebih dahulu.”
Menurutnya, yang dicoret itu masih dimungkinkan untuk eksekusi
apabila orangnya mau menindaklanjutinya di kemudian hari
dengan mengajukan permohonan baru. Jadi, haknya tidak
hilang, tapi dihilangkan sementara dari daftar. Permohonan
baru membuat catatan terbuka kembali.
Selain melakukan pencoretan, KPN Surabaya menggiatkan para aparaturnya untuk melaksanakan eksekusi secepat
mungkin. Untuk itu, mereka menyisir permohonan-permohonan yang dimungkinkan untuk dilaksanakan lebih cepat,
yakni yang objeknya dan pihaknya ada di Surabaya. “Ini kita
usahakan untuk didahulukan, karena lebih mudah pelaksanaannya,” kata Rudi. (VP/MMA)

EKSEKUSI SEDERHANA

Sebuah
Solusi Cepat

“

”
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Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.

D

i luar Pokja Eksekusi yang
dipimpin oleh Prof. Takdir,
sebuah tim di bawah Kepala Biro Hukum dan Humas membahas alternatif lain. Sementara Pokja
Eksekusi menyusun Perma tentang
eksekusi umum, tim Biro Hukum
dan Humas menawarkan gagasan
tentang eksekusi gugatan sederhana.
Latar belakangnya, penyusunan
Perma eksekusi umum diperkirakan akan sangat panjang prosesnya dan lama waktunya, sementara
kebutuhan akan adanya ketentuan
tentang pelaksanaan putusan yang
sudah berkekuatan hukum tetap dinilai sangat urgen.

Karena itu, Kepala Biro Hukum
dan Humas, Dr. H. Sobandi, S.H.,
M.H., mengusulkan penyusunan
ketentuan yang bisa disusun dengan cepat menyangkut eksekusi.
Usulannya adalah ketentuan tentang eksekusi sederhana.
Menurut Sobandi, bisa saja ketentuan yang digagasnya itu menjadi bagian dari Perma Eksekusi
umum, tapi bisa juga tersendiri
menjadi Perma Eksekusi Sederhana.
“Latar belakang munculnya usulan itu berkaitan dengan desakan
kebutuhan akan kemudahan berusaha,” kata Sobandi kepada Rita
dari MMA.
Upaya Biro Hukum dan Humas
ini mengingatkan kita pada terobosan yang pernah dilakukan oleh
MA dengan menerbitkan Perma
Gugatan Sederhana. Sebelumnya,
semua gugatan harus melalui proses yang panjang dan lama. Tapi
dengan Perma itu beberapa hukum acara dilewati. Misalnya, dalam gugatan sederhana tidak lagi
harus ada upaya hukum banding,
cukup mengajukan keberatan. Itu
pun masih bisa diselesaikan pengadilan di tingkat pertama. Kemudian, nilai gugatan dibatasi 500 juta
saja, waktu penyelesaiannya pun
dipersingkat.
Terobosan MA itu merupakan
upaya memulihkan kepercayaan
masyarakat terkait kemudahan
berusaha di Indonesia.
Dengan adanya Perma itu, proses gugatan sederhana lebih mu-
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dah, cepat dan efektif. Akan tetapi, Perma itu masih menyisakan
persoalan. Yaitu, eksekusinya
masih menggunakan aturan
HIR dan RBg yang memakan
waktu yang lama. Jadi, sekalipun
nilai uangnya di bawah 500 juta
rupiah, eksekusinya tetap seperti
eksekusi umum, yang mengharuskan proses aanmaning , sita
eksekusi, dan eksekusi lelang.
Menurut Sobandi, persoalan
ini melahirkan gagasan tentang
materi pertama ketentuan eksekusi sederhana, yaitu gugatan
sederhana. Gagasannya, gugatan sederhana punya perangkat
eksekusi yang sederhana.
Dari situ kemudian muncul
pertanyaan tentang materi apa
lagi yang bisa disederhanakan.
Muncullah dua usulan, yaitu eksekusi hak tanggungan dan eksekusi fidusia, yang sebenarnya
bisa langsung dilakukan lelang
terhadap harta yang menjadi jaminan, tetapi prosesnya menjadi tetap lama dan biayanya besar karena melalui pengadilan.
Terkait dengan besaran hak
tanggungan dan fidusia yang
masuk ke dalam materi eksekusi
sederhana, Sobandi mengusulkan pembatasan seperti gugatan sederhana, yaitu di bawah
500 juta, sedang yang di atas 500
juta tetap menggunakan eksekusi biasa/umum.
Persoalannya kemudian adalah penyederhanaan apa yang
akan dibuat dalam ketentuan
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Perma
Dambaan
eksekusi sederhana itu. Apa
yang akan dihilangkan?
Menurut Sobandi, hal itu
masih sedang dibahas timnya. Ia sendiri mengajukan
berbagai usul. Misalnya, aanmaning yang bisa terjadi
dua tiga kali dalam eksekusi
umum cukuplah satu kali dalam eksekusi sederhana.
Lalu, lelang ia usulkan tidak
perlu dilakukan. Misalnya tanah atau rumah menjadi objek hak tanggungan. Kalau
menggunakan eksekusi biasa itu harus dilelang, prosesnya lama. Diusulkan, setelah
aanmaning, tidak perlu sita
eksekusi, langsung saja rumah atau tanah itu diserahkan kepada bank, selanjutnya
bank yang menjualnya. Kalau
nilai tanah itu lebih dari 500
juta, bank iu harus mengembalikan kelebihan dari uang
itu kepada yang berutang.
Tetapi sebelumnya dilakukan appraisal oleh profesional,
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ditaksir dulu nilainya. Setelah
itu ditanyakan kepada si pemohon eksekusi apakah mau
menggunakan mekanisme
eksekusi sederhana ataukah
eksekusi biasa.
Hal krusial menyangkut
aturan eksekusi sederhana
adalah soal waktu. Berapa
lama batas waktu eksekusi
sederhana? Jika MA mengklaim gugatan sederhana
bisa diselesaikan dalam 25
hari, lantas berapa lama eksekusi sederhananya?
Ada usul, supaya eksekusi singkat, dilakukan saja
peralihan hak pemilikan
objek jaminan; tidak perlu
aanmaning, tapi langsung
disita dan dijadikan milik
pemohon. Misalnya, dalam
perkara
utang-piutang,
ambil saja hartanya. Tapi
hal-hal penting seperti itu
masih dibahas secara teliti
oleh tim Biro Hukum dan
Humas. (RZ/VP/MMA)

n

Perma Eksekusi diharapkan
memberi kepastian tentang
pelaksanaan eksekusi dan
meniadakan perlawanan
hukum.

T

IADANYA undang-undangnya yang tidak mengatur
hal-ikhwal eksekusi secara
rinci menjadi penyebab utama
mangkraknya eksekusi. Untungnya, MA diberi kewenangan untuk mengatur hal-hal yang tidak
diatur oleh undang-undang. Dan
kini MA sudah bergerak ke arah
itu, membentuk Pokja Eksekusi
yang diharapkan menghasilkan
sebuah Perma.
Bagaimana Perma yang akan
dihasilkan Pokja itu, beberapa pimpinan pengadilan negeri yang dihubungi oleh Majalah

Mahkamah Agung mengungkapkan harapannya.
Menurut KPN Surabaya, Rudi
Suparmono, S.H., M.H., payung
hukum undang-undang eksekusi yang ada sekarang sebenarnya
masih layak dipertahankan. “Terbukti kami sudah jalankan apa
yang bisa kami lakukan semaksimal mungkin. Dua tiga kali dalam
seminggu kami bisa laksanakan
eksekusi,” kata Rudi.
Akan tetapi, kata Rudi, kalau
bisa prosesnya lebih disederhanakan, misalnya pengosongan.
“Dalam konteks
lelang, SKPT
dan lain-lain tidak menjadi syarat
yang membebani pihak atau kita
sendiri,” kata Rudi.
WKPN Jakarta Pusat, Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H.,
menguraikan 3 hal utama yang
perlu diatur dalam Perma Eksekusi mendatang.
Pertama, harus diatur, bagaimana mengatasi masalah kalau
ada kesalahan redaksional dalam
putusan. Apa yang harus dilakukan ketua pengadilan dalam kasus seperti itu, itu harus ditegaskan dalam Perma. Apakah misalnya harus PK.
Kedua, mengenai pengamanan.
Dalam kenyataan, kepolisian bisa
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beralih menjadi tanah negara. Dalam kasus seperti itu,
apakah ketua pengadilan
berwewenang
melakukan
penilaian atas amar, itu perlu
ditegaskan dalam Perma.
KPN Depok, Dr. Ahmad Syafiq, S.H., M.H., menggagas empat hal yang perlu diatur.
Pertama, benahi dulu administrasi eksekusi. SK Dirjen
dibakukan. Contohnya, pencoretan beban eksekusi yang
tidak ditindaklanjuti pemohon dalam jangka waktu ter-

n

Ketua PN Surabaya Kelas I A Khusus,
Rudi Suparmono, S.H., M.H.

memutarbalikkan keadaan
di lapangan. Mereka menilai
sendiri suatu amar non-executable, karena mereka tak
mau memberikan dukungan
pengamanan. Mereka meminta pengadilan melakukan gelar eksekusi.
Dalam Perma perlu ditegaskan aturan mengenai
pengamanan. Jika kepolisian tidak mampu melakukan
pengamanan, perlu ada aturan mengenai pengamanan
dari pihak lain, misalnya TNI.
Ketiga, perlu diatur juga
apa yang harus dilakukan
jika terjadi perubahan pada
objek sengketa. Untuk sampai ke putusan berkekuatan
hukum tetap itu bisa bertahun-tahun, sementara dalam jangka waktu itu sangat
mungkin terjadi perubahan
pada objek sengketa. Ada
yang sekedar berubah nama
jalannya, tapi ada pula yang

n

sultasi ke pengadilan tingkat
banding, dan pengadilan tingkat banding harus memberikan pendapatnya, yang harus
diikuti oleh ketua pengadilan
tingkat pertama. Jangan seperti sekarang, pengadilan
tingkat banding tidak ikut terlibat dalam urusan eksekusi.
Ketiga, MoU dengan Polri,
secara nasional maupun regional. Harus ada kerjasama
resmi antara MA dan Polri,
supaya kalau ada permintaan eksekusi, kepolisian di daerah yang bersangkutan wajib memberikan dukungan
pengamanan dengan besaran biaya yang sudah ditentukan. Besarnya biaya pengamanan bisa dihitung secara realistis, transparan dan
akuntabel.
Keempat, perlawanan juga
harus diatur. Sampai mana
perlawanan dan berapa lama
harus ditunggu? (VP/MMA)

Wacana Eksekutor

non-Pengadilan

B

ERATNYA beban
eksekusi
yang
dipikul oleh para
ketua pengadilan tingkat pertama memunculkan wacana tentang beberapa alternatif pelaksana eksekusi perdata di
luar pengadilan.
Seperti yang dikatakan
Liliek Prisbawono, S.H.,
M.H., KPN Jakarta Pusat,
ruwetnya ketergantungan pengadilan pada otoritas keamanan dalam
pelaksanaan
eksekusi
memunculkan wacana
agar pengadilan punya
pasukan pengamanan
khusus eksekusi.

Dr. Henny Trimira Handayani, S.H.,M.H.,
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Kelas I A Khusus.

tentu. Yang tenggat waktu 6
bulan cukup 3 bulan saja, supaya layanan pengadilan lebih cepat.
Kedua, tingkatkan peran
pengadilan tingkat banding
sebagai
supervisor
ketua
pengadilan tingkat pertama.
KPN jangan dibiarkan sendirian. Kalau ketua pengadilan
tingkat pertama punya keraguan untuk melakukan eksekusi, dia wajib melakukan kon-
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Dr. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H., Ketua
Pengadilan Negeri Depok Kelas I A.

Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.

Menurut
Dr.
Riki
Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H., ide seperti
itu pernah muncul dari
KSP. Sebab, ada negara lain yang eksekusinya
ditangani badan lain di
luar pengadilan.
Terkait dengan hal itu,
perlu dikaji betul, apakah lebih baik atau tidak
eksekusi perdata diserahkan pada lembaga
di luar peradilan, sebagaimana halnya eksekusi pidana dilaksanakan
Kejaksaan dan Kemenhukham.
Ketika hal itu ditanyakan kepada Prof. Dr.
Takdir Rahmadi, S.H.,
LL.M., Ketua Pokja Eksekusi itu membenarkan,
gagasan seperti itu menjadi salah satu wacana
dalam Pokja. Tetapi Takdir mengingatkan, hal
itu merupakan wewenang Pemerintah dan
DPR. Ia menegaskan,
tugas MA adalah mengisi kekosongan hukum
acara tentang eksekusi.

n

Edy Wibowo, S.H., M.H.

“Kita tidak mau mengalihkan, seolah-olah peradilan tidak mampu, seolah-olah MA menyerah,”
tegasnya.
Hal yang sama dipertegas oleh Edy Wibowo,
S.H., M.H, hakim yustisial
pada Kamar Pembinaan.
Menurutnya, Mahkamah
Agung tidak berkehendak mengalihkan eksekusi ke lembaga lain.
Harapan MA, kata Edy,
justru bisa memperkuat perannya dengan
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Eksekusi oleh PN Depok menggunakan alat berat.

pengadilan diberi penguatan dengan adanya petugas keamanan
sendiri yg dibiayai Negara untuk
menjalankan eksekusi. Jadi, kita
nggak perlu back up dari tenaga
keamanan luar,” kata Rudi. “Tak
apa-apa PN tetap sebagai pelaksana eksekusi, tetapi kita diberi penguatan, petugas khusus
Kalau bisa, pengadilan diberi penguatan dengan adayang ada di
nya petugas keamanan sendiri yg dibiayai Negara untuk
pengadilan.”
menjalankan eksekusi. Jadi, kita nggak perlu back up dari
Menurut
Rudi,
pemtenaga keamanan luar,
bentukan
petugas keamanan eksekusi yang
Kalau mau bagus, kata Syafiq, MA dibiaya Negara akan menyedermembentuk unit khusus eksekusi di hanakan proses, karena pemohon
luar struktur pengadilan.
eksekusi tak akan mengalami keRudi Suparmono, S.H., M.H., sulitan menanggung biaya pengKPN Surabaya, menggagas petu- amanan seperti yang terjadi sekagas keamanan sendiri. “Kalau bisa, rang. (VPP/MMA)

“
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dukungan lembaga-lembaga lain.
“Dalam undang-undang, perkara
perdata itu eksekutornya lembaga
peradilan. Kita inginnya peradilan
diperkuat,” kata Edy.
Senada dengan Edi, Dr. Ahmad
Syafiq, S.Ag., S.H., M.H., Ketua PN
Depok, menggagas struktur baru.

”
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ERINGATAN ulang tahun
Mahkamah Agung ke-77 dirayakan dalam suasana yang
meriah pada 2022, setelah sebelumnya hanya bisa dilaksanakan dengan
penuh keterbatasan akibat pandemi.
Momentum perayaan 77 tahun MA
dirancang oleh pimpinan MA untuk
menyuntikkan semangat kebangkitan
seperti tercermin dari tema peringatan ulang tahun Mahkamah Agung kali ini, yaitu “bangkit bersama, tegakkan keadilan.”
Hal itu terungkap dalam pidato
resmi Ketua MA, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H., yang disampaikan
secara hibrid pada 19 Agustus 2022.
“Tema tersebut merupakan wujud
kesadaran dan komitmen kita bersama,
untuk menata ulang kehidupan yang

lebih baik,” ujar Syarifuddin dalam pidatonya, “sekaligus menjadi momentun
untuk dapat menyatukan kembali tekad
dan semangat kebersamaan dalam meraih cita-cita, bagi terwujudnya lembaga
Peradilan yang Agung dan Modern.”
Pengendali Kemajuan Teknologi
Dalam pidatonya, Syarifuddin menekankan, kemajuan teknologi harus
disikapi secara positif dengan menjadi
pengendali teknologi itu sendiri. Sebab, kalau tidak, akan terlindas menjadi korban kemajuan.
Karena itu, menurutnya, di masamasa sulit pun, di tengah keterbatasan akibat kondisi pandemi yang lalu,
MA tetap berkarya, menciptakan inovasi-inovasi baru melalui regulasi dan
pengembangan teknologi.

Pemotongan tumpeng HUT MA RI oleh
Ketua MA RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin,
S.H.,M.H. (kiri), Wakil Ketua Bidang
Non Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.
(tengah), Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, M.H.
(kanan)

“Sejarah telah membuktikan, bahwa kita mampu melewati masa-masa
sulit di tengah kondisi pandemi, bahkan kita dapat mengambil hikmah
dari kesulitan,” ujarnya dengan menyebut aplikasi-aplikasi yang telah
diciptakan MA sebagai penunjang
kinerja aparatur dan pelayanan publik, di antaranya e-BIMA, e-SADEWA, dan SISLITBANG.
Kini, kata Syarifuddin, bertepatan dengan ulang tahun ke-77, MA
membuktikan lagi sikap positifnya terhadap kemajuan teknologi
itu. Yaitu, dengan meluncurkan
dua aplikasi baru, e-PRIMA dan
e-BERPADU.
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naan dan pemanfaatan gugatan
sederhana; 2. pelaksanaan dan
pemanfaatan peradilan elektronik; 3. pelaksanaan mediasi; 4.
pelaksanaan eksekusi; dan 5. pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

n

Dalam rangkaian HUT MA, para pimpinan MA, hakim agung, hakim
ad hoc, pejabat eselon dan pegawai MA serta Dharmayukti Karini
menyelenggarakan jalan santai dengan rute seputar Monas.

Ketua MA itu melaporkan, berkat
inovasi-inovasi, Mahkamah Agung
memperoleh penghargaan Merdeka
Award tahun 2022 dari Merdeka.com.
Tapi hal itu, katanya, tidak boleh dijadikan alasan untuk berpuas diri, melainkan harus menjadi pemacu semangat agar terus dapat meningkatkan
capaian dan prestasi.
Selain penghargaan atas pengembangan berbagai aplikasi, disebutkan
juga beberapa
prestasi lain yang diraih MA sepanjang 2022. Yakni, predikat opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, penyelesaian 100% tindak
lanjut rekomendasi BPK atas 1311
temuan sejak 2005 hingga 2021, dan
peringkat pertama BKN Award tahun
2022 di bidang pengelolaan sumber
daya manusia.

Anugerah MA
Untuk menyuntikkan semangat lebih berprestasi kepada satker-satker,
Ketua MA dalam pidatonya mengumumkan adanya pemberian anugerah
Mahkamah Agung Tahun 2022 bagi
mereka yang telah berprestasi. Diharapkan, pemberian anugerah ini dapat
memacu semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum sesuai
dengan bidang tugas masing-masing.
Anugerah Mahkamah Agung
Tahun 2022 diberikan kepada satker-satker dan para mediator yang
berprestasi di bidang penyelenggaraan peradilan dan pelayanan keterbukaan informasi publik. Penghargaan juga diberikan bagi para
advokat yang telah memanfaatkan
layanan Gugatan Sederhana dan
Peradilan Elektronik.
Anugerah MA diberikan pada lima jenis kategori, yakni: 1. pelaksa-

EDISI XXIX/No.2/2022 – MAHKAMAH AGUNG

Perayaan Meriah
Ulang tahun ke-77 Mahkamah Agung dirayakan secara
lebih meriah dengan beberapa
acara. Ada pemutaran film “Pesan Bermakna Jilid 2”, ada pula
ajang pemilihan Duta Peradilan
Indonesia Tahun 2022. Puncak
acara dirayakan pada Sabtu, 20
Agustus, diawali dengan jalan
pagi bersama di seputar lingkar
Monas. Perayaan ditutup dengan
Pagelaran Seni Wayang Kulit pada malam harinya.
Film “Pesan Bermakna Jilid
2” menggambarkan tentang keteguhan seorang hakim ketika
menjalankan tugasnya di tengah
tantangan dan rintangan dalam
menegakkan kebenaran dan keadilan.
Ajang pemilihan Duta Peradilan Indonesia Tahun 2022 diikuti
oleh ribuan peserta dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Program ini diharapkan mampu
mendorong minat para mahasiswa/mahasiswi terbaik di seluruh
Indonesia untuk menjadi hakim
dan aparatur peradilan.
Pagelaran Seni Wayang Kulit
dapat disaksikan secara langsung oleh segenap aparatur peradilan yang ada di wilayah DKI
Jakarta dan sekitarnya, juga bisa
disaksikan secara virtual oleh
aparatur peradilan di seluruh Indonesia. (MMA/vp/rz)

n

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

MA Luncurkan Aplikasi
E-PRIMA dan E-BERPADU

B

ERTEPATAN dengan ulang tahunnya
yang ke-77, Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi baru E-PRIMA dan
E-Berpadu. Acara berlangsung di Balairung
Mahkamah Agung, 19 Agustus 2022. Peluncuran
dipimpin oleh Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., didampingi kedua Wakil Ketua dan Sekretaris MA. Hadir pada kesempatan
itu segenap jajaran pimpinan Mahkamah Agung

RI, perwakilan BPK dan kepala LKPP.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan
pemotongan tumpeng, sebagai simbol rasa
syukur dalam rangka HUT Mahkamah Agung RI
ke-77 serta segala pencapaian yang telah diraih. Potongan tumpeng diserahkan oleh Ketua
MA kepada Prof. Dr. Supandi, hakim agung paling senior, dan Achmad Jaka Mirdinata, hakim
ad hoc termuda.
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Tinggi Ambon, PT Kupang, dan Mahkamah Syar’iyah Aceh.

n

E-PRIMA
Peluncuran diawali dengan laporan kegiatan oleh Supandi, S.H.,
M.H., Kepala Biro Umum BUA.
Dalam laporannya, Supandi menjelaskan latar belakang lahirnya
aplikasi E-PRIMA (Electronic Procurement Implementation Management and Accountability). Ia
menekankan pentingnya bantuan
aplikasi itu untuk menangani tugas berat pengadaan barang/jasa
di Mahkamah Agung yang mencakup ribuan lelang dan swakelola, sementara tenaga fungsional
pengadaan barang/jasa kurang
hanya sekitar 20 orang.
Aplikasi E-PRIMA membantu
Unit Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa (UKPBJ) dalam mengelola

Pimpinan Mahkamah Agung bersama perwakilan BPK dan Kepala LKPP setelah
peluncuran Aplikasi e-PRIMA dan e-BERPADU.

atau memanajemen pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa secara
terstruktur, jelas, logis serta berbasis kinerja. Kemampuan aplikasi ini meliputi manajemen layanan
pengadaan, manajemen pembinaan Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan, manajemen layanan secara elektronik, dan manajemen layanan pendampingan,
konsultasi dan bimbingan teknis.
Uji Coba E-Berpadu
Adapun E-Berpadu (Elektronik
Berkas Pidana Terpadu) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk pertukaran dokumen administrasi perkara pidana
antar-lembaga penegak hukum.
Aplikasi ini bertujuan untuk me-
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mudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum.
Aplikasi E-Berpadu meliputi berbagai
macam pelayanan, di antaranya yaitu:
pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan
secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin
besuk secara elektronik, dan permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, serta penetapan diversi.
Aplikasi E-Berpadu direncanakan akan
diimplementasikan di seluruh Indonesia pada Januari 2023. Untuk sementara
hingga akhir 2022, aplikasi itu baru diujicobakan pada 7 wilayah pilot project,
yakni wilayah PT Palembang, PT Yogyakarta, PT Makassar, PT Banjarmasin, PT

Perubahan Mental
Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa
dua aplikasi baru ini memiliki fungsi
kerja yang berbeda, namun pada
prinsipnya mengandung tujuan yang
sama, yaitu membantu dan memberikan kemudahan bagi pelaksanaan
tugas-tugas aparatur dalam rangka
memberikan pelayanan publik.
Ia berharap aplikasi E-PRIMA melalui fitur-fiturnya bisa menjadi solusi bagi segala permasalahan dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa
di lingkungan Mahkamah Agung dan
badan peradilan di bawahnya.

Terkait aplikasi E-Berpadu, mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung ini berharap, aplikasi ini dapat
mendorong percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana
di semua tingkat pemeriksaan, sehingga para penegak hukum dan
para pihak berperkara akan lebih
mudah untuk mendapatkan akses
dan informasi seputar penanganan
perkara pidana mulai dari proses
penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan.
Namun demikian, Ketua Mahkamah Agung mengingatkan bahwa
teknologi hanya sebatas alat bantu.
Artinya, secanggih apapun teknologi yang dimiliki, semua itu tidak
akan berarti apa-apa jika sumber
daya manusia aparatur yang dimiliki tidak mampu mengimplementasikannya.
“Saya selalu menekankan bahwa proses modernisasi itu harus
diawali dengan adanya perubahan
mental dan budaya kerja, sehingga
selain membangun dan memperbarui aplikasi berbasis teknologi, kita
juga perlu untuk memperbarui aplikasi yang ada di tubuh kita sendiri,
yaitu mental dan perilaku, sehingga
ada keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan kemajuan personality aparaturnya,” kata Ketua
Mahkamah Agung.
(MMA/azh/RS/Photo: SNO)

n

Digitalisasi itu sebuah keniscayaan.Tepat
pada usia 77 tahun, MA meluncurkan
aplikasi e-PRIMA dan e-BERPADU.
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ANUGERAH

MAHKAMAH AGUNG 2022

n

n

Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D., menyampaikan Laporan Kelompok Kerja (Pokja)
Anugerah Mahkamah Agung 2022.

U

NTUK ketiga kalinya sejak 2020, MA
memberikan Anugerah Mahkamah
Agung kepada sejumlah pengadilan dan
pihak-pihak yang dinilai berkinerja baik pada kategori tertentu selama masa penilaian satu tahun, sejak awal Mei 2021 hingga akhir April 2022.
Acara penganugerahan berlangsung di Balairung
Mahkamah Agung, 19 Agustus 2022, bertepatan dengan dengan perayaan 77 tahun Mahkamah Agung.
Acara diawali dengan penyampaian Laporan Kelompok Kerja (Pokja) Anugerah MA tahun 2022 oleh
Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D.,
dilanjutkan dengan pengumuman pemenang oleh
Sekretaris MA, Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.
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Lima Kategori
Lahirnya program Anugerah MA dilatarbelakangi
keinginan MA untuk memberikan apresiasi kepada
pihak-pihak yang telah mendukung implementasi
program-program pembaruan peradilan. Sementara itu, dari perspektif program prioritas pembangunan nasional, kebijakan tersebut sejalan dengan
prioritas program Pemerintah yang terkait dengan
peningkatan ease of doing business.
Berbeda dengan sebelumnya, pada 2022 ini MA
memberikan anugerah pada 5 bidang. Sebelumnya hanya 3 bidang, yakni implementasi peradilan
elektronik (e-litigasi), gugatan sederhana, dan mediasi. Untuk Anugerah MA 2022, Kelompok Kerja

menambahkan 2 bidang lagi, yakni
eksekusi putusan dan keterbukaan
informasi.
Selain itu diberikan penghargaan khusus kepada pengadilan
tinggi yang dinilai terbaik dalam
pembinaan, yaitu yang satuan kerja (pengadilan) di bawahnya paling
banyak meraih nominasi. Juga diberikan apresiasi khusus kepada
kementerian/lembaga pemerintah
yang paling patuh terhadap putusan peradilan TUN.
Dasar Beban Kerja
Peraih Anugerah MA 2022 diseleksi oleh Kelompok Kerja (Pokja)
Anugerah MA tahun 2022, yang dibentuk 21 April tahun 2022. Pokja
mendapat dukungan dari Kementerian Investasi BKPM. Untuk penelitian dan survei, Pokja bekerja
sama dengan Hukumonline dan

Dalam laporannya, Hakim Agung Syamsul Maarif menjelaskan kriteria
penerima Anugerah Mahkamah Agung 2022.

KataData.com.
Berbeda dengan penilaian sebelumnya, pada 2022 penilaian didasarkan pada beban perkara yang
dinilai memberikan ruang persaingan yang setara bagi seluruh
satker. Tahun sebelumnya, pengadilan-pengadilan dikelompokkan
berdasarkan kelas pengadilan pada
masing-masing kategori. Kini pengelompokan berdasarkan jumlah
beban perkara pengadilan pada 3
lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, dan
peradilan tata usaha negara.
“Dalam proses penilaian, satuan
kerja pengadilan diberi dibagi ke
dalam beberapa kategori berdasarkan beban kerja. Jadi, ukurannya
pada beban kerja per tahun. Hal ini
merupakan penyempurnaan dari
metode penilaian tahun yang lalu
yg didasarkan pada kelas penga-

dilan,” ujar Syamsul Maarif, S.H.,
L.L.M, Ph.D., mewakili Kelompok
Kerja Anugerah MA tahun 2022.
Menurut Syamsul Maarif, tahapan penilaian pertama adalah
tahapan penilaian kuantitatif,
yang didasarkan pada kinerja
pengadilan yang tercacat dalam
Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP). Selanjutnya adalah penilaian tahap kedua, yaitu
penilaian kualitatif, berdasarkan
kuesioner yang dikirim kepada
sepuluh besar peraih nilai tertinggi peniliaian kuantitatif.
Hasilnya, setiap kategori mendapatkan anugerah terbaik 1 hingga
10, sehingga total ada 606 peraih
anugerah dari seluruh Indonesia.
Jumlah ini bertambah 2 kali lipat
dibandingkan jumlah penerima
anugerah tahun lalu, yaitu sekitar
270 anugerah. (MMA/vp/rz)

EDISI XXIX/No.2/2022 – MAHKAMAH AGUNG

38 LAPORAN KHUSUS

LAPORAN KHUSUS 39
BEBAN

Pengadilan Negeri

PERADILAN
ELEKTRONIK

Pengadilan Agama

Pengadilan TUN

Pengadilan Negeri

GUGATAN
SEDERHANA

Pengadilan Agama

Pengadilan TUN

Pengadilan Negeri

MEDIASI
Pengadilan Agama

Pengadilan Negeri

EKSEKUSI

Pengadilan Agama

Pengadilan TUN
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PEMENANG 1

> 2000

PN Surabaya

1001-2000

PN Sleman

501-1000

PN Subang

< 500

PN Pacitan

> 5000

PA Cibinong

2501-5000

PA Blora

1001-2500

PA Bangkinang

251-1000

PA Kandangan

< 250

PA Kefamenanu

> 100

PTUN Makassar

51-100

PTUN Palembang

> 50

PTUN Jambi

> 2000

PN Jember

1001-2000

PN Bangil

501-1000

PN Wonosobo

< 500

PN Gedong Tataan

> 5000

PA Cibinong

2501-5000

PA Mungkid

1001-2500

PA Temanggung

251-1000

PA Banjarbaru

> 100

PTUN Makassar

51-100

PTUN Palembang

> 50

PTUN Jambi

> 2000

PN Pekanbaru

1001-2000

PN Kab. Kediri

501-1000

PN Wonosobo

< 500

PN Amuntai

> 5000

PA Cibinong

2501-5000

PA Samarinda

1001-2500

PA Cilegon

251-1000

PA Bengkalis

< 250

PA Tondano

> 2000

PN Sidoarjo

1001-2000

PN Sumber

501-1000

PN Muaraenim

< 500

PN Sawahlunto

> 5000

PA Sidoarjo

2501-5000

PA Purbalingga

1001-2500

PA Pleihari

251-1000

PA Tanjung Balai

> 100

PTUN Semarang

51-100

PTUN Serang

> 50

PTUN Yogyakarta

DUTA PERADILAN 2022

n

Angkat Citra
Positif MA

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.menyampaikan sambutannya pada
Grand Final pemilihan Duta Peradilan Indonesia 2022.

UPAYA untuk lebih mendekatkan Mahkamah
Agung (MA) dan lembaga peradilan dengan dunia
pendidikan dipandang penting. Khususnya di kalangan mahasiswa hukum dan syariah sebagai generasi
milenial yang akan meneruskan tampuk kepemimpinan bangsa pada masa mendatang, upaya tersebut
diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat dan insan pendidikan kepada MA dan lembaga
peradilan, sehingga akan mendorong minat para mahasiswa terbaik di seluruh Indonesia untuk menjadi
hakim dan aparatur peradilan.
Demikian penegasan Ketua MA Prof. Dr. H. M.
Syarifuddin, S.H., M.H., dalam acara Pemilihan Duta
Peradilan Indonesia tahun 2022. Acara tersebut digelar MA, bekerja sama dengan EMTEK Digital, dalam
rangka merayakan Hari Ulang Tahun MA ke-77. Acara berlangsung di Soehanna Hall, Energy Building,
SCBD Lot, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Agustus 2022.

Selain Ketua MA, hadir dalam kesempatan tersebut
Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, Menteri Hukum dan HAM, para
Ketua Kamar MA, Sekrektaris MA, Kepala Biro Hukum
dan Humas MA, dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Proses Seleksi
Sebelum Danang Rizky Fadilla Amanta terpilih sebagai Duta Peradilan 2022, suatu proses seleksi dan
kompetisi Panjang telah dilakukan. Proses promosi
dan sosialisasi Pemilihan Duta Peradilan, misalnya,
telah dilaksanakan sejak Mei 2022. Hingga Juli 2022
terdapat 2.573 pendaftar dari berbagai kampus di seluruh Indonesia. Dari ribuan peserta tersebut, kemudian ditetapkan 20 peserta terbaik dan disaring kembali menjadi 8 peserta terbaik.
Para peserta terbaik ini berasal dari 351 Perguruan
Tinggi yang tersebar di 33 provinsi berdasarkan hasil
seleksi yang sangat ketat. Para juri dari kegiatan ini
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Agung yang pernah bertugas di Pengadilan Negeri Kutacane tersebut.
Menanggapi keterpilihan dirinya
sebagai Duta Peradilan 2022, Danang
Rizky Fadilla Amanta kepada Majalah

Mahkamah Agung mengatakan, hal
itu merupakan pengalaman luar biasa
yang tidak pernah akan ia lupakan.
“Tentunya saya banyak bersyukur
sampai di titik ini. Saya mendapatkan

banyak pengalaman dari mengikuti Duta
Peradilan ini. Setiap hari, tiap jam, saya
selalu mendapatkan materi ataupun bahan pengetahuan dari siapa pun,” kata
Danang. (MMA/azh/RS/Photo:ADR&SNO)

Danang Rizky Fadilla Amanta (Duta Peradilan 2022)

n

adalah D.Y. Witanto (hakim yustisial pada Ketua Mahkamah Agung),
Ronald Lumbuun (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM DKI Jakarta), dan Eva Alicia
(entrepreneur).
Delapan peserta terbaik kemudian
melaksanakan karantina untuk mendapatkan pembekalan dan melakukan
serangkaian tes yang hasilnya ditetapkan tiga peserta terbaik. Pemilihan
tiga terbaik ini dilakukan di Soehana
Hall, Jakarta pada 18 Agustus 2022.
Tiga peserta terbaik terpilih adalah
Deden Rafi Syafiq Rabbani dari Universitas Padjajaran Bandung, Danang
Rizky Fadilla Amanta dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan
Ridea Oktavia dari Universitas Syiah
Kuala Aceh. Dari tiga peserta terbaik
itu, mengerucut menjadi satu nama
yakni Danang Rizky Fadilla sebagai
Duta Peradilan 2022.
Pilihan Ketua MA
Pemilihan Duta Peradilan menyasar mahasiswa aktif fakultas hukum

Pemenang Duta Peradilan Indonesia dan para finalis foto bersama para
pimpinan Mahkamah Agung.

dan syariah terbaik dari seluruh Indonesia yang berusia antara 18-22
tahun. Para peserta kelak diharapkan
dapat mengangkat citra positif bagi
Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Dari berbagai proses seleksi yang meliputi seleksi awal, delapan besar, hingga tiga besar, kemudian terpilihlah Danang Rizky Fadilla Amanta, mahasiswa
dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta sebagai Duta Peradilan 2022.
Prof. Syarifuddin menjadi juri penentu Duta Peradilan. Pada kesempatan tersebut, Ketua MA itu mengucapkan selamat kepada peserta terpilih.
Terpilihnya Danang sebagai pemenang, menurutnya, karena ia cakap
dan mumpuni sebagai Duta Peradilan
Indonesia 2022. Ia berharap pemenang
dapat menjalankan masa pengabdian
dengan baik dan mampu mengangkat
citra positif Mahkamah Agung.
“Atas nama pimpinan Mahkamah
Agung saya mengucapkan selamat
kepada Duta Peradilan Indonesia Tahun 2022 yang baru terpilih, semoga
dapat menjalankan masa pengabdian
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dengan baik sehingga mampu mengangkat citra positif bagi Mahkamah
Agung dan badan peradilan di bawahnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ketua Mahkamah
Agung juga menyampaikan agar para
finalis yang belum terpilih jangan putus asa dan berkecil hati. Ia mengajak
para peserta untuk menjadikan momentum ini sebagai pemacu semangat dan pengalaman yang berharga
untuk modal dalam mengikuti ajang
kompetisi berikutnya
Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut mengatakan bahwa
untuk bisa sampai di tahap delapan besar finalis Duta Peradilan
Indonesia dan terpilih di tahap selanjutnya, tentu bukan hal mudah.
Karena, mereka harus melalui berbagai seleksi yang sangat ketat dan
bersaing dengan ribuan pendaftar
di seluruh Indonesia,
“Sehingga terlepas anda terpilih
atau tidak menjadi Duta Peradilan
Indonesia, sesungguhnya anda sudah
menjadi yang terbaik di antara ribuan
kontestan yang lain,” ungkap Hakim

Menarik Minat
Teman-teman Mahasiswa
SETELAH melalui proses panjang dan berliku,
Danang Rizky Fadilla Amanta akhirnya terpilih sebagai Duta Peradilan 2022. Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta itu berhasil menjadi yang terbaik, setelah menyisihkan lebih dari
2500 pesaing dari seluruh Indonesia.
Untuk mengetahui lebih jauh langkah dan program Duta Peradilan 2022 selanjutnya, Majalah
Mahkamah Agung mewawancarai Danang. Berikut petikannya:
Mas Danang sudah resmi menyandang status
Duta Peradilan 2022. Apa yang akan Anda lakukan?
Sesuai dengan tujuan diadakannya duta peradilan ini, tentunya saya akan membantu Mahkamah Agung, salah satunya di bidang hubungan masyarakat (Humas) terkait dengan program
Goes to Campus. Nantinya saya akan membantu mensosialisasikannya serta menarik minat
teman-teman di kalangan mahasiswa Fakultas
Hukum.
Saya harapkan, dengan adanya kegiatan itu,
citra Mahkamah Agung akan lebih baik ke depannya, dalam hal ini citra yang agung dan modern.
Dan nantinya itu dapat meningkatkan minat para
mahasiswa Fakultas Hukum untuk bergabung
dengan Mahkamah Agung.
Bagaimana riilnya kampanye Anda nanti? Bagaimana anda menyampaikan pesan kepada
teman-teman di lingkungan kampus?

n

Danang Rizky Fadilla Amanta pemenang
Duta Peradilan Indonesia 2022

Tentunya saya banyak bersyukur sampai di titik ini.
Saya mendapatkan banyak pengalaman dari mengikuti Duta Peradilan ini.
Pembelajaran-pembelajaran tersebut nantinya
akan saya salurkan ataupun akan saya sampaikan juga ke rekan-rekan. Tidak hanya rekan-rekan
di Universitas Ahmad Dahlan. Tapi itu wajib saya
sampaikan karena sekarang saya sudah menjadi
Duta Peradilan ke seluruh rekan-rekan di seluruh
Indonesia.
Jadi, pengalaman positif bahwa Mahkamah Agung
itu bagus akan Anda bagikan ke teman-teman?
Iya betul. Lembaga yang modern, agung, dan
berintegritas. Insya Allah ke depannya lebih majulah. (MMA/vp/rz)
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film ini merupakan salah satu upaya MA untuk
meningkatkan menambah kepercayaan masyarakat pada MA dan lembaga peradilan di bawahnya.”

n

Ki-ka: D.Y. Witanto, Dr. H. Sobandi,S.H.,M.H., Presenter,
Kinaryosih, Dony Alamsyah, dan Orista Primadewa

Purwokerto
Film Pesan Bermakna 2 diproduksi oleh Biro
Hukum dan Humas MA RI, bekerja sama dengan
Emtek Digital. Pengambilan gambar berlokasi di
Purwokerto, Jawa Tengah, dari 12 Juli hingga 16
Juli 2022.
n

Setelah Sukses Season 1
MA Luncurkan Pesan Bermakna Season 2

S

UKSES mencatatkan rekor
viewer hingga 5 juta, film
Pesan Bermakna Season 1
besutan Mahkamah Agung (MA)
dilanjutkan dengan season 2. Peluncurannya bertepatan dengan
ulang tahun ke-77 MA.
Lewat peluncuran film Pesan
Bermakna Season 2, MA tak hanya memeriahkan ulang tahunnya
yang ke-77 dengan sekadar perayaan, tapi memaknainya dengan
pesan sarat makna yang dikemas
dalam film tersebut.
Film Pesan Bermakna 2 merupakan kelanjutan dari film berjudul
sama yang diambil dari kisah Catatan di Balik Toga Merah, karya
D.Y. Witanto, hakim yustisial pada
Ketua Mahkamah Agung.
Sejumlah artis pendukung ikut
terlibat dalam film tersebut, di
antaranya Donny Alamsyah yang
juga hadir pada Pesan Bermakna
season 1. Ia didukung artis Kinar-
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yosih dan aktor senior Piet Pagau.
5 Juta Viewer
Pesan Bermakna Season 1 mendapat sambutan luar biasa dari
masyarakat. Itu terbukti dari rekor
viewer yang mencapai 5 juta. Maka
MA lantas menyiapkan serial lanjutan dengan menggarap season 2
film tersebut.
Hal itu diungkapkan Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. H.
Sobandi, S.H., M.H., di sela-sela
persiapan shooting film Pesan Bermakna Season 2 di Purwokerto, Jawa Tengah, pada 12 Juli 2022.
Sobandi berharap, Pesan Bermakna Season 2 bisa mendapat
respons yang melebihi season
sebelumnya. Selain itu, dia juga
berharap film ini juga menambah
atau meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Tanah Air.
Misi MA terkait produksi film
tersebut, tambah Sobandi, tidak

terlepas dari upaya untuk terus
meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menampilkan
sisi-sisi lain dari kehidupan hakim
dan insan pengadilan yang belum
banyak dilihat oleh masyarakat.
“Ada sisi-sisi positif seperti halnya dalam film Pesan Bermakna
Season 1, di mana kita sangat tidak
menduga bahwa penontonnya itu
sekitar 5 juta. Di Vidio.com.tub
sambutan masyarakat luar biasa.
Feedback-nya ke kita MA adalah
kepercayaan masyarakat,” ungkap
Sobandi.
Menurut Sobandi, benteng keadilan yang terakhir adalah pengadilan dan Mahkamah Agung. “Kalau masyarakatnya tidak percaya
kepada MA atau lembaga peradilan, Pak Kapolresta pasti dikejarkejar, Pak Kajari juga gak dipercaya. Efek lainnya tentu pemerintahan juga tidak berjalan dengan
baik,” ujarnya. “Nah, pembuatan

n

Djadjat Sudradjat, anggota DPRD Kab. Banyumas (paling
kanan) mendukung dan mengapresiasi pemilihan Banyumas
sebagai latar kisah Pesan Bermaksan Season 2. Djadjat berfoto
bersama pemeran utama Dony Alamsyah (tengah) dan pemeran
ketua pengadilan Jimmy Maruli, S.H., M.H. (kiri).

Terkait lokasi syuting, Sobandi mengatakan,
alasan MA memilih Purwokerto dan Kabupaten
Banyumas, selain adanya sejumlah spot yang unik,
juga karena atmosfer Banyumas cocok dengan garapan film yang akan menghadirkan kisah tentang
kehidupan mahasiswa.
Sementara itu, Bupati Banyumas, Ir. H. Ahmad
Husein menyatakan sangat bersyukur dengan kehadiran MA dan Emtek terkait produksi film Pesan Bermakna Season 2 di Purwokerto.
“Kami hitung-hitung dari sisi benefit-nya untuk
masyarakat Banyumas ini besar. Karena tadi saya
mendengar ini untuk season 1, Pesan Bermakna
ditonton oleh 5 juta orang di Indonesia. Ini banyak

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. H.
Sobandi, S.H.,M.H. dan Bupati Banyumas, Ir. Achmad Husen

sekali. Lah kami kan sedang mengembangkan potensi daerah untuk pariwisata. Nilai lebihnya di situ.
Nanti dari Emtek memperlihatkan pariwisata dari
Banyumas. Ini loh Banyumas. Bagus loh. Kalau mau
plesir ke Banyumas aja. Ini kan menjual,” ungkap
Ahmad Husein.
Ahmad Husein berharap, Pesan Bermakna 2 benar-benar bermakna, sehingga nanti penonton Season 2 tak hanya 5 juta. “Kalau zaman sekarang itu
mungkin bisa 10 juta atau 15 juta. Saya yakin bisa,”
pungkas Bupati.
Selain pengambilan shooting di kota Purwokerto,
Bupati Banyumas Ahmad Husein juga ikut ambil
bagian menjadi pelakon dalam film tersebut sebagai bakul peso. Kapolresta Purwokerto Kombes Edy
Suranta Sitepu pun kebagian peran sebagai bintang
pendukung utama.
True Story
Sebelum acara peluncuran, digelar acara talkshow
Film Bermakna II di Gedung KLY, Jl RP Soeroso,
Jakarta Pusat, pada 15 Agustus 2022. Dalam kesempatan tersebut, tampil lima orang narasumber,
yakni Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. H,
Sobandi, S.H.,M.H., hakim yustisial sekaligus penulis buku Di Balik Catatan Toga Merah D.Y. Witanto,
S.H., sutradara Orista Primadewa Hadiwiardjo, aktor Donny Alamsyah, dan aktris Kinaryosih.
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TAK PUNYA

TUNGGAKAN
n

n

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial,
Dr. H. Sunarto,S.H.,M.H

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.
dan Hj. Budi Utami Syarifuddin

Dalam talkshow, D.Y. Witanto
selaku penulis buku yang menjadi dasar pembuatan cerita film
tersebut menuturkan latar belakang kisah yang ia gubah. Menurutnya, film Pesan Bermakna
terinspirasi dari kumpulan cerpen Di balik Catatan Toga Merah
yang menceritakan berbagai sisi
kehidupan seorang hakim.
“Sebetulnya itu didasari dari kehidupan nyata. Cuma, saya buat
seakan-akan itu cerita fiksi supaya
tidak berbenturan dengan perkara
yang sedang berjalan. Kemudian kumpulan cerpen itu dibukukan pada tahun 2020. Jadi, kumpulan-kumpulan itu saya satukan,
kemudian diterbitkan. Alhamdulillah satu di antara cerita pendek
itu kemudian menjadi film Pesan
Bermakna 1,” uangkap Witanto.
Adapun sekuel kedua Pesan
Bermakna itu, tambah Witanto,
sebetulnya sudah merupakan seri pengembangan. Akan tetapi,
inti cerita masih tetap sama, baik

di Pesan Bermakna 1 maupun 2
sama-sama menceritakan kehidupan seorang hakim.
Terkait pesan yang ingin disampaikan dalam film tersebut, Sobandi mengatakan, bahwa di semua
negara, hakim adalah profesi yang
sangat tinggi dan harus diberikan
perlindungan. Hakim harus dilindungi dan dijaga kemerdekaannya
ketika berpendapat, ketika memutus perkara, dan ketika melakukan
berbagai tindakan lain. Sebab, hakim tidak punya senjata seperti
polisi ataupun tentara, juga tidak
punya uang seperti pengusaha,
jadi menghadapi situasi tertentu
ketika menangani suatu perkara
terkait orang yang berduit, orang
yang berkuasa, atau orang yang
bersenjata.
“Kita semua di film ini mengharapkan kepada masyarakat
yang punya uang, senjata, dan
daya paksa kepada hakim, untuk
menghormati dan menjaga independensi hakim,” tegas Soebandi.
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Wakil Ketua MA Bidang Yudisial,
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Adapun aktris Kinaryosih yang berperan sebagai pacar Donny Alamsyah
dalam film tersebut mengungkapkan
kondisi tidak mudahnya menjadi pacar
seorang hakim. “Hubungan dengan seorang hakim itu sangat mempengaruhi
hubungan love life. Jadi pacar seorang
hakim itu kok sampai begitu banget sih,
sampai hubungan percintaan pun harus
dikorbankan. Sampai begitu,” kata Kinar.
Beberapa hari setelah talkshow, bertepatan dengan peringatan HUT MA ke77, film Pesan Bermakna 2 sudah dapat
disaksikan oleh masyarakat luas di vidio.
com dan liputan6.com mulai 19 Agustus
2022 pukul 15.30. (MMA/azh/rz/hry)

K

ESAN pertama yang muncul ketika tim Majalah Mahkamah Agung
menemui Pri Pambudi Teguh di
ruangan kerjanya adalah kesahajaan. Biasa-biasa saja tampilannya. Ia masih sandalan ketika kami memasuki ruangannya.
Tak terlihat sama sekali tumpukan berkas di ruang kerjanya. Meja kerjanya
bersih dari berkas. Rak-rak dekat meja
kerjanya juga kosong. Rupanya ia punya
kebiasaan tak menunda pekerjaan. “Ini
yang paling saya concern,” tegasnya kepada tim Majalah Mahkamah Agung yang
mewawancarainya.
Pri Pambudi salah satu dari 16 hakim
agung di Kamar Perdata. Ia mengaku, pilihannya masuk Kamar Perdata karena jalur kariernya jalur perdata. Sebelumnya,
ia cukup lama bekerja di Panmud Perdata
MA, dan sempat membantu Hakim Agung
Harifin A. Tumpa sejak masih menjadi
menjabat ketua Kamar Perdata hingga kemudian menjadi ketua Mahkamah Agung.
Pri mengawali kariernya sebagai calon
hakim pada PN Purworejo (1988). Sempat
menjadi hakim di Blangkejeren (1992), Sungailiat (1997), Cibinong (1998), dan Sleman (2002), karier selanjutnya lebih banyak dijalaninya sebagai hakim yustisial/
asisten koordinator di Mahkamah Agung.
Doktor dari Universitas Padjadjaran itu
menghasilkan satu buku yang diangkat
dari disertasinya. Judulnya Delik Pers Da-
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lam Perspektif Politik Hukum Pidana, tapi isinya memuat juga bahasan perdata dan contoh-contoh
kasus tentang tuntutan ganti rugi
akibat pemberitaan pers.
Cepat Tepat
Pri Pambudi mengaku tak mau
punya tunggakan. Ia bercerita,
sejak ia asisten di MA dari 2003,
ia sudah membuktikan tidak ada
tunggakan perkara di tangannya.
Berkas yang masuk hari ini untuk
tanda-tangan, minutasi, atau koreksi, keluar hari ini juga. Itu kebiasaannya sehari-hari, kecuali untuk berkas yang minta pendapat,
itu dibawanya pulang ke rumah.
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Nanti, tiap tanggal sidang, semuanya sudah harus selesai.
Pagi ia kirim email ke asisten,
nanti di-print dan dimasukkan
ke amplop tertutup, lalu dikirim ke majelis.
“Alhamdulillah, tidak ada
tunggakan. Karena apa? Karena cepat dan ringan itu tidak
boleh omong kosong. Kita menyadari, kita bukan yang terbaik, tapi kalau kita sudah melakukan yang sebaik-baiknya, itu
sudah Alhamdulilah. Biar saja
yang lain yang terbaik, tapi
saya sudah melakukan sebaikbaiknya,” kata Pri merendah.
Ia mengaku, slogannya bukan hanya cepat, tapi juga tepat. “Cepat tepat ini sudah saya
jadikan slogan waktu saya panmud perdata di MA,” cerita Pri
Pambudi.
Ketika itu, stafnya sekitar 40
orang selalu di-briefing untuk
kerja cepat dan tepat. Artinya,
tak boleh ada berkas yang ditunda.
“Kalau saya tanya di mana
suatu berkas, hari itu juga sudah ada yang laporkan ke saya.
Kalau saya bongkar lemari dan
masih ada berkas, lalu saya tanyakan dan jawabnya tidak jelas, itu berarti ada yang salah.
Nah nanti koordinator kasasi
dan koordinator PK harus bertanggung jawab. Alhamdulillah
sudah dilaksanakan,” cerita Pri.
Pri Pambudi yakin, semua
orang bisa kerja cepat, asal mau.
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Hal itu pernah dibuktikannya
ketika masih bekerja sebagai
asisten di MA pada 2004. Ketika
itu, ada sekitar 22.000 tunggakan perkara di MA. Pri Pambudi
lantas mengajak teman-temannya sesama asisten untuk menyelesaikan tunggakan sekitar
2.500 perkara perdata. Pada
pertengahan 2007, dalam tempo 2,5 tahun, mereka selesai
membersihkan ruangan dari
tumpukan berkas. “Tadinya kita
duduk saja seperti tenggelam di
tengah tumpukan. Orang mau
lewat pun tidak bisa. Ada berkas
di mana-mana,” kata Pri mengenang masa itu.
Kerjasama Nyaman
Pri Pambudi mengaku, sejak
ia jadi hakim agung, masuk
majelis mana-mana aja ia merasa nyaman, karena semuanya mau mengalah, mau menerima pendapat orang lain.
“Ketua majelis pun menerima
pendapat anggota. Anggota mau
dissenting opinion pun disilakan.
Kita jadi merasa dihargai. Berbeda pendapat juga nyaman, selalu dapat titik temunya, tak ada
eyel-eyel. Saya Kabul, pembaca
kedua Tolak, lalu ikut Kabul
setelah saya bisa meyakinkan.
Atau sebaliknya, saya Tolak, hakim kedua Kabul; setelah diyakinkan, saya ikut hakim kedua
atau ikut ketua majelis.”
Dalam penilaiannya, majelis yang ada sekarang enak
kerjasamanya. Apa-apa se-
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dah halaman, misalnya sedang membaca halaman 10, mau balik lagi ke halaman 1 itu repot
kalau di laptop. Akhirnya kami minta dokumen
di-print,” ujarnya. (MMA/VP)
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lalu dimusyawarahkan. Dan
orang-orangnya berilmu semua, jadi mudah dipahami.
Cara berdiskusinya enak.
“Menurut saya, orang-orangnya berilmu, jadi diajak apa
pun ngerti. Saya ngomong sesuatu, yang lain nangkap. Begitu
juga sebaliknya. Beliau-beliau
wawasannya luas,” ujarnya.
Kerja Malam
Ditanya berapa rata-rata perkara yang ia putus dalam setahun, Pri Pambudi memberi
perkiraan lebih dari 1.500 perkara. Menurutnya, ia ikut pada
4 majelis. Kalau 30 perkara
saja per majelis, berarti sekitar
120 perkara yang ia putus per
bulan.
Pri Pambudi mengenang,
ketika ia baru dilantik menjadi hakim agung, ia harus kerja hingga larut malam untuk
menyelesaikan pekerjaannya.
Dilantik pada 18 Agustus 2018,
ia baru bekerja penuh mulai

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. diwawancarai oleh
tim MMA di ruang kerjanya.

Oktober. Hanya dalam tempo tiga bulan hingga akhir 2018, ia menyelesaikan
587 perkara. “Tiap malam, sepulang
dari masjid dan istirahat sebentar, saya
bekerja lagi mulai jam 9 atau jam 10,
hingga jam 1.30,” kisahnya.
Kemungkinan Paperless
Ditanya tentang kemungkinan MA
akan mempercepat proses penanganan
perkara dengan penggunaan dokumen
elektronik tanpa kertas (paperless), Pri
Pambudi mengaku masih lebih mudah
membaca dokumen perkara di kertas
daripada laptop. “Itu nanti generasi sesudah kami,” katanya merendah.
Diakuinya, visi-misi MA antara lain
memanfaatkan sebesar-besarnya teknologi, antara lain dengan e-court. Arahnya paperless. Maka para hakim agung
seharusnya membaca dokumen digital
melalui laptop atau komputer, bukan
pada kertas.
“Sebetulnya, kalau tidak salah dari 2014,
kami sudah diminta untuk paperless.
Cuma, tak semua hakim agung, termasuk
saya, bisa membaca dokumen perkara
melalui laptop. Apalagi kalau pindah-pin-

Vegetarian
Tapi Hobi Masak
PRIM Pambudi mengaku terbiasa hanya tidur 4 jam di malam hari. Tapi kalau ada kesempatan untuk tidur, di mana saja, ia pakai buat tidur. “Di mobil tidur, di ruang ini
pun kalau tidak diwawancarai, saya tidur.
Itu dalam lima menit juga udah jadi seger.
Pokoknya, kalau ada kesempatan, ya saya
tidur,” katanya.
Pada malam hari, kalau sedang tidak sibuk, Pri Pambudi suka menonton YouTube.
Kadang ia kelamaan menonton, sampai ketiduran. Ia suka menonton masak-memasak. “Saya senang memasak. Hobi saya
masak,” katanya. “Masakan India, Manado,
Thailand, bisalah saya masak, dan rasanya
persis.”
Pri Pambudi mengaku suka memasak
masakan India, maka ia selalu siapkan persediaan bumbu India di rumahnya. Menurutnya, masakan India berbumbu rempah
itu enaknya minta ampun. “Saya senang
masak yang jorok-jorok ala India,” katanya,
disambut tawa keempat tamunya. “Nonton
yang jorok itu saya praktekin bener, tapi dengan cara bersih.”
Istimewanya, Pri Pambudi sendiri adalah
seorang vegetarian. “Saya bisa masak ikan
bakar yang enak, bukan ecek-ecek, tapi saya
tidak makan daging dan ikan,” katanya.
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MAFIA TANAH

Ganggu Aparat Peradilan
itu, mengatakan, “Tidak ada
mafia tanah yang tidak melibatkan pegawai BPN.” Itu
pengakuan beliau. Dan beliau mengaku sudah menindak
beberapa pegawai, bahkan
pejabat di lingkungan BPN
ATR pun beliau berhentikan.
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AMA Pri Pambudi Teguh beberapa kali muncul dalam pemberitaan media massa dalam
kaitan dengan mafia tanah. Pemberitaan itu bermula dari sebuah seminar
yang diselenggarakan Komisi Yudisial
tentang sengkarut kasus pertahanan di
pengadilan. Dalam seminar itu, hakim
agung Kamar Perdata itu menegaskan
mafia tanah itu nyata adanya.
Untuk menggali pandangannya tentang mafia tanah, tim Majalah Mahkamah Agung mewawancarai putra
Jawa Tengah, kelahiran Kutoarjo, 13
Maret 1961 itu di ruang kerjanya. Berikut petikannya.
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Bapak melihat ada masalah mafia
tanah memang menjadi problem
besar di negara kita?
Ya. Masalah pertanahan itu kasus
terbesarnya adalah mafia tanah. Mafia
tanah itu cara-cara di luar hukum untuk memperoleh tanah yang sepenuhnya mengganggu penegakan hukum.
Orang yang berhak atas tanah menjadi
kehilangan haknya karena diganggu
mafia. Mereka menggunakan segala
cara dan segala kekuatan di semua instansi yang terkait dengan tanah.
Pada sebuah seminar oleh diselenggarakan oleh KY tentang tanah, Pak
Sofyan Djalil, Menteri Agraria waktu

Bagaimana dengan pengadilan?
Begitu juga di kita, di pengadilan. Tidak ada mafia tanah
yang tidak mengganggu atau
mempengaruhi aparat peradilan. Di kepolisian juga begitu, di kejaksaan juga begitu, di
lingkungan para advokat juga
begitu. Semuanya diganggu.
Memang yang namanya mafia itu masuk ke semua lingkungan, semua lini, baik secara terang-terangan ataupun
tidak. Yang bisa dirasakan
adalah akibatnya.
Nah, akibatnya itu bisa dibaca, bisa juga tidak. Ketika
kita membaca berkas perkara
tanah, dari berkas itu bisa ketahuan adanya mafia tanah.
Tapi bisa juga kita tidak melihat adanya mafia di perkara
yang bersangkutan, kalau kita
hanya sambil lalu membaca
berkasnya. Sense-nya nanti
muncul kalau kita teliti membaca, baru ketahuan, “Oh, ini
perolehan tanah yang diakibatkan dari mafia tanah!”

Ada juga sengketa tanah
yang tidak melihatkan mafia
tanah, tapi akibat dari perbuatan melawan hukum. Pelakunya hanya perorangan
yang melakukan perbuatan
melawan hukum yang akibatnya orang lain kehilangan
hak dan dia yang memperoleh hak itu. Jadi, tidak terkait
mafia.
Kalau mafia itu mempengaruhi ke semua lini untuk
memperoleh hak atas tanah,
lalu orang lain menjadi kehilangan hak.
Terorganisasi?
Tidak selalu. Bisa saja hanya di kasus itu saja mereka
bekerja sama. Setelah itu selesai, kerjasamanya selesai.
Berarti tidak selalu orang
yang sama muncul dan
muncul lagi?
Mungkin saja orang yang
sama muncul di satu perkara, lalu tidak muncul dalam
waktu lama, tetapi kemudian
muncul lagi di kasus lain. Kasus seperti itu nanti terbaca
kalau majelis yang membaca
berkasnya sama. “Lho, kok
orang ini lagi yang muncul?”
Menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi persoalan mafia tanah?

Setiap peralihan hak atas tanah itu, menurut aturannya,
harus dibuat di depan pejabat
publik PPAT. Nah, PPAT itu
harus memegang komitmen
untuk melaksanakan aturan
peralihan atas hak tanah yang
menjadi kewenangannya, karena PPAT-lah yang membuat
AJB, akta jual-beli. Pegang teguh komitmen itu.
Contoh, utang-piutang. si A
berutang kepada B sebesar
200 juta dengan jaminan sertifikat tanah A dipegang oleh B.
Lalu A datang ke notaris/PPAT,
kemudian di sana dibuat PPJB
atau AJB tanpa A ikut menghadap ke PPAT. Pemilik asli tidak
tahu karena tidak ikut menghadap, tiba-tiba sudah dibuatkan PPJB dan AJB, lalu terbit
sertifikat atas nama B..
Siapa yang berwenang menerbitkan sertifikat? BPN.
Kantor BPN juga berhati-hati
kalau ada permohonan pembuatan sertifikat yang tidak
ada alas peralihan haknya,
umpamanya tidak ada alas
jual-belinya, alas hibahnya,
warisan,
tukar-menukar.
Yang seperti itu harus dicurigai.
Dalam kasus itu kesalahan
pertama ada pada notaris?
Tidak, saya tidak menyalahkan notaris saja.
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Jadi, siapa yang bertanggung
jawab?
Semua pihak, PPAT, BPN, termasuk pengadilan. Kalau ada
kasus, hakim juga wajib membaca berkas secara bertanggung jawab, jangan hanya berpegang pada bukti formil.
Hakim dalam perkara perdata itu kebanyakan berpegang
pada bukti formil. Begitu satu
pihak memegang sertifikat, dia
dianggap yang berhak atas tanah. Kalau saya, belum tentu
seperti itu, karena pada semua
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awalnya adalah utang-piutang.
Itu perjanjian dasarnya, bukan
jual-beli.
Kemudian si A yang berutang
tadi menggugat. Di pengadilan dia dikalahkan oleh hakim,
karena bukti formilnya, sertifikat, sudah beralih. Hakim tidak mau menilai keberatan si
A tadi dalam gugatannya. Si A
menggugat, “Lho, Pak, perjanjian saya kemarin itu kan pinjam
duit, utang-piutang, bukan jualbeli, tapi kok tanah saya diganti
dengan nama B?”

reka tidak punya surat.
Saya curiga, kok tiba-tiba
ada sertifikat atas nama ini
dan itu. Setelah diselidiki, ternyata keduanya istri pejabat
setempat. Di pengadilan negeri, si istri menang; di pengadilan tinggi juga menang. Kalah
masyarakat yang tidak punya
surat, padahal sudah menggarap bertahun-tahun, menguasai tanah dan mengambil hasilnya.
Sesampai di MA, kita pelajari dasar penerbitan sertifikat

atau sudah ada prosedur yang
benar?”
Satu contoh yang berulang-ulang saya sebut, yaitu kasus asrama TNI AU di Malang.
Ini contoh kasus kerjaan mafia.
(Lihat halaman 52)
Menarik yang Bapak tadi
bilang tadi soal feeling. Apa
yang bisa dilakukan MA untuk mengasah itu?
Mungkin pembinaan. Intinya
begini. Soal perolehan hak atas
tanah itu, sepanjang diajukan

lah kasus. Orang yang berutang
menggugat, tapi kalah di pengadilan.
Dari sisi kepastian hukum, memang si rentenir sudah memegang sertifikat karena sudah balik
nama. Tapi, dari sisi keadilan, gak
bener dong. Dasarnya utang-piutang, tidak ada jual-belinya.
Kita mau membenarkan begitu saja? Memang perdata itu
bukti formilnya yang dinilai.
Tapi menurut saya, gak bener
kalau dasar perjanjiannya adalah utang-piutang.

keadilan, dari sisi hukum. Misalnya, perkara utang-piutang.
Utang awalnya 100 juta, lalu
utang lagi 50 juta. Lalu si pemiutang bilang, “Udahlah, tidak usah
bayar, tanahmu saja buat aku.”
Dibuatlah perjanjian baru, ada
jual-belinya, berarti utang-piutang udah tak ada lagi. Masalahnya, utangnya Cuma 150 juta,
sedang harga tanahnya 600 juta,
jadi tak imbang, toh?
Tidak adil?
Ya, tapi bagaimana mau dito-

n

bentuk bukti formil itu ada kebenaran materiel.
Umpamanya, si B tadi sudah
memegang sertifikat karena sudah ada AJB, sehingga diganti
nama menjadi B. Tapi proses
balik namanya ini benar atau
tidak? Formilnya dia memegang bukti sertifikat, berarti
harus dilindungi. Tapi secara
materiel ada yang tidak benar.
Apa itu? Prosedur memperoleh sertifikat tadi tidak melalui
prosedur yang benar. Apa tidak
benarnya? Umpamanya, alasan

Banyak kasus seperti ini di
pengadilan. Kasus seperti itu
harus diperhatikan hakim.
Apa yang Bapak lakukan terhadap perkara seperti itu?
Pernah kami batalkan satu
putusan, kalau tidak salah dari
NTB. Kasusnya, tiba-tiba ada
sertifikat atas nama A dan atas
nama B pada dua bidang yang
berbeda. Padahal kedua bidang
tanah itu sudah dikerjakan oleh
masyarakat
bertahun-tahun,
turun-menurun. Memang me-
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itu tidak ada. Jual-beli untuk
mengganti rugi kepada para
penggarap pun tidak ada. Kita
batalkan.
Bagaimana Bapak bisa sampai pada kesimpulan itu?
Dimulai dari feeling dulu, “Oh
ini ada yang aneh.” Baru kemudian kita dalami kasusnya, kita
buka gugatannya di PN. Kita
buka dulu pembuktiannya seperti apa. Begitu melihat pembuktiannya, baru terbuka. “Lho
kok bisa terbit? Ini tiba-tiba

gugatan ke pengadilan, hakim
wajib menilai betul-betul keadilannya.
Saya cenderung pada keadilan. Dulu waktu fit and proper
test di Komisi III DPR, saya ditanya, “Anda cenderung pada kepastian hukum atau keadilan?”
Saya bilang, “Keadilan”.
Banyak terjadi dalam kasus
utang-piutang seperti tadi. Ada
rentenir, sertifikat diserahkan,
tak bisa bayar utang karena bunganya tinggi. Akhirnya tanah
menjadi milik si rentenir. Jadi-

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Viktor
Pane dari MMA.

Kalau ada konflik antara
kepastian hukum dan keadilan, Bapak berpihak pada
keadilan?
Ya, keadilan. Kalau kepastian
hukum itu mengakibatkan ketidakadilan, bisa saja diabaikan.
Tapi saya juga pernah mengalah saja pada kepastian hukum,
karena memang sudah tidak
mungkin dilarikan ke keadilan.

long, wong sudah akte jual beli.
Yang tidak boleh itu kalau tak
ada jual belinya. Artinya yang
jadi dasar hukum di antara A
dan B adalah utang-piutang.
Tapi kalau ada akta jual-beli,
berarti sudah menjual. Padahal
kita tahu itu tak adil, tapi mau
diapakan?

Berarti hanya berpegang
pada legalitas?
Ya, karena sulit dilarikan ke

Hal seperti ini bisa dikomunikasikan ke seluruh hakim
di seluruh Indonesia?
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Tiap hakim itu berbeda.
Tergantung pada wawasan
hakim yang bersangkutan saja, terserah caranya
memutus. Kita tidak bisa
mempengaruhi hakim, apalagi mendikte. Saya hakim
agung tak bisa menelepon
hakim di daerah, minta tolong untuk memenangkan
si A.
Ada putusan PN yang pertimbangan hukumnya hanya mengutip definisi perbuatan melawan hukum

KEPANITERAAN 53

menurut ahli ini itu lalu
berdasarkan hal tersebut
menyatakan tergugat telah
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi,
tiba-tiba dinyatakan perbuatan melawan hukum.
Putusannya acak-acak, dibuat secara abal-abal. Kendati demikian, kita tidak
bisa mempengaruhi, kita bisanya cuma menilai.
Jadi, MA tidak perlu melakukan pengarahan me-

ngenai hal itu ke hakimhakim?
Mungkin bisa masuk ke
pembinaan, tapi sifatnya
semacam pengayaan, tidak untuk mempengaruhi kebebasan hakim,
hanya menanamkan kemandirian hakim saja.
Mandiri itu mengasah kemampuan hakim dari dalam, supaya kemampuannya itu terasah, ilmunya
bertambah dan wawasannya luas. (MMA/VP)

Kasus Asrama TNI AU Malang
Sebuah contoh kasus mafia tanah yang ditangani Pri Pambudi terjadi di Malang. Ia
mencium adanya mafia tanah dalam sengketa itu setelah membacanya secara teliti.
“Tadinya saya baca kasusnya biasa aja.
Tapi begitu saya teliti, barulah mengerti,”
katanya.
Perkaranya bermula dari laporan kehilangan sertifikat ke polisi. Oleh polisi diterbitkanlah laporan kehilangan. Laporan itu
kemudian dibawa ke kantor BPN. Lalu oleh
BPN diterbitkanlah sertifikat pengganti.
Janggalnya, sertifikat pengganti baru
terbit pada 12 Oktober, tapi 10 hari kemu-
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dian, 22 Oktober, tanah sudah terjual dan
dibayar lunas seharga Rp 7 miliar lebih.
Sengketa terjadi setelah penghuni asrama TNI AU mau digusur oleh pembeli. TNI
AU menolak karena tak pernah menjual.
Lahan yang bersangkutan memang belum
disertifikatkan oleh TNI AU, tapi sudah
masuk ke daftar inventaris kekayaan negara, TIKN.
Sengketa kemudian berlanjut ke pengadilan. Di PN kalah TNI AU, di PT juga kalah.
Barulah di kasasi TNI AU menang.
“Banyak lagi kasus kalau soal mafia tanah,” kata Pri Pambudi. (MMA/VP)

Beban Minutasi
Bertambah
PRODUKTIVITAS
NAIK 39,02%

D

i tengah beban perkara yang meningkat,
kinerja Mahkamah Agung (MA) dalam memutus perkara tidak pernah kendor. Dalam semester pertama 2022, kinerja MA justru meningkat hingga 46,09%, jika dibandingkan dengan
semester pertama 2021 silam. Seiring dengan itu,
kinerja minutasi juga meningkat 39,02% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Hal itu diungkapkan oleh Panitera Mahkamah
Agung, Ridwan Mansyur, di ruang kerjanya, Senin 11
Juli 2022. Ditambahkannya, peningkatan kinerja lebih dari 46% tersebut setara dengan 7.902 perkara,
sedang peningkatan minutasi lebih dari 39% tersebut berjumlah 10.863 perkara.
Ridwan menilai, potret kinerja penanganan perkara semester pertama 2022 itu sangat menggembirakan. Karena itu, ia mengacungi jempol capaian tersebut. “Kami sangat mengapresiasi kinerja majelis
beserta jajaran kepaniteraan. Kinerja memutus dan
minutasi sama mengalami peningkatan signifikan,”
ujarnya.
Dilaporkan pula oleh Panitera MA, rasio produktivitas
memutus perkara yang menjadi salah satu indikator
kinerja utama juga mengalami peningkatan yang positif. Angkanya mencapai 72,47% pada semester pertama 2022, meningkat 1,17% dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya. Rasio produktivitas diperoleh dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban kerja.
Dijelaskan oleh Ridwan, selama periode Januari—

n

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

Juni 2022, Mahkamah Agung
menangani perkara sebanyak
15.930 perkara yang terdiri atas
sisa perkara tahun 2021 sebanyak 175 perkara dan perkara
masuk semester pertama sebanyak 15.755 perkara. Dari jumlah
beban perkara tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus
sebanyak 11.544 perkara.
Sementara itu, dari sisi kinerja minutasi perkara, selama semester pertama tahun
2022, MA meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke
pengadilan pengaju sebanyak
15.102 perkara. (MMA/an)
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Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I A Khusus
Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H.

“ Kami Paling Banyak Eksekusi
di Wilayah PT Jakarta”

P

ENANGANAN sisa
perkara,
proses
mediasi, dan pelaksanaan eksekusi perkara-perkara yang sudah
diputus dan berkekuatan
hukum tetap alias berstatus inkracht merupakan
beberapa di antara indikasi ukuran kinerja suatu
kantor pengadilan. Semakin banyak perkara, mediasi, dan eksekusi yang berhasil diselesaikan, maka
semakin produktif atau semakin baik kinerja lembaga peradilan tersebut.
Dalam
ukuran-ukuran
jamak seperti itu, kinerja Pengadilan Negeri (PN)
Jakarta Selatan tidak perlu
diragukan. Apalagi sejak
pengadilan negeri kelas 1A
khusus yang berkantor di
Jl Ampera Raya No 133, Ragunan, Jakarta Selatan itu
dinakhodai oleh Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H.
Di bawah kepemimpinan
hakim kelahiran Labuhanbatu, Medan, Sumatera
Utara, 19 Oktober 1966 itu,

PN Jakarta Selatan secara
konsisten terus mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan
kepada publik.
Dalam sebuah perbincangan dengan Majalah
Mahkamah Agung (MMA),
lulusan S1 Hukum dari
Universitas Sumatra Utara (USU) dan S2 Megister
Ilmu Hukum dari Universitas Medan Area ini mengakui, peningkatan kinerja,
pelayanan publik, pelayanan perkara, termasuk
pelaksanaan eksekusi dan
mediasi memang menjadi
program utamanya.
“Kini, PN Jakarta Selatan secara tampilan fisiknya sudah bagus. Jadi, fokus saya tidak ke fisik lagi.
Kosentrasi saya sekarang
ialah peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
Itu kita sudah punya alat
ukurnya. Misalnya di SIPP
itu saya lihat apakah berjalan dengan baik,” ungkap sosok yang memulai
karier sebagai hakim di PN
n
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Atambua tersebut.
Mantan Wakil Ketua PN
Medan yang pernah menjadi Ketua PN di Kabanjahe, Kepanjen, dan Pekanbaru itu menyebut, sebelum ia menjabat pencapaian kinerja PN Jakarta
Selatan, misalnya tidak
pernah mencapai 800
poin.
“Sekarang sudah 850
kan, sudah ada kenaikan.
Lalu, laporan pengaduan
kepada
hakim-hakim sekarang yang dilaporkan juga hanya
ada 1 atau 2. Tidak
banyak lagi,” papar
Saut Maruli.
Pencapaian
kinerja yang
baik tersebut
tidak
terlepas
dari
dukungan
fasilitas
kerja yang
s u d a h
memadai

dan berbagai bentuk kemudahan lainnya. Akan tetapi,
di luar itu, aspek pendekatan
dan manajerial dalam menangani perkara juga berperan
penting.
Salah satu yang dijadikan
pedoman ialah prinsip kecermatan dan kehati-hati-

an. Dalam kaitan itu, Saut
, misalnya, tidak menetapkan prinsip one day minute, namun lebih memilih
menerapkan asas one day
publish.
“Saya tidak mau terburu
buru. Kalau terburu-buru,
nanti pasti ada kesalahan
maupun kekurangan dan
nanti akan jadi objek laporan. Ketika mereka membaca putusan, berarti itu sudah
lengkap, maka saya katakan
jangan membaca putusan
kalau belum lengkap,” tegasnya.
Untuk mengetahui lebih
jauh bagaimana prinsip dan

proses peningkatan kinerja
dan pelayanan di PN Jakarta
Selatan dilakukan, MMA mewawancarai Saut Maruli. Berirut petikannya:

telah kita coba lelang, dari
kantor lelang diklarifikasi ke
BPN, ternyata objek itu bukan pemilik si termohon,
maka itu dibatalkan.

Bisa dijelaskan bagaimana
proses penanganan perkara
terkait eksekusi?
Hampir setiap minggu sejak saya di sini, saya push terus eksekusi. Tapi masih banyak juga beban kita, hampir 345. Ini yang tertunggak.
Tapi itu sudah semua sejak
berdirinya pengadilan ini,
bukan beban tahun ini saja.
Rata-rata setiap tahun masuk sekitar 60 permohonan
eksekusi dan biasanya setahun kita bisa selesaikan 40-50
eksekusi. Jadi, PN Jakarta Selatan saat ini merupakan yang
paling banyak melaksanakan
eksekusi. di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta. Pelaksanaan eksekusi kami itu paling banyak, karena kami benar-benar didukung tim yang
solid.

Kendala lainnya?
Ada upaya-upaya hukum
para pihak; ada perlawanan,
ada juga gugatan. Untuk perlawanan, kalau memang ada
dasarnya, itu saya tunggu dahulu putusan hakimnya, apakah dikabulkan atau ditolak.
Saya punya kebijakan, untuk
perkara-perkara perlawanan
terhadap eksekusi, sebelum
putus majelis hakimnya, la-

Mengapa belum bisa optimal diselesaikan semua sisa
perkara?
Banyak kendalanya. Di antaranya, ada yang objeknya
ternyata sudah dimiliki orang
lain.
Tanpa
sepengetahuan
pengadilan?
Semula kita tidak tahu. Se-

por dulu ke saya. Tujuannya
untuk menjaga konsistensi
pengadilan. Kita sudah keluarkan protokol eksekusi, keluarkan aanmaning, kita sudah
mau melaksanakan eksekusi. Tiba tiba ada perlawanan,
tahu-tahu perlawanan itu tidak beralasan. Nanti kalau dikabulkan pula, tidak ada konsistensi lagi. Nah, saya menjaga konsistensi itu supaya
nanti pengadilan tidak dianggap mencla-mencle.
Ini menyangkut kepastian
hukum?
Kepastian hukum serta kepercayaan publik, kita harus
jaga itu betul-betul. Jangan
hakim hanya bicara tentang
formal-formalnya saja. Apakah ini wajar atau tidak untuk
dikabulkan, mereka harus la-

Saut Maruli Tua Pasaribu, SH.,M.H.
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it kondisinya. Kalaupun ada
upaya hukum, monggo silakan dijalankan, tapi eksekusi
harus kami jalankan.

n

KPN Jaksel Saut Maruli Tua Pasaribu (tengah) bersama Panmud Perdata Suyatno, S.H., M.H.
(kiri) dan pejabat Humas PN Jaksel Hakim Djuyamto, S.H., M.H. (kanan)

por ke saya, kita harus diskusi untuk menjaga konsistensi
kita.
Mekanisme seperti itu tidak
melanggar independensi?
Tidak. Itu tidak melanggar. Kalau mereka kemudian ingin mengabulkan
atau menolak, itu sepenuhnya kembali kepada mereka. Kita hanya diskusi. Tugas ketua itu salah satunya
mengawasi, tapi tidak untuk
mengintervensi. Kita berdiskusi biasa, apa pun itu hasilnya terserah. Hakim memandang sebuah perkara
tidak hanya dari satu sudut
pandang. Tetapi kembali
kepada mereka apa pun putusannya; mau tolak, kabul
ataupun tidak dapat diterima, sepenuhnya diserahkan
kepada majelis hakim. Saya
tidak pernah mencampurinya.
Kembali ke eksekusi, di daerah penopang Jakarta, seperti Depok, Bekasi, Tangerang, seringkali terjadi ge-

jolak terkait eksekusi putusan. Bagaimana Jakarta
Selatan bisa mengatasi hal
seperti itu?
Biasanya kita berkoordinasi dengan pihak polisi,
satpol PP, dan aparat kelurahan hingga walikota
untuk mengadakan eksekusi. Beberapa hari sebelum eksekusi, kapolres
akan mengirim tim pengamatnya ke lokasi untuk
memastikan aman atau tidak, lalu melaporkan kondisinya ke pengadilan. Itu
untuk memastikan nanti
ketika dilakukan pengosongan itu tidak ada lagi
gejolak. Biasanya eksekusi jarang yang menyebabkan gejolak dari rakyat itu
karena sejak awal sudah
kami kondisikan.
Sampai sekarang, dari 15
eksekusi yang kami laksanakan, tidak pernah ada gejolak
ataupun demo. Semua lancar, karena sudah dikondisikan dari awal. Para pihaknya
kita panggil, lalu termohon
kita kasih pengertian terka-
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Artinya,
itu
bergantung
pada kemampuan Bapak
berelasi dengan pihak kapolres?
Menjaga hubungan baik
dengan mereka itu perlu.
Kalau ada ketua PN yang
tidak sefleksibel Bapak dalam membangun relasi dengan pihak kapolres. pedoman apa yang harus dipegang? Itu bisa diatur di
mana?
Itu nanti bisa dibahas dalam
rapat Pokja Eksekusi. Kebetulan saya salah satu anggota
pokja, di tim kecilnya. Sudah
kita bicarakan, memang saya
usulkan, agar dalam pelaksanaan eksekusi itu, berkoordinasi dengan polisi itu jangan
karena hubungan baik, tapi
harus punya standar normatif.
Caranya?
Kita buat aturan. Nanti kita
meminta pimpinan berkoordinasi di level atas, bikin kesepakatan atau MoU. Jadi,
siapapun ketua pengadilan
nanti, eksekusi tidak lagi didasarkan atas hubungan baik
dengan pihak keamanan,
tapi sudah menjadi bentuk
normatif.

Bisa dijelaskan bagaimana
cara mengakses data dan
informasi terkait kepaniteraan, perkara, dan berbagai
data lainnya di PN Jakarta
Selatan?
Bisa lihat dengan mudah.
Buka saja PERKUSI di Web
Badilum. Itu tercatat semua,
berapa permohonan eksekusi yang masuk, berapa yang
dilaksanakan, berapa yang
masih jadi beban. Di register eksekusi kami (PN Jaksel)

eksekusi lebih cepat?
Saya akan mencoba resume yang masuk itu dipercepat, dari biasanya 2-3 minggu
menjadi 1 minggu. Kalau sudah selesai resumenya, saya
baca, lalu pelajari, kemudian
setujui.
Sekarang saya sudah berpikir membangun database
eksekusi, jadi dalam aplikasi
itu nanti masyarakat bisa lihat sudah sampai mana permohonannya. Kalau sampai

rata para pihak tidak mau
menggunakan mediator luar.
100% mediatornya hakim.
Saya betul-betul angkat topi
dengan teman-teman di sini.
Mereka begitu mendorong
supaya terjadi mediasi. Ketika berhasil, mereka share ke
grup.
Kenapa para pihak tidak
memilih mediator dari luar?
Karena berbayar. Kalau teman-teman di sini tidak berbayar, walaupun itu menambah beban kerja kita.
Ada berapa hakim di PN Jakarta Selatan?
Sekarang saya punya 32 hakim.
Berapa dari mereka yang
sudah berhasil melakukan
mediasi?
Ada 10-12 hakim.

n

Saut Maruli Tua Pasaribu, KPN Jakarta Selatan, memperlihatkan kemahirannya berselancar di
dunia internet.

juga ada. Jadi, masyarakat
pun bisa tahu berapa eksekusi yang sudah dilaksanakan.
Anda melek teknologi rupanya?
Saya salah satu tim pengembangan SIPP sejak
2014, waktu masih ketua PN
Kabanjahe.
Ada program Anda supaya

ada kekurangan persyaratan, di situ tertera. Jadi pihak
pemohon sudah tahu tahap-tahapnya.
Terkait mediasi, bagaimana capaian PN Jakarta Selatan?
Kalau untuk mediasi, luar
biasa di sini. Mungkin sekitar 20 yang berhasil tahun ini
dari Januari 2022, dan rata-

Keberhasilan mereka tidak
diberitakan?
Selama ini capaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
tidak ter-blow up ke media.
Media tidak tahu. Tapi sekarang kami punya hakim Pak
Juyamto. Beliau punya kemampuan manajemen media. Saya katakan, tugasnya
Pak Ju di sini harus melakukan rebranding Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan di media. Jadi, sekarang media sudah memberitakan keberhasilan mediasi. (MMA/rz/vp)
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Optimalisasi Descente dan Konstatering

HINDARI PUTUSAN
NON EXECUTABLE

Kantor Pertanahan atas objek eksekusi untuk memastikan letak
dan batas Tanah objek eksekusi yang ditunjukkan oleh juru sita dan
bertanggung jawab atas letak dan batas Tanah objek eksekusi yang

Oleh: Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.*

D

ALAM rangka pelaksanaan eksekusi, Hukum Acara Perdata telah mengatur
descente (pemeriksaan setempat)
dan konstatering (pencocokan).
Descente merupakan bagian dari
proses persidangan yang pelaksanaannya ditentukan oleh hakim
pemeriksa perkara, sedang konstatering merupakan bagian dari
proses eksekusi yang ditentukan
oleh ketua pengadilan. Keduanya
harus dioptimalkan untuk menghindari putusan non executable.
Decente Melibatkan BPN
Mahkamah Agung sudah berusaha mengoptimalkan decente puluhan tahun silam. Melalui Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (Descente),
MA memberikan arahan kepada
Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata agar “mengadakan Pemeriksaan Setempat atas
objek perkara yang perlu dilakukan
oleh Majelis Hakim dengan dibantu
oleh Panitera Pengganti, baik atas
inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek
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perkara maupun karena diajukan
eksepsi atau atas permintaan salah
satu pihak yang berperkara”.
Rumusan SEMA 7 Tahun 2001 hadir sebagai respon terhadap perkara-perkara perdata yang tidak
dapat dieksekusi (non executable).
Misalnya karena objek yang akan
dieksekusi tidak jelas batas-batasnya atau obyek sengketa dikuasai
pihak lain dengan suatu alas hak
yang sah.
Atas dasar itu, hakim dituntut aktif menginisiasi descente dengan
menyelenggarakan sidang di luar
gedung pengadilan sehingga semua
pihak menyaksikan secara langsung objek sengketa.
Descente bukan alat bukti dalam
hukum acara perdata, namun hasil pemeriksaan setempat dapat
membuat objek sengketa menjadi
“terang dan jelas” sehingga pada
akhirnya dapat membantu hakim
dalam menentukan bagaimana putusan akan dijatuhkan.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2526 K/Pdt/2013 dapat menjadi contoh konkret manfaat descente
sebagaimana diuraikan dalam pertimbangannya berikut ini.
“Berdasarkan bukti PI–PII luas ta-

Sebelum pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, panitera
“pengadilan
wajib mengajukan permohonan pengukuran kepada

ditunjukkannya.

n

Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.

”

nah yang digugat adalah 1.200
m2 sedangkan berdasarkan
pemeriksaan luas tanah yang
dikuasai oleh Tergugat adalah
435 m2 yang berarti ada ketidakjelasan tanah objek sengketa seluas 765 m2 yang berarti gugatan kabur dan akan
menimbulkan permasalahan
dalam eksekusi sehingga beralasan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)”.
Dalam perkara tersebut, seandainya gugatan dikabulkan
oleh hakim, maka pelaksanaan putusan menjadi non executable karena ketidakjelasan
luas, letak dan batas-batas objek yang akan dieksekusi.
Putusan Mahkamah Agung
lainnya, Nomor 1290 K/
Pdt/2013, memberikan alasan
bagi hakim untuk menyatakan
pihak-pihak dalam gugatan tidak lengkap sehingga gugatan
cacat formil. Dalam pertimbangan hakim, dari pemeriksaan setempat diketahui bahwa “secara nyata objek sengketa dikuasai dan dihuni oleh

Nusana dan kawan-kawan,
yaitu dengan beberapa bukti
kepemilikan Sertifikat Hak Milik, yang terhadap pihak-pihak
tersebut tidak ikut digugat”.
Dalam perkara ini, seandainya gugatan dikabulkan oleh
hakim, maka putusan hakim
akan merugikan pihak-pihak
lainnya yang menguasai objek
sengketa dengan alas hak yang
diatur dalam undang-undang.
Artinya, akan muncul berbagai upaya hukum lainnya yang
akan membuat proses penyelesaian perkara menjadi lebih
kompleks.
Sebuah perkembangan menarik, dalam RUU Hukum Acara Perdata terdapat pembaruan kedudukan descente. Kedudukan pemeriksaan setempat
ditingkatkan menjadi salah
satu alat bukti sebagaimana
dimaksud ketentuan Pasal 103
ayat (1) huruf f. Itu artinya,
pemeriksaan setempat dapat
digunakan untuk membuktikan dalil gugatan maupun
bantahan para pihak berperkara di pengadilan.

Secara teknis, RUU Hukum
Acara Perdata merinci pemeriksaan setempat dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1),
yakni “Dalam hal Hakim memandang perlu mengadakan
pemeriksaan setempat supaya duduk perkara menjadi lebih jelas, Ketua Majelis dapat
menunjuk 1 (satu) atau 2 (dua)
orang anggota majelis dengan
dibantu oleh panitera pengganti untuk melakukan pemeriksaan setempat tersebut”.
SEMA 7 Tahun 2001 merumuskannya secara lebih rinci,
dengan memastikan keterlibatan lembaga yang berwenang untuk melakukan pengukuran dan pembuatan gambar
objek. Namun pelaksanaannya dilekatkan pada pandangan subjektif hakim pemeriksa
perkara, yaitu “Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan
Pengukuran dan Pembuatan
Gambar Situasi Tanah/Obyek
Perkara yang dilakukan oleh
Kantor Badan Pertanahan
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Nasional (BPN) setempat dengan biaya yang disepakati
oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh
Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat”.
Mengenai pelibatan BPN, Kamar Agama pada Mahkamah
Agung melalui SEMA 3 Tahun
2015 tentang Pemberlakukan
Rumusan Kamar menentukan
bahwa “Pengukuran terhadap
obyek pemeriksaan setempat
(descente) berupa tanah tidak
harus dilakukan oleh petugas
dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi dapat
dilakukan oleh pegawai pengadilan agama bersama aparat
desa/kelurahan setempat”. Hal
ini dilakukan terhadap objek
sengketa yang dinilai sederhana proses pengukurannya
ataupun keadaan lain yang secara subjektif ditentukan oleh
hakim pemeriksa perkara. Misalnya objek sengketa harta
waris berupa tanah seluas 90
m2 yang berada pada kawasan
perumahan, berbatasan langsung dengan rumah-rumah di
sekitarnya.
Pelibatan BPN dipertegas
dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
Satuan Rumah Susun, dan
Pendaftaran Tanah. Pasal 93
(1) mengatur bahwa “untuk
memastikan letak dan batas
Tanah objek gugatan yang sedang diperkarakan, hakim
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yang memeriksa perkara dapat meminta pengukuran
pada Kantor Pertanahan setempat”. Hal ini berarti kantor
pertanahan membuka ruang
untuk dilibatkan dalam proses
pengukuran objek sengketa di
pengadilan serta menghindari
potensi konflik berkepanjangan di pengadilan.
Kewajiban Konstatering
Sebelum melakukan eksekusi pengosongan, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi tanah atau bangunan yang
akan dikosongkan dengan melakukan konstatering (pencocokan) guna memastikan batas-batas dan luas tanah yang
bersangkutan sesuai dengan
penetapan sita atau yang tertuang dalam amar putusan
dengan dihadiri oleh panitera, jurusita/jurusita pengganti,
pihak berkepentingan, aparat
setempat dan jika diperlukan
menghadirkan petugas Badan
Pertanahan Nasional, serta dituangkan dalam Berita Acara
sebagaimana dimaksud Keputusan Dirjen Badilum Nomor:
40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019
tentang Pedoman Eksekusi
pada Putusan Pengadilan.
Hasil konstatering yang dilakukan pengadilan dapat menyebabkan putusan non executable, misalnya setelah dilakukan konstatering ternyata
objek yang akan dieksekusi
musnah atau tanah yang hendak dieksekusi berubah sta-
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tusnya menjadi tanah negara;
kedua hal tersebut menyebabkan eksekusi tidak dapat dilaksanakan.
Selaras dengan maksud dilakukannya konstatering, PP
18 Tahun 2021 menentukan
kewajiban pengadilan agar
pengukuran dilakukan oleh
Kantor Pertanahan atas objek
sengketa. Hal ini sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal
93 ayat (2), “sebelum pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, panitera pengadilan
wajib mengajukan permohonan pengukuran kepada Kantor
Pertanahan atas objek eksekusi untuk memastikan letak
dan batas Tanah objek eksekusi yang ditunjukkan oleh juru
sita dan bertanggung jawab
atas letak dan batas Tanah
objek eksekusi yang ditunjukkannya”.
PP ini menekankan pentingnya letak dan batas tanah objek yang akan dieksekusi sehingga dalam penormaannya
diikuti dengan kata “wajib”.
Namun perlu ditelaah lebih
lanjut mengenai biaya yang
dikeluarkan oleh pemohon
eksekusi untuk dilaksanakannya pengukuran ulang karena konsekuensi wajib dalam
suatu peraturan perundangundangan adalah tersedianya
akses yang murah dan cepat.
* Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung

Dalami Isi Perma 3/2022
Untag Semarang Kunjungi MA

n

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (kanan)
memberi cendera mata kepada Direktur Diklat Mediasi
Untag Semarang.

S

ETELAH pengadilan-pengadilan mulai
melaksanakan Perma 3 Tahun 2022
tentang Mediasi di Pengadilan secara
Elektronik, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan dan
Pelatihan Mediator mengunjungi Mahkamah
Agung pada Selasa, 26 Juli 2022.
Perma 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di
Pengadilan secara Elektronik ditetapkan oleh
MA pada 17 Mei 2022, kemudian diundangkan
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
pada 30 Mei 2022.

Rombongan dipimpin oleh Direktur Diklat Mediasi Untag Semarang, Prof. Dr. Retno
Mawarini S., S.H., M.Hum. Mereka diterima di
Ruang Rapat Kepala Biro Hukum dan Humas
Mahkamah Agung oleh Kepala Biro Hukum
dan Humas, Dr. Sobandi, S.H., M.H., bersama
dengan beberapa hakim yustisial.
Dalam sambutannya Sobandi menjelaskan,
terbitnya Perma 3 Tahun 2022 merupakan respon MA terhadap kondisi aktual yang menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi
di pengadilan. Dalam masa pandemi Covid-19,
terdapat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM), sementara pengadilan tetap berkewajiban menyelenggarakan mediasi.
Salah satu solusi untuk permasalahan tersebut adalah pemanfaatan teknologi informasi.
Mewakili Untag Semarang, Retno Mawarini
menyampaikan, Diklat Mediasi Untag Semarang telah mengadakan 14 kali diklat mediasi.
“Ratusan mediator yang telah kami didik, saat
ini ikut terlibat menyelesaikan sengketa para pihak berperkara di pengadilan,” kata Retno.
Dilanjutkan Retno, keberadaan Perma 3 Tahun 2022 mendukung penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta meningkatkan akses terhadap keadilan sebagaimana diuraikan dalam konsideran Perma tersebut.
Akan tetapi, menurut Retno, beberapa pasal
dalam Perma itu perlu diberi penjelasan lebih
lanjut. Untuk itu, penyelenggara diklat Untag
dan para mediator mau mendengarnya secara
langsung dari Mahkamah Agung.
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Selayang Pandang Mediasi
Acara dilanjutkan dengan pemaparan Selayang Pandang Mediasi Secara Elektronik
oleh Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H.,
M.H. Dijelaskannya, mediasi melalui media
komunikasi audio visual jarak jauh sudah diatur dalam Perma 1/2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan. Pasal 5 ayat (3) Perma
itu merumuskan “pertemuan Mediasi dapat
dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua
pihak saling melihat dan mendengar secara
langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”.
Namun, menurut Riki, penelitian Puslitbang
Mahkamah Agung tahun 2020 menunjukkan
adanya 5 kendala dalam pelaksanaannya,
yakni: 1) penggunaan aplikasi yang berbeda (mekanisme penentuan aplikasi); 2) jaminan kerahasiaan selama proses (confidentiality) yang merupakan hal yang sangat fundamental dalam mediasi; 3) keamanan dalam
pengiriman dokumen elektronik (keutuhan,
ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan/
non-repudiation); 4) keterjangkauan akses
(jaringan); dan 5) kelengkapan sarana prasarana pengadilan dalam memfasilitasi mediasi
secara elektronik.
Di akhir pemaparannya, Riki menekankan,
salah satu prinsip menjalankan mediasi secara elektronik adalah asas sukarela yang
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mengamanatkan bahwa mediasi secara
elektronik wajib berdasarkan kehendak bersama para pihak sendiri, sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan Mediasi Elektronik dapat dilaksanakan setelah Para Pihak dan/atau kuasanya
memberikan persetujuan.
Prinsip Kerahasiaan
Dalam pemaparan berikutnya, Dr. Fikri
Habibi, S.H., M.H. menguraikan beberapa pembaruan yang dibuat Perma 3 Tahun
2022. Menurut Fikri, peralihan dari mediasi
secara tatap muka ke mediasi secara elektronik harus tetap memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan.
Fikri kemudian menjelaskan salah satu
pembaruan lainnya tentang pelaksanaan mediasi di luar ruang mediasi pengadilan. Dijelaskannya, mediasi di luar ruang mediasi
pengadilan oleh mediator hakim dapat dilaksanakan apabila terpenuhi keadaan tertentu,
dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan.
Seusai sesi tanya jawab dan diskusi dalam
suasana hangat, acara ditutup oleh moderator Maria F. Walintukan, S.H., M.H. (Hakim
Yustisial) dengan harapan kegiatan serupa
dapat dilakukan secara berkelanjutan serta
memperkuat hubungan Mahkamah Agung
dengan lembaga pendidikan yang bergerak
di bidang hukum.
n
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Kunjungan Untag ke Mahkamah Agung

Raih MERDEKA AWARD 2022

MA Bertekad Lanjutkan Inovasi

D

INILAI sukses melakukan inovasi inspiratif di
bidang pelayanan publik, Mahkamah Agung dianugerahi “Merdeka Award 2022” oleh
Merdeka.com pada kategori Program Inovatif untuk Negeri. Penghargaan diterima langsung Sekretaris Mahkamah Agung Prof.
Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H. dari
Wenseslaus Manggut, Chief Content Officer Kapanlagi Youniverse.
“Merdeka Award 2022” adalah
sebuah ajang penghargaan dan
apresiasi kepada mereka yang
telah memberikan sumbangsih
dan para inspirator untuk kemajuan negeri. Ada 5 kategori penghargaan dalam Merdeka Award
2022, yaitu: Program Inovatif untuk Negeri, Program Kreatif Pariwisata, Inovasi Digital, Program
Pemberdayaan UMKM dan Sosok Inspiratif untuk Indonesia.
Program inovatif MA itu meliputi aplikasi E-Court, E-Litigasi,
Duta Peradilan 2022, Film Pesan
Bermakna, MA Goes To Campus,
dan juga program inovatif pendukung digitalisasi seperti Aplikasi E-Bima, E-Sadewa, Sislitbang
dan Podcast MARI Berbincang.
Menanggapi penghargaan tersebut, Sekretaris Mahkamah

n

Sekretaris Mahkamah Agung RI (kanan) menerima penghargaan Merdeka
Award dari Chief Content Officer Kapanlagi Youniverse.

Agung dalam sambutannya mengatakan, institusi publik tidak
lagi dapat mengandalkan komunikasi secara konvensional, karena hal tersebut sudah tidak efektif untuk dilakukan. “Mahkamah
Agung sebagai lembaga yudikatif
menyadari bahwa perlu ada perubahan dan inovasi dalam melaksanakan pekerjaan dan pelayanan publik,” kata Hasbi Hasan.
Lebih lanjut ia menjelaskan, selama beberapa tahun belakangan
ini, MA menaruh perhatian pada
perkembangan Teknologi Infor-

masi (IT) dengan menjadikannya
prioritas utama dalam mendukung kinerja Mahkamah Agung
dan badan peradilan di bawahnya. Oleh karena itu, MA terus
berupaya untuk melakukan inovasi dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi.
Guru Besar Universitas Lampung itu juga mengatakan pihaknya akan terus melakukan berbagai inovasi di lembaga peradilan
guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (Humas)
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Raih WTP ke-10
dan Tindaklanjuti Temuan 100%

MA Jadi Contoh bagi
Lembaga Hukum Lain

U

NTUK ke-10 kalinya secara
berturut-turut sejak 2012,
Mahkamah Agung (MA)
kembali meraih opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas
laporan keuangannya pada 2022.
Status WTP ke-10 tersebut diterima
secara resmi oleh Ketua MA Prof.
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., di
Mahkamah Agung, Jakarta, pada
Selasa siang, 19 Juli 2022.
Dalam kesempatan menyerahkan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),
Prof. Dr. Achsanul Qosasi, CSFA.,
CfrA, memberikan pujian atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung
tahun 2021. “Mahkamah Agung itu
satuan kerja banyak, temuan juga
banyak, namun Alhamdulillah semua
terselesaikan. Makanya di antara
yang lain, laporannya tertebal,” kata
Achsanul, disambut tepuk tangan
oleh seluruh pimpinan Mahkamah
Agung yang hadir.
Achsanul menambahkan, selain
telah meraih Opini WTP sepuluh
kali berturut-turut, pada periode
2022 Mahkamah Agung berhasil menindaklanjuti 100% temuaN BPK RI. “Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya 90
persen. Ini harus dipertahankan,”
ungkapnya di hadapan pimpinan
Mahkamah Agung.

Ia mengaku, capaian tersebut
sempat ia ceritakan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). “Sebelum ke Mahkamah Agung, kami juga menyerahkan LHP ke MK dan KY, dan
kami sampaikan terkait capaian
Mahkamah Agung ini, agar bisa
menjadi contoh bagi lembaga hukum yang lain,” ungkapnya.
Mahkamah Agung, menurut
Achsanul, sangat kooperatif, datanya sangat mudah diminta, sehingga pemeriksaannya selesai
sesuai dengan deadline, tanpa
penambahan waktu.
Dalam kesempatan yang sama,
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Ketua Mahkamah Agung menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kerja sama
yang baik selama ini dengan BPK
RI. “Semua capaian ini berkat kerja sama yang sangat baik di internal
Mahkamah Agung sesuai dengan
arahan dari BPK RI,” katanya.
Mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu
berpesan kepada seluruh aparatur peradilan di Indonesia, bahwa capaian itu harus dipertahankan. Ia mengingatkan, hari ini
harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik
dari hari ini. (MMA/azh/RS)

n

Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.

Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.

FGD tentang Revisi Hukum Acara Perdata
MA Sarankan Adopsi Perma

D

EWAN Perwakilan Rakyat
(DPR) melibatkan Mahkamah
Agung dalam Forum Group
Discussion (FGD) bertema Urgensi Revisi
UU Hukum Acara Perdata yang diselenggarakan di Gedung Nusantara IV DPR RI,

n

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,
M.H., menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
tahun 2021 pada Selasa siang, 19 Juli 2022 di Mahkamah Agung, Jakarta.

Jakarta, pada tanggal 4 Juli 2021. Hadir mewakili MA dalam FGD tersebut Hakim Agung
Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Purwosusilo, S.H., M.H., Dr. Haswandi, S.H., S.E.,
M.Hum., M.M., Kepala Biro Hukum dan Hu-

mas Dr. Sobandi, S.H., M.H., dan para hakim
yustisial.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Hukum Acara
Perdata, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.,
dalam sambutannya menyampaikan bahwa
hukum acara perdata diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang dapat memenuhi
keadilan, kepastian dan menjamin hak setiap
masyarakat. Proses berperkara perdata saat
ini, kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu, masih berdasarkan aturan yang bersumber dari
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Hindia Belanda yang tidak memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka
perlu dipikirkan hukum acara perdata yang mampu memangkas regulasi yang bertele-tele dalam
bentuk kodifikasi maupun unifikasi.
Dalam FGD itu tampil Syamsul Maarif sebagai
narasumber yang mewakili MA. Ia memaparkan
materi tentang pengadopsian Perma ke dalam
Revisi UU Hukum Acara Perdata: adaptasi perkembangan informasi teknologi.
Menurut Syamsul Maarif, pengalaman MA dalam
operasionalisasi Perma merupakan cara memberikan pembaruan hukum acara perdata sehingga
diharapkan Perma dapat diakomodir dalam Hukum Acara Perdata yang akan datang. Ketentuan
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi dasar lahirnya Perma, yang mengatur bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk
dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Syamsul Maarif menyampaikan beberapa butir pemikiran tentang RUU Hukum Acara Perdata. Menurutnya, RUU Hukum Acara Perdata tidak
bisa sekedar tambal-sulam HIR/RBG/Rv. Sebagai naskah UU terkonsolidasi, RUU Hukum Acara
Perdata mestinya dapat juga memuat juga hukum
acara bagi perdata khusus yang saat ini tersebar
di berbagai Undang-Undang
DPR, kata Syamsul, penting untuk mempertimbangkan posisi yang telah diambil Mahkamah
Agung RI dalam mengisi kekosongan hukum, juga
meninjau berbagai institusi yang saat ini mendukung pelaksanaan hukum acara perdata.
Masih menurut Syamsul, beberapa Perma yang
berkaitan dengan hukum acara perdata terbuka
untuk dikritisi eksistensi dan perlu dilihat relevansinya dengan RUU Hukum Acara Perdata, misalnya Perma 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa
Badan yang belum optimal pelaksanaannya. Selanjutnya pembaruan dalam Perma 1 Tahun 2016
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tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang
memberikan ketegasan mengenai para pihak beritikad baik mungkin bisa diakomodir dalam RUU
Hukum Acara Perdata. RUU juga diharapkan bisa
merespon kemudahan berusaha Ease of Doing
Business, yang penilaiannya berkaitan dengan penegakan hukum kontrak dan kepailitan.
Menutup pemaparannya, Syamsul mengatakan, Mahkamah Agung telah merespon kebutuhan dunia melalui e-court dan gugatan sederhana,
sementara Pasal 94 RUU Hukum Acara Perdata
telah mengakomodir gugatan sederhana dengan
nilai maksimum gugatan Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), namun dengan sejumlah perbedaan yang mesti dianalisis lebih lanjut. Dan diharapkan adanya aturan delegasi kepada Mahkamah Agung agar pengaturan soal e-court semakin
kuat kedudukannya.
Sebagai narasumber kedua tampil Feri Wibisono, S.H., C.N., Jaksa Agung Muda Perdata
dan Tata Usaha Negara. Feri menyampaikan,
salah satu indikator Civil Justice dalam World Justice Project Rule Of Law Index di suatu
negara dinilai berdasarkan akses informasi, bebas dari diskriminisasi, bebas dari korupsi, bebas dari pengaruh pemerintah, alasan penundaan yang tidak logis, putusan pengadilan efektif
dilaksanakan, alternatif penyelesaian sengketa
bisa dioptimalkan.
Narasumber ketiga mewakili akademisi, Dr.
Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H., menyampaikan
bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku sampai sekarang ini sebagian besar masih bersumber
dari peraturan perundang-undangan peninggalan
Pemerintah Belanda (HIR, Rbg, RV, BW) dengan
pengaturan yang tidak memadai untuk kebutuhan
praktik beracara perdata dewasa ini dan di masa
datang.
FGD dilanjutkan tanya jawab/tanggapan antara
para perserta dan narasumber, kemudian ditutup
oleh Afdhal Mahatta, S.H., M.H, tenaga ahli DPR
RI selaku moderator.

n

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin bersama perwakilan
kementerian/lembaga penandatangan Nota Kesepahaman
Percepatan Mal Pelayanan Publik.

MAL PELAYANAN PUBLIK

MA Tandatangani Nota Percepatan

M

EWAKILI Mahkamah Agung,
Sekretaris MA, Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik bersama dengan
16 pimpinan kementerian, lembaga,
BUMN, dan badan hukum publik.
Turut menandatangani nota kesepahaman itu 6 kementerian, yakni Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kementerian Agama, dan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dari lembaga penegakan hukum turut serta
Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung,
Kepolisian Negara RI, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain itu ada
Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM), Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia, dan Perpustakaan
Nasional. Dari BUMN turut serta BPJS
Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT
Taspen, serta PT PLN.
Penandatanganan berlangsung di
kantor Kementerian PAN-RB di Jakarta, 28 Juni 2022, disaksikan langsung
oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin
dan Menteri PANRB ad interim Mahfud
M.D.
Dalam pengarahannya, Wapres
Ma’ruf Amin menyampaikan nota kese-

pahaman menjadi dasar komitmen untuk ikut serta dalam memberikan pelayanan di MPP. Penandatanganan tersebut menjadi langkah penting dalam komitmen untuk merealisasikan tugas dan
amanat reformasi birokrasi dalam pelayanan publik.
“Saya meminta penandatanganan
nota kesepahaman ini tidak hanya simbolis semata. Harus benar-benar diwujudkan dengan mengesampingkan ego
sektoral guna tercapainya percepatan
penyelenggaraan MPP yang berkualitas,”
ungkap Wapres Ma’ruf.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri
PANRB ad interim Mahfud MD menekankan penandatanganan nota kesepahaman sebagai salah satu upaya dalam percepatan penyelenggaraan MPP. “Bersama dengan kerja sama ini, maka instansi
terkait didorong untuk menyelenggarakan
pelayanan di MPP sesuai dengan lingkup
kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Generasi Ketiga
Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan generasi ketiga pelayanan terpadu yang digagas Pemerintah melalui
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Generasi pertama layanan terpadu
di Indonesia adalah Pelayanan Terpadu
Satu Atap (PTSA), sedang generasi kedua adalah Pelayanan Terpadu Satu Pin-

tu (PTSP). Kehadiran MPP memperluas
peran PTSP sebagai motor penggerak
MPP.
MPP pertama kali diresmikan pada
2017. Hingga Juni 2022, terdapat 59
MPP yang telah diresmikan di seluruh
Indonesia. Direncanakan hingga akhir
tahun 2022, sebanyak 56 MPP lainnya
akan siap diresmikan. Sebagai program
prioritas Pemerintah, diharapkan MPP
dapat berdiri di seluruh kabupaten dan
kota di Indonesia pada tahun 2024.
Arahan MA
Tak lama seusai penandatanganan
Nota Kesepahaman itu, Mahkamah
Agung segera mengedarkan pengarahan kepada pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung mendorong agar pengadilan-pengadilan tingkat pertama yang
berada pada daerah-daerah yang telah
membuka MPP turut berpartisipasi dalam program tersebut.
Menindaklanjuti arahan Mahkamah
Agung itu, sejumlah pengadilan tingkat
pertama, baik pengadilan negeri maupun
pengadilan agama, telah melaksanakan
integrasi layanannya di MPP setempat.
Hingga Agustus 2022, jumlahnya terus
berkembang. Mereka seakan-akan berlomba untuk menghadirkan layanannya
pada MPP di daerah masing-masing.
(Humas/foto Humas Men-PANRB)
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Altruisme ala Nabi Ibrahim
Perisai di Era Modern
oleh: Fatkur Rizqi, S.H.I*
PERNAHKAH kita melakukan suatu tindakan secara ikhlas tanpa
embel-embel di belakangnya? Atau justru kita melakukan sesuatu
karena kompensasi? Bisa jadi dua-duanya pernah kita praktikkan
sepanjang usia yang sudah terpakai.
Banyak studi tentang motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Derajat terendah, manusia melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya semata. Jika suatu tindakan dapat memberikan keuntungan dan/atau pemenuhan kebutuhan fisiologisnya,
dia akan lakukan. Sangat sedikit yang berani dan rela berbuat
demi orang lain, komunitas, dan lembaga. Orang-orang ini merupakan jenis langka.
Fenomena masyarakat modern makin hari makin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Pesatnya perkembangan teknologi di satu sisi
memberikan kemudahan dan percepatan, namun di sisi lain menggerus kemanusiaan. Akses yang tak terbatas dan merebaknya hal-hal yang serba instan menumbuhkan konsumerisme. Dan konsumerisme melahirkan individualisme. Sampai di titik ini, rasa sosial manusia perlahan pudar.
Tidak heran jika manusia modern cenderung melakukan sesuatu karena sesuatu. Setiap tindakan diukur berdasarkan asas manfaat. Benefitnya
buat saya apa? Jika tidak dilakukan, ruginya apa?
Alhamdulillah masih ada segelintir manusia yang memilih jalan
usang. Minoritas yang peduli dengan nasib orang sesama, lingkungan
hidup yang semakin memprihatinkan, dan berbagai isu yang tidak mendatangkan profit pribadi.
Jika fenomena sosial tersebut dikaitkan dengan data tindak pidana korupsi di Indonesia; klop. Sangat koheren. Sejak 2004 hingga 2021, kasus
tertinggi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah
penyuapan. Ada 791 kasus yang terdeteksi. Belum yang tersuruk, karena
hakikat penyuapan itu hidden transaction, bukan terang-terangan.
Mengapa terjadi suap? Agar keinginan penyuap tercapai, entah berupa

EDISI XXIX/No.2/2022 – MAHKAMAH AGUNG

keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari
suatu hukuman atau proses hukum. Sing penting
kebutuhan terpenuhi dan keinginan tercapai.
Berbicara penyuapan tidak lepas dari imingiming yang ditawarkan. Baik materi atau
non-materi, yang mampu menggerakkan manusia untuk berbuat.
Sebagai insan peradilan, kita berada dalam risiko tertinggi terpapar suap. Sebab, semua keputusan dan masa depan digantungkan pada putusan yang dijatuhkan pengadilan.
Lembaga sadar dengan bahaya laten tersebut.
Maka pimpinan bergerak cepat dengan mengadopsi ISO 37001:2016, sehingga terbentuklah
SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) di
pengadilan. Sedihnya, siapa yang berani menerapkannya, di saat keberadaannya kalah seksi dibandingkan Akreditasi dan ZI yang menjanjikan
profit dalam bentuk materi atau promosi? Tidak
ada yang bisa diberikan SMAP, kecuali perbaikan
dan peningkatan integritas. Lagi-lagi hanya manusia langka yang bakal tertarik.
Jikalau pejuang bangsa dulu tergoda imingiming penjajah dan berhenti bergerilya, tidak
kita kenal yang namanya Indonesia. Jika dulu
Nabi Ibrahim lebih memilih kemaslahatan pribadi, tidak akan ada ritual Qurban dan Haji. Ka’bah
pun hanya puing yang bakal ditemukan arkeolog
masa kini.
Berbuat karena sesuatu yang abstrak adalah
kelangkaan. Langka bukan berarti tidak ada dan
mustahil dilakukan, namun menunggu orangorang pilihan. Lebih tepatnya, mereka yang memilih untuk komit pada nurani. Berbenah dan
berbuat baik, karena demikianlah fitrah kita sebagai manusia diciptakan.
Saat gersangnya teladan, memoar perjuangan
Ibrahim tepat kita jadikan patokan. Mumpung
masih suasana lebaran Idul Qurban.
Siapa yang tidak kenal Ibrahim? Posisinya begitu penting dalam sejarah perwahyuan. Islam
menisbatkannya sebagai Abul anbiya’, Bapak

para Nabi. Yahudi menghormatinya. Kekristenan mengakuinya sebagai Bapa orang beriman.
Itu yang tampak di permukaan sebagai buah
perjuangannya. Tapi tidak banyak yang menyusuri peristiwa pahit apa saja yang telah dijalani.
Sama halnya di saat mata kita tertuju kepada
tokoh-tokoh besar dunia hari ini. Kita tertarik
membicarakan keberhasilannya, atau seberapa
banyak penghargaan yang diraihnya. Tanpa peduli pengorbanan dan lika-liku perjuangan yang
dilaluinya.
Ibrahim itu seorang pejuang. Berbuat sesuatu bukan karena dijanjikan sesuatu. Tapi karena
percaya bahwa yang dilakukannya adalah suatu
kebenaran. Dan kebenaran tidak membutuhkan
alasan pembenar.
Ibrahim adalah simbol perjuangan dan kerja keras. Menurut literatur Islam, ia digelari khalilullah
(kekasih Allah SWT). Ini berbeda dengan gelar
Habibullah yang bermakna sama, yang disandang
Nabi Muhammad Saw. Khalilullah adalah gelar
yang didapatkan dengan upaya yang luar biasa.
Melibatkan olah fikir, fisik dan mental. Kedudukan
yang hanya bisa digapai setelah melewati berbagai
aral rintangan yang amat berat.
Kisah Ibrahim yang sering didengungkan pengkhotbah setiap tahun itu mengajarkan kepada kita,
bahwa tidak ada yang instan! Segala sesuatu butuh proses!
Lantas apa motivasi Ibrahim hingga mampu
melewati ujian kehidupan yang begitu pelik? Tugas dari Tuhannya begitu banyak dan kompleks.
Diperintahkan mengurus umat, hingga rambut
beruban pun anak belum didapat. Bahkan keluarga dekat, masyarakat, dan Sang Raja berkompromi membuat langkahnya tersendat.
Apabila keuntungan materi yang diharapkan,
siapa yang berani mensponsori gerakannya di
saat penguasa negeri memeranginya? Jika aktualisasi diri dan ketenaran yang diincar, siapa yang
akan datang ke lembah tandus, sepi dan gersang;
bersorak-sorai saat dirinya meninggikan pondasi Ka’bah? Jawabannya tidak ada. Saat itu tidak
ada internet dan media sosial yang dapat mengi-
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Diskusi Reboan PTUN Bandung

Bahas Isu-Isu Sengketa
Administrasi Pertanahan

n

Sekretaris Mahkamah Agung menyerahkan secara simbolis hewan kurban Idul Adha 1443 H kepada RPH PD. Berkurban adalah
implementasi kecintaan Nabi Ibrahim AS kepada Allah SWT, Sang Pencipta, hingga Ia rela mengurbankan anak semata wayangnya.

rimkan informasi ke penjuru negeri. Tentang seseorang yang sedang berderma. Atau tengah berbuka setelah seharian berpuasa sunnah. Lazimnya
berita kesalihan yang sering berseliweran di beranda media sosial kita dewasa ini.
Ibrahim tidak berbuat karena ingin memperoleh
keuntungan materi atau pun non-materi. Tidak untuk harta, penghormatan dan pengakuan. Pun tidak
untuk aktualisasi diri. Apalagi karena ikut-ikutan
atau keisengan semata. Semua dilakukan karena
cinta. Cinta kepada Tuhannya, dan kasih kepada
sesama manusia. Tatkala dirinya membuka Makkah, dia membubungkan harapannya agar negeri
tersebut aman sentosa, penduduknya sejahtera dan
berkecukupan. Lagi-lagi tidak hanya memikirkan
perut sendiri.
Lebih dari itu, saat dirinya diangkat menjadi nabi
dan diperintahkan membangun kembali Ka’bah, apa
yang dilakukannya? Setiap mengangkat bongkahan batu dan menyusunnya dengan hati-hati, Ibrahim
berdoa, “Rabbana taqabbal minna” (Ya Tuhan kami,
terimalah amal perbuatan kami). Kalimat yang merefleksikan betapa besarnya cinta Ibrahim kepada Sang
Pencipta. Cinta tulus yang tidak lapuk saat diuji untuk
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memberikan pengorbanan yang lebih besar. Saat yang
dicinta meminta putranya untuk dikorbankan. Itulah
altruisme ala Ibrahim. Kecintaan dan kepercayaan penuh pada Sang Pencipta.
Tidak ada yang sia-sia dan luput dari-Nya. Pepatah Arab mengatakan (kamaa tadiinu tudaanu,
setiap tindakan akan dibalas). Tidak peduli kebaikan itu tidak bernilai di mata orang lain. Tidak
masalah jika jerih payahmu dikerdilkan. Selagi itu
kebaikan, maka lakukanlah. Ibrahim melakukannya, dan berhasil meraih cinta Tuhannya. Dan dikenal sebagai tokoh penting peradaban dunia.
Bagaimana dengan kita, insan peradilan? Bisakah kita melakukan perbaikan sistem tanpa harus
diming-imingi dengan sesuatu.
Seorang teman pernah berkata, perbaikan sistem
yang dilakukan, hasilnya adalah perbaikan sistem itu
sendiri. Menjadi baik tidak harus mendapatkan sesuatu, karena kebaikan sejati tidak butuh imbalan.
Kebaikan semu butuh imbalan dan pengakuan, tapi
tidak lama bertahan. Apabila imbalannya habis, lenyap sudah kebaikan sempalan.
*Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

n

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Kamar TUN
Mahkamah Agung RI (hadir secara online).

P

engadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Bandung kembali menggelar Diskusi
Reboan Seri ke-29 pada Rabu, 29 Juni 2022
dengan topik Isu-Isu Sengketa Administrasi Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja. Dalam
kesempatan tersebut tampil sebagai pembicara kunci Ketua Kamar TUN Mahkamah
Agung RI, Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum.
Bertindak selaku narasumber, Tenaga Ahli
Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum dan
Litigasi, Dr. Iing R. Sodikin Arifin, S.H., C.N.,
M.H., M.Kn. Adapun sebagai penanggap
tampil hakim PTUN Bandung, Yustan Abhitoyib, S.H. Diskusi dimoderatori oleh Ketua
Pendidikan dan Latihan PTUN Bandung, Irvan Mawardi.

n

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H.,M.H., Direktur Jenderal
Badilmiltun Mahkamah Agung RI (hadir secara online).

Hadir pula menyampaikan sambutan, Direktur Jenderal Badilmiltun Mahkamah Agung RI,
Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
Diskusi diikuti oleh segenap staf, hakim,
pimpinan PTUN/PT TUN se-Indonesia, para
akademisi dan praktisi bidang hukum secara
online, serta dihadiri oleh ketua, wakil ketua,
dan juga para hakim PTUN Bandung secara
offline.
Apresiasi Ketua Kamar TUN
Saat memberikan keynote speech, Ketua
Kamar TUN Mahkamah Agung mengapresiasi Diskusi Reboan yang dinilainya telah
memancing perhatian masyarakat luas, terutama jajaran pimpinan Mahkamah Agung.
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Ia meyakini diskusi tersebut akan
menjadi modal dan model suatu
ikhtiar di dalam menghadapi suatu kesulitan, tantangan, tugas.
“Kita tidak cukup hanya mengeluh, tidak ada fasilitas yang diberikan negara. Tapi kita dengan inisiatif sendiri melakukan kegiatan
diskusi-diskusi seperti ini adalah
suatu hal yang patut dihargai dan
diapresiasi,” kata Supandi.
Untuk itu ia mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung, Subur MS, S.H., M.H. (sekarang sudah

BERANDA

bahwa UU Cipta Kerja berusaha
meng-sinergikan semua peraturan perundang-undangan yang
ada di NKRI dan mengarah kepada tercapainya tujuan nasional
NKRI, yaitu melindungi segenap
tumpah darah Indonesia dan
warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Supandi kemudian mengangkat sejumlah isu utama yang per-

matika, serta Landmark Decision
di bidang sengketa pertanahan.
Supandi menegaskan perlunya upaya pencerahan kepada
seluruh hakim TUN, dari tingkat
pertama hingga tingkat asasi,
tentang betapa berat tugas yang
harus dihadapi PTUN untuk melakukan kontrol yuridis terhadap
berbagai isu terkait Bank Tanah
karena PTUN adalah sebagai sarana umum bagi seluruh rakyat
Indonesia untuk mengkritisi atau
mengkontrol keputusan maupun
tindakan administrasi negara,

sekarang dan masalah pertanahan adalah salah
satu perkara sengketa yang tertinggi jumlahnya.
Dengan banyaknya sengketa tersebut ia berharap
seluruh jajaran hakim TUN benar-benar memiliki
kemampuan untuk menyelesaikannya.
“Inilah kesempatan Bapak-Ibu untuk menambah
pengetahuan. Mudah-mudahan sesi ini banyak
memberikan manfaat dan membantu Bapak-Ibu
dalam menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan,” kata Lulik.
Seusai pidato kunci, diadakan pembahasan isuisu secara lebih mendalam oleh para narasumber.
Berbagai pemaparan narasumber disambut ha-

n

n

Subur MS, S.H.,M.H., (sekarang menjadi hakim tinggi di PT TUN Medan) bersama jajaran PTUN Bandung

pindah ke PTTUN Medan) dan seluruh jajaran PTUN Bandung atas
terselenggaranya diskusi Reboan
dengan baik dan berkelanjutan.
Terkait isu utama diskusi tersebut, yakni sengketa pertanahan Pasca Undang-Undang (UU)
Cipta Kerja, Supandi meyakini

lu disoroti dan dibahas, di antaranya badan Bank Tanah sebagai
lembaga baru, Sertifikat Tanah
Elektronik yang merupakan keniscayaan pada peradaban manusia yang sudah diwarnai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang infor-
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termasuk yang akan dilakukan
nanti oleh pejabat-pejabat yang
ada di lembaga baru Bank Tanah.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Badilmiltun Mahkamah Agung RI, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,
menyebut materi pertanahan

Peminat Diskusi Reboan dari TUN seluruh Indonesia.

ngat oleh para penanggap dan peserta diskusi.
Adapun Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung, Subur MS, S.H., M.H. mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak sehingga
acara diskusi Reboan tersebut semakin menasional.
“Tentunya terima kasih yang tak terhingga pada
Ketua Kamar TUN, orang tua kita Prof. Dr. Supandi,
yang bukan hanya men-support, tapi meluangkan
waktu untuk hadir berdiskusi, yang tentunya menjadi semangat bagi kita semua,” kata Subur.
Diskusi Reboan
Diskusi Reboan yang digelar Peradilan Tata Usaha Negara Bandung dimaksudkan untuk mening-

katkan kualitas dan kapasitas hakim. Diskusi tersebut rutin dilakukan dengan dihadiri oleh para
hakim Peradilan Tata Usaha Negara se-Indonesia
secara virtual.
Dalam diskusi tersebut dibahas berbagai isu dan
topik terkini mengenai perkembangan hukum administrasi negara. Biasanya dihadirkan berbagai
narasumber, dari hakim agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung hingga akademisi
hukum, sesuai dengan topik yang dibahas dalam
diskusi tersebut.
Diskusi Reboan diharapkan dapat meningkatkan
wawasan dan kualitas kinerja hakim di PTUN seluruh
Indonesia, sehingga pelayanan hukum dan keadilan
kepada masyarakat akan akuntabel dan berkualitas.
Diskusi Reboan diharapkan bisa dikembangkan dan
menjadi contoh bagi peradilan lainnya.
Diskusi Reboan diinisiasi oleh PTUN Bandung,
berawal dari kebutuhan mencari dan membuat
eviden dalam pelaksanaan pembangunan zona
integritas di PTUN Bandung. Hingga pertengahan
2022, Diskusi Reboan sudah digelar selama dua
tahun dan sudah 29 kali diadakan.
Berbagai isu dan topik diangkat sebagai bahasan dalam diskusi-diskusi seri sebelumnya. Pada
Diskusi Reboan seri-27, yang digelar pada Rabu, 18 Mei 2022, misalnya, diangkat topik diskusi
“Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara pasca Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan”.
Seri tersebut diisi oleh Hakim Agung Tata Usaha
Negara Mahkamah Agung RI, Dr. H. Yodi Martono
Wahyunadi S.H., M.H., sebagai narasumber. Dalam
kesempatan itu ia menyampaikan 10 point usulan
pembaharuan dalam Hukum Acara Peradilan Tata
Usaha Negara pasca UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Kesepuluh usulan tersebut pada pokoknya merupakan pembenahan dalam sistem peradilan TUN
yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas
dalam beracara serta mengakomodir kebutuhan
dari para pencari keadilan. (MMA/rz)
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Salah satu yang cukup intimewa ialah ditujukan bagi
penyandang disabilitas dengan menambah video layanan yang dilengkapi bahasa isyarat dan buku panduan
dengan huruf braille. Bahkan, pada 25 Mei 2022, PTA
Samarinda telah melakukan
kerja sama dengan Sekolah
Luar Biasa Negeri Pembina
Provinsi Kalimantan Timur
tentang pembelajaran bahasa isyarat dan huruf braille
kepada petugas layanan agar
dapat memberikan layanan
lebih maksimal kepada para
penyandang disabilitas.

Seusai Raih Predikat WBBM,

PTA Samarinda Perkuat Komitmen
Bangun Zona Integritas

n

n

P

Petugas PTSP PTA Samarinda siap melayani para pencari keadilan.

ERJUANGAN meraih status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukanlah perjuangan yang mudah.
Karena itu, setelah kedua status tersebut berhasil diraih, maka upaya untuk mempertahankan status itu tidak boleh kendur.
Demikian penegasan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama
(PTA) Samarinda, Dr. H. Imron Rosyadi, S.H.,M.H., kepada Majalah Mahkamah
Agung (MMA), Selasa, 16 Agustus 2022, terkait berbagai upaya lembaga yang dipimpinnya dalam peningkatan kinerja, baik secara kuantitas maupun kualitas pada
2022.
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Kolase Kegiatan Rutin PTA Samarinda

Ketua PTA Samarinda menyatakan, pada hakikatnya
pembangunan Zona Integritas selalu berbanding lurus dengan pengejawantahan seluruh butir-butir ajaran agama yang selalu ditanamkan dan diwujudkan
oleh aparatur PTA Samarinda.
Dalam kaitan itu, PTA Samarinda secara konsisten
terus menjaga lingkungan PTA Samarinda dan semua
satuan kerja (satker) yang berada di bawahnya untuk
menutup rapat berbagai kemungkinan yang dapat
menimbulkan perilaku koruptif sekecil apa pun. Selain
itu, upaya peningkatan kualitas layanan dengan berbagai inovasi layanan, baik inovasi aplikasi maupun
inovasi kebijakan secara terus menerus juga diakukan.
Karena itu, setelah berhasil meraih predikat WBK
pada 2019 dan WBBM pada 2021, semangat untuk
meningkatkan kualitas pelayanan di kalangan insan
PTA Samarinda pun tidak pernah kendur. Komitmen
PTA Samarinda terkait upaya peningkatan kualitas
layanan tidak boleh berhenti dengan diraihnya predikat WBBM. Oleh karena itu, sepanjang 2022, menurut
Imron Rosyadi, telah dilakukan berbagai peningkatan
kualitas layanan PTA Samarinda.

Tak kenal lelah
Dalam penilaian pada
2020, PTA Samarinda belum berhasil meraih predikat
WBBM. Akan tetapi, sebagai kawal depan Mahkamah
Agung RI, PTA Samarinda
telah melakukan pendampingan terhadap 12 satker
yang berada di bawahnya
dan berhasil mengantar sepertiganya (4 satker) meraih
predikat WBK pada 2020.
Keempat satker tersebut ialah Pengadilan Agama Tenggarong, Pengadilan Agama
Nunukan, Pengadilan Agama Tarakan, dan Pengadilan
Agama Tanjung Redeb.
Kegagalan perjuangan pada 2020 itu memicu sema-
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ngat PTA Samarinda untuk terus melakukan
perjuangan tanpa mengenal lelah. Saat meraih predikat WBK pada 2019, PTA Samarinda hanya memiliki 3 aplikasi inovasi, yaitu
Sistem Informasi Petikan Salinan Putusan
(SIPESUT), Validasi Akta Cerai (VAC) dan
Monitoring SIPP (MORE SIPP).
Dalam perjuangan meraih WBBM, PTA Samarinda melahirkan 6 inovasi aplikasi baru,
yaitu SIP-PASTI PTA, Awas Bang, Si-Nila,
Buku Tamu Elektronik, SI-MANSUR, dan
Smart PTA. Selain itu lahir 3 inovasi kebijak-

ra terang-terangan ada yang menawarkan
penjualan akta cerai di salah satu aplikasi ecommerce.
Dari 12 Inovasi yang dimiliki PTA Samarinda, telah ditetapkan sejumlah inovasi unggulan di antaranya SIP PASTI dan AWAS
BANG.
Aplikasi SIP PASTI (Sistem Informasi
Perkara Peradilan Agama Simpel dan Teristegrasi) dapat diunduh melalui Playstore.
Melalui aplikasi berbasis Android ini, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh
informasi dalam 13 fitur yang tersedia: Fitur
Prodeo, Fitur Jadwal Sidang, Fitur Register
Perkara Banding, Fitur Prosedur Berperkara,
Fitur Pengiriman Akta Cerai, Fitur Berperkara via Elektronik (e-Court), Fitur Perkiraan
Biaya, Fitur Cerai Gugat, Fitur Cerai Talak, Fitur Cerai Gugat Ghaib, Fitur Itsbat Nikah dan
Fitur Hubungi Kami.
Adapun AWAS BANG (Aplikasi Pengawasan Pembangunan) memberikan solusi untuk melakukan pengawasan pembangunan
secara online, dapat mengetahui perkembangan pembangunan secara real time serta
dapat menghemat anggaran dengan tetap
dapat melakukan pengawasan secara tertib.

Perjanjian Kerjasama dengan SLB Negeri Pembina Provinsi
Kalimantan Timur.

Perkuat Komitmen
Upaya menjaga konsistensi semangat
WBK menuju WBBM terus dilakukan melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja
serta terus menerus membangun komitmen
bersama dengan pembacaan doa setiap
mengawali kerja pada pukul 08.00 WITA,

n

an, yakni Percepatan Penanganan Perkara,
Penanganan Pengaduan dan SIADPADU,
serta 2 pengembangan inovasi, yakni SIPESUT dan VAC versi 2.0.
Inovasi Aplikasi VAC dilaporkan telah
menginspirasi Badilag untuk dilakukan replikasi dan memberlakukannya secara nasional
pada 2020, mengingat maraknya kejadian
pemalsuan akta cerai, bahkan sempat seca-
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briefing setiap hari kepada petugas layanan
PTSP, satpam dan cleaning service, apel Senin
pagi dan Jumat sore, serta pembinaan mental setiap hari Senin.
PTA Samarinda juga selalu memutakhir-

setelah WBK dan WBBM diraih, PTA Samarinda
disebut terus menerapkan komitmen bahwa
semangat untuk melakukan pembangunan
Zona Integritas secara hakiki harus terus membara
sampai kapan pun

n

Brosur Invoasi PTA Samarinda

kan seluruh perangkat kebijakan pada era keterbukaan
informasi saat ini. Selain website yang harus selalu up to
date, manajemen media pun terus mendapatkan perhatian. Publikasi kegiatan di PTA Samarinda selalu dilakukan
pada semua akun media sosial yang dimilki, dari Facebook,
Instagram, Twitter, Youtube dan Tiktok serta sedang mempersiapkan podcast dengan tema yang merupakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
Upaya mempercantik dan melakukan peremajaan taman
serta melengkapi sarana dan prasarana agar kantor menjadi lebih asri, indah dan nyaman dilaporkan juga terus dilakukan oleh PTA Samarinda hingga berita ini diturunkan.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
secara berkelanjutan, PTA Samarinda disebut juga melaksanakan Survei Kepuasan Pelayanan secara mandiri dengan
memanfaatkan teknologi informasi. Survei dilakukan guna
mendapatkan feedback secara berkala atas kinerja/kualitas
pelayanan PTA Samarinda kepada masyarakat ataupun
stakeholder sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan
dan penyajian hasil survei dengan hasil survei yang selalu
meningkat dari tahun ke tahun yang hasilnya selalu dipublikasikan di website serta akun media sosial PTA Samarinda.
Begitulah, setelah WBK dan WBBM diraih, PTA Samarinda disebut terus menerapkan komitmen bahwa semangat
untuk melakukan pembangunan Zona Integritas secara hakiki harus terus membara sampai kapan pun. (MMA/Tim)
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PA Kabupaten Malang
Inklusif dan Sarat Prestasi

n

Kantor PA Kab Malang tampak depan

J

ARGON "Sang Juara” selalu digelorakan
di setiap kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal itu dimaksudkan untuk
melecut semangat berkompetisi di jajaran
aparatur PA Kab. Malang untuk selalu all out
memberikan pengabdian terbaiknya dalam
pelaksanaan tugas.
Menurut Ketua PA Kab. Malang, Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H. M.H., seluruh hakim dan
pegawai dituntut untuk mengeksplorasi kinerja terbaiknya, karena di setiap akhir bulan
diekspos rapor elektronik kinerja masingmasing pegawai maupun hakim. Kinerja terbaik diganjar reward, sedangkan yang terburuk mendapatkan teguran peringatan.
Di samping itu, segenap pimpinan dan jajarannya telah mendeklarasikan diri menjadikan PA Kab. Malang sebagai Pengadilan Ink-
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lusif. Bertekad untuk memberikan pelayanan
yang setara kepada semua pengguna layanan pengadilan, baik yang normal maupun para kaum rentan dan penyandang disabilitas,
dengan memberikan akses kemudahan berupa infrastruktur maupun aplikasi.
Sarat Prestasi
Pengadilan Agama Kabupaten Malang
merupakan salah satu Pengadilan Agama
dengan jumlah perkara tertinggi di Indonesia. Perkara yang diterima mencapai angka
9.000 perkara tiap tahunnya.
Dengan tingginya angka perkara yang masuk, PA Kabupaten Malang terus melakukan
inovasi dan penyempurnaan SOP demi tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat. Secara konsisten, PA Kabupaten Malang

menyiapkan berbagai fasilitas dan
layanan publik yang memadai.
Implikasinya secara eksternal PA
Kab Malang sarat prestasi baik skala lokal, regional maupun nasional.
Ujung-ujungnya tentu membawa
dampak positif bagi masyarakat
pengguna layanan pengadilan dalam hal mendapatkan akses informasi dan layanan yang lebih berkualitas.
PA Kab Malang pernah meraih Juara Inovasi Terbaik Pelayanan Publik Peradilan Tingkat Nasional oleh
Mahkamah Agung dan Tingkat Regional oleh PTA Surabaya. Juga meraih Juara Inovasi Terfavorit pilihan
masyarakat pada tahun 2015.
Secara berturut-turut tahun 2020
dan 2021 PA Kab. Malang meraih
predikat Satker Berkinerja Terbaik
dari Dirjen Badilag MARI, juga Juara
Umum Satker dengan Kinerja Terba-

n

Dr. H. Suhartono, S.Ag.,S.H.,M.H.,
Ketua Pengadilan Agama Kab.
Malang

ik yang digagas oleh PTA Surabaya
dalam PTA Award tahun 2020 dan
2021 secara berturut-turut.
Fasilitas dan sarana prasarana ruang layanan publik Pengadilan Agama Kabupaten Malang tak luput dari
penghargaan bergengsi. Tercatat
selama tahun 2020-2021, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah
menerima penghargaan Juara 1 Kategori Pengadilan Kelas 1A Lomba
Dekorum serta Kebersihan, Kerapian dan Keindahan (K3) di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020.
Inovasi dan Layanan Disabilitas
Pengadilan Agama Kabupaten
Malang ditetapkan oleh Menpan RB
menjadi Role Model dalam mewujudkan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus Tahun 2020 setelah tahun sebelumnya mulai membangun sarpras
untuk disabilitas dengan anggaran
yang sangat terbatas.

Inovasi layanan disabilitas meng-

n

Menkonversi ucapan dalam persidangan Ke
dalam bentuk teks.

arah pada hal-hal yang langsung
dapat dirasakan manfaatnya oleh
kelompok rentan dan berkebutuhan
khusus. Di antaranya, Kartu Prioritas
yang memberikan kemudahan layanan tanpa antri untuk kaum disabilitas; ATR Disabilitas untuk persi-
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Pengadilan Agama Soreang
dangan, di mana suara yang keluar akan
berubah secara otomatis menjadi teks
dan terbaca pada TV Media Persidangan ataupun sebaliknya; dan Sensor Suara (ADSD) Disabilitas pada ruang-ruang
pelayanan, yang bisa membaca Kartu
Prioritas dan suaranya didengar kaum
disabilitas.
Agar publik dan masyarakat pencari
keadilan tahu tentang konsistensi dan
keinginan menjadi pengadilan yang inklusif, PA Kabupaten Malang terus membangun hubungan baik dengan PSLD UB
dalam menciptakan SDM Pendamping
khusus penyandang disabilitas dan fasilitas pendukung lainnya. Hasil penilaian
inklusifitas pada tahun 2021 mencapai
96% dengan 4 kategori, yakni digital informasi, praperadilan, infrastruktur dan
manajemen layanan.
Selain itu, PA Kab. Malang konsisten
berinteraksi langsung kepada masyarakat pencari keadilan khusus kaum rentan
dan penyandang disabiltas. Agar para
pencari keadilan tahu cara kerja, media
sosialnya selalu di-update.
Supaya website resminya lebih ramah/aksesibel bagi penyandang disabilitas dan setiap menunya mudah
diakses, PA Kab. Malang selalu melakukan pembaruan. Rating sementara
lighthouse pada Googlechrome menunjukkan angka 77 pada website PA
Kabupaten Malang. (MMA/Tim)
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BEBAN PERKARA
PICU INOVASI

n

PTSP Pengadilan Agama Soreang

D

ARI ratusan pengadilan
agama di Indonesia, hanya
segelintir yang jumlah perkaranya menyentuh angka 5 digit
(10.000) di akhir tahun. Salah
satunya PA Soreang. Jumlah
perkara yang diperiksa dan diadili PA Soreang selalu menyentuh angka di atas sepuluh ribu
(10.000) setiap tahun setelah
ditambah dengan sisa beban
perkara tahun sebelumnya.
Besarnya angka perceraian
dan tingginya fenomena pernikahan di bawah umur ma-

syarakat Kabupaten Bandung
menjadi penyumbang terbesar
angka volume perkara PA Soreang. Sepanjang tahun 2021 saja, PA Soreang menerima 8.579
perkara perceraian dan 347
perkara dispensasi kawin.
Meskipun demikian, penyelesaian perkara di PA Soreang
tergolong salah satu yang tercepat di Indonesia. Dengan
jumlah perkara yang besar, PA
Soreang tetap mampu menduduki peringkat penyelesaian perkara tercepat. Prestasi

itu dapat dilihat dari penilaian
mingguan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama terhadap pengadilan
agama se-Indonesia. Tercatat
pada tahun 2022 ini PA Soreang dalam beberapa bulan
menduduki peringkat pertama
penyelesaian perkara kategori pengadilan dengan beban
2.500-5.000 perkara. Sampai
dengan bulan Juli 2022, PA Soreang tidak pernah keluar dari
Big Five.
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rutin untuk meningkatkan pelayanan pada para pihak.

Inovasi
Sebagai respon atas besarnya jumlah perkara dan kepadatan pengunjung pengadilan
yang datang untuk mengakses pelayanan,
PA Soreang membangun suatu ekosistem layanan berbasis teknologi informasi (TI). Meskipun begitu, tidak semua para pencari keadilan memanfaatkan sistem layanan berbasis
TI tersebut. Hal itu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti tidak meratanya pendidikan para pencari keadilan atau sulitnya
jaringan internet di daerah pegunungan.
Jumlah perkara yang besar membuat PA
Soreang harus membangun inovasi-inovasi
sebagai sistem pelayanan berbasis teknologi
informasi (TI) dan kerjasama dengan instansi lain. Tujuannya, untuk memudahkan para
pencari keadilan. Salah satu keuntungannya
adalah para pencari keadilan tidak perlu berlama-lama antre untuk mengakses beberapa
layanan di pengadilan dan kepadatan di lokasi kantor dapat terurai.
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Salah satu layanan inovatif yang disediakan PA
Soreang adalah LINE PAS
(Layanan Informatif Edukatif Pengadilan Agama
Soreang). Ini aplikasi berbasis web dan whatsapp
yang fungsinya untuk
menyediakan segala informasi tentang PA Soreang dan seluk beluk cara
berperkara di PA Soreang.
Para pencari keadilan cukup membuka link pada
pesan whatsapp yang dikirim oleh PA Soreang,
lalu mereka akan diarahkan ke laman web yang
menyediakan segala info
cara berperkara. Aplikasi
ini memungkinkan para
pencari keadilan mengak-

ses layanan from anywhere
tanpa harus antre.
Inovasi pelayanan berbasis TI lainnya dinamai LIKE
SUPER (Layanan Informatif Komprehensif Seputar
Urusan Perkara). Ini suatu
aplikasi berbasis web dan
whatsapp yang bertujuan
mendekatkan para pencari keadilan dengan urusan
perkara yang tengah dijalani. Mereka dapat mengakses informasi seputar pekaranya mulai dari majelis
hakim yang menyidangkan,
jadwal persidangan, biaya
perkara yang telah dibayarkan dan telah terpakai sampai dengan riwayat perkaranya. Kehadiran aplikasi
yang satu ini memberikan
fasilitas dan alternatif bagi
para pencari keadilan agar
tidak antre untuk mengakses layanan, cukup mengaksesnya secara virtual.
Selain LINE PAS dan LIKE
SUPER, masyarakat dapat
mengakses informasi perkara secara real time melalui
SILAWAS (Sistem Informasi Layanan Whatsapp PA
Soreang). Dengan Silawas,
masyarakat dapat mendapatkan informasi dengan
mesin penjawab otomatis
tentang alamat PA Soreang,
pendaftaran perkara secara
manual maupun elektronik,
informasi gugatan mandiri,
serta informasi seputar per-

n

kara dengan kata kunci yang tersedia disertai nomor perkara. Dengan
Silawas, masyarakat dapat mendapatkan layanan dengan mudah melalui smartphone.
Para pencari keadilan juga dapat memanfaatkan sistem aplikasi
untuk mengambil sisa biaya perkara. Hadirnya aplikasi ATM PSP
Mandiri memungkinkan para pencari keadilan menerima sisa biaya
perkaranya secara nontunai, langsung ditransfer ke rekening, maksimal satu kali 24 jam, tanpa harus
antre di kasir pengadilan.
Mal Pelayanan Publik
Selain itu, PA Soreang juga telah membangun inovasi pelayanan berbasis kerjasama dengan
instansi lain. Salah satunya adalah
pelayanan PA Soreang di gedung
Mall Pelayanan Publik (MPP) Sabilulungan Kabupaten Bandung.
Sebuah gedung yang didaulat sebagai tempat beberapa instansi
penyelenggara pelayanan publik
dari pemerintahan membuka dan
menjalankan pelayanannya bagi
masyarakat Kabupaten Bandung.
PA Soreang menempati booth layanan di Lantai 2 Nomor 4, Menara 99 Gedung Budaya Sabilulungan. Pelayanan bagi masyarakat di-

Mal Pelayanan Publik PA Soreang hadir di Menara 99 Gedung
Budaya Sabilulungan, Bandung.

buka dari hari Senin hingga Rabu
pukul 09.00-12.00 WIB.
Kehadiran PA Soreang “cabang”
Mall Pelayanan Publik (MPP) Sabilulungan sedikit banyak membantu mengurai kepadatan pencari keadilan di kantor utama
dan menambah efektivitas serta
akselerasi pelayanan. PA Soreang
“cabang” Mall Pelayanan Publik
(MPP) Sabilulungan sudah dikunjungi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Gubernur
Jawa Barat.
“Alhamdulillah booth PA Soreang dikunjungi Menteri PAN & RB,
Gubernur Jawa Barat dan Bupati
Bandung. Pak Menteri memberikan apresiasi dan mendengarkan
presentasi singkat Ketua PA Soreang. Tak kurang dari tiga kali
dalam momen berbeda Menteri
Tjahjo Kumolo menyebut Pengadilan Agama, dalam hal ini PA Soreang. Semoga berkah untuk kita,” ungkap Ketua PA Soreang, Dr.
Nasich Salam Suharto, Lc., L.LM.
Kerjasama Pemda dan PT Pos
Sadar bahwa banyak masyarakat
yang mengorbankan aktivitas dan
waktunya untuk datang memperjuangkan keadilannya ke PA Soreang,
pimpinan PA Soreang mencoba

membuka kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar masyarakat
bisa sekali datang ke PA Soreang
dapat menyelesaikan satu sampai
beberapa urusan, sekali dayung
dua tiga pulau terlampaui.
Salah satunya adalah SIPAPAPP
(Sistem Integrasi Pelayanan Adminduk di Pengadilan Agama
Pasca Perceraian), hasil kerjasama
antara PA Soreang dan Pemerintah Kabupaten Bandung,. SIPAPAPP diperkenalkan kepada para
pencari keadilan PA Soreang sejak
1 April 2022. Kehadiran SIPAPAPP
memungkinkan para pencari keadilan yang telah menerima produk
berupa akta cerai maupun penetapan pengesahan/isbat nikah
langsung dapat mengubah data
kependudukannya tanpa perlu
lagi mengurusnya ke kantor Disdukcapil. Mereka cukup mendatangi loket Disdukcapil di PTSP
PA Soreang. Para pencari keadilan dapat mengubah data kependudukan yang baru seperti Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu
Keluarga (KK) setelah menerima
produk pengadilan, yang dapat
dicetak pada saat itu juga.
Tidak berhenti di situ, PA Soreang juga menyediakan layanan
bagi para pencari keadilan yang
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sulit menyisihkan waktunya untuk mengurus produk pengadilan. Kerjasama dengan
PT Pos melahirkan inovasi SI ACE (Sistem
Antar Akta Cerai) yang hadir untuk memenuhi tuntutan pelayanan yang efektif dan
efisien. Para pencari keadilan yang kesulitan mencari waktu datang ke pengadilan
untuk mengambil akta cerainya tidak perlu khawatir lagi. Mereka cukup melakukan
request dan tinggal menunggu di rumah,
lalu akta cerai akan diantarkan sampai ke
rumahnya oleh PT Pos Indonesia dengan
sistem pembayaran COD (Cash On Delivery).
Lahan Parkir
Kemudahan-kemudahan yang telah dihadirkan di atas adalah hasil respon PA
Soreang menghadapi para pencari keadilan yang setiap hari memadati kantor dengan segala tuntutannya agar pelayanan
publik semakin efektif dan efisien.
Untuk menambah kenyamanan lebih
bagi para pencari keadilan yang berbondong-bondong datang sejak pagi-pagi
buta, PA Soreang kini menyediakan ruang
tunggu tambahan di halaman belakang
kantor. Ruang tunggu tambahan ini tidak
kalah nyaman dengan ruang tunggu di dalam gedung utama karena sudah disediakan kursi dan atap, sehingga masyarakat
tidak perlu khawatir akan kepanasan atau
kehujanan.
Saat ini PA Soreang sedang memperjuangkan ketersediaan lahan parkir ekstra
bagi para pencari keadilan. Lahan parkir
yang tersedia saat ini sudah tidak lagi dapat menampung volume kendaraan bermotor para pencari keadilan. Tidak sedikit
dari mereka harus menitipkan kendaraannya di lahan parkir berbayar di sekitar
pengadilan.
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Numpang Sholat Subuh
Berbanding lurus dengan jumlah perkara yang diterima oleh PA Soreang, kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat Kabupaten Bandung terbilang
cukup tinggi. Mereka lebih memilih menyelesaikan
persoalan hukumnya melalui jalur litigasi daripada
cara jalanan.
Maka waktu pagi-pagi buta sebelum adzan subuh
menggema, di saat cuaca dan suhu masih sangat
dingin, masyarakat pencari keadilan sudah berdatangan PA Soreang. Mereka rela menunggu di depan
gerbang.
“Beberapa kali saya akhirnya membukakan pintu
gerbang karena masyarakat mau numpang sholat
subuh di masjid. Setelah selesai, baru mereka dipersilahkan menunggu lagi di depan gerbang kantor,”
ceracau seorang satpam PA Soreang. “Mereka yang
datang pagi-pagi buta biasanya masyarakat jauh
yang berasal dari pegunungan.”
Hal senada juga sering didengar di ruang persidangan. Masyarakat pencari keadilan seringkali berseloroh kepada majelis hakim bahwa mereka sudah
tiba di depan gerbang kantor pengadilan sebelum
subuh. Mereka rela datang pagi buta agar mendapat
antrean awal untuk bersidang.
Tak jarang orang yang sudah datang pagi buta nyatanya juga sudah didahului oleh kedatangan
orang-orang yang lain. Tak ayal tidak sedikit para
pencari keadilan juga seringkali meminta kepada
majelis hakim supaya sidang perkaranya cepat diselesaikan, sekalipun itu baru sidang pertamanya.
“Majelis Hakim, bisa tidak sidang saya selesai sekali
sidang ini saja? Soalnya rumah saya jauh dan saya
harus kerja, izinnya susah,” cerita seorang hakim tentang dinamika persidangan.
Majelis hakim harus menjelaskan bahwa penegakan
hukum mempunyai aturan main tersendiri yang hatus
dipatuhi oleh majelis hakim dan para pihak. (MMA/Tim)

DONGKRAK KINERJA PENGADILAN SE-JABAR

PT BANDUNG LUNCURKAN
DUA APLIKASI

n

Ruang Pusat Kendali Pengadilan Tinggi Bandung. Dari ruang ini PT
Bandung bisa memonitor kerja aparatur peradilan di masing-masing
pengadilan negeri se-Jawa Barat.

G

UNA meningkatkan kinerja pengadilan se-Jawa Barat,
Pengadilan Tinggi Bandung meluncurkan dua aplikasi baru. Kedua aplikasi tersebut ialah Aplikasi Terintegrasi Arsip dan Pengawasan (ATAP) dan Elektronik Penggeledahan Penyitaan dan Penahanan Terintegrasi Instansi Penegak Hukum (E-Petahana Sigakum). Keduanya hanya dimiliki
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ATAP & PUSAT KENDALI

Implementasi
Peradilan Modern

n

Peluncuran aplikasi E-Petahana Sigakum ditandai penandatanganan kerja
sama antara Pengadilan Tinggi Bandung, Polda Jabar, Kejati Jabar dan Kanwil
Kumham Jabar.

oleh Pengadilan Tinggi Bandung.
Peluncuran kedua aplikasi berbasis teknologi informasi ini bertempat di Pengadilan Tinggi Bandung,
Jalan Cimuncang, Kota Bandung,
pada Jumat, 8 Juli 2022. Hadir dalam acara tersebut Dirjen Badan
Peradilan Umum Mahkamah Agung
(MA) Bambang Myanto, S.H., M.H.,
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
Asep N. Mulyana, para pejabat di
lingkungan Forkopimda, para hakim tinggi serta ketua pengadilan
negeri se-Jawa Barat dan jajarannya.
Acara peluncuran tersebut terselenggara berkat kerja sama PT
Bandung dengan Polda, Kejaksaan
Tinggi, dan Kanwilkumham di wilayah Jawa Barat. Peluncuran ditan-
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dai dengan penandatanganan dari
instansi terkait sekaligus sebagai
acara peresmian Ruang Kendali
Pengadilan Tinggi.
Aplikasi E-Petahana Sigakum dirancang untuk mempermudah kerjasama antara lembaga penegak
hukum se-Jawa Barat (pengadilan,
kepolisian, dan kejaksaan) dalam
menangani masalah penggeledahan, penyitaan, dan penahanan secara terintegrasi.
Berbeda dengan E-Petahana Sigakum yang dibuat untuk kerjasama antar-lembaga, ATAP dirancang
untuk kepentingan internal pengadilan-pengadilan se-Jawa Barat.
Dengan aplikasi ATAP, hakim pengawas PT Bandung bisa memantau
seluruh kegiatan pengawasan internal yang dilakukan masing-masing
pengadilan se-Jawa Barat. (MMA/vp/rz)

n

Simulasi monitoring kegiatan pengadilan negeri dari ruang Pusat Kendali PT Bandung
disaksikan oleh Dirjen Badilum, Bambang Myanto (duduk depan, kedua dari kanan).

S

ELANGKAH maju menuju peradilan modern, Pengadilan Tinggi
Bandung meluncurkan Aplikasi Terintegrasi Arsip dan Pengawasan
(ATAP)dan meresmikan Ruang Pusat
Kendali di Pengadilan Tinggi Bandung,
Jalan Cimuncang, Kota Bandung, pada
Jumat, 8 Juli 2022.
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr.
Herri Swantoro, S.H., M.H., menuturkan
langkah ini dilakukan sebagai perwujudan peradilan modern, termasuk untuk
melakukan pengawasan disiplin. Dengan diluncurkannya ATAP dan Ruang
Pusat Kendali, diharapkan dapat ditingkatkan kinerja pengadilan-pengadilan

se-Jawa Barat.
Menurut Herri Swantoro, dengan adanya ruang Pusat Kendali yang
diresmikan hari itu, maka
aktivitas perangkat persidangan dapat diawasi
langsung dari Ruang Pusat Kendali. Pengadilan
Tinggi Bandung bisa memonitor langsung persidangan di semua pengadilan yang ada di Jawa
Barat.
“Ruang sidang bisa. Semua percakapan juga bisa direkam,” tegas Ketua
PT Bandung itu.
Tak hanya persidangan,
menurut Herri, aktivitas
kerja seluruh aparatur
pengadilan se-Jawa Barat
juga bisa termonitor langsung dari Ruang Pusat
Kendali.
“Bisa melihat ke jaringan
pengawasan virtual, pelayanan persidangan dan
PTSP. Jadi kita bisa lihat layanan real time,” tegas Ketua PT Bandung itu.
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Menurut Herri, pengawasan bertujuan untuk mencegah kemungkinan tindakan curang dilakukan oleh aparatur pengadilan.
Dari Ruang Pusat Kendali, PT Bandung bisa
memantau gerak-gerik semua hakim dan
seluruh aparatur pengadilan se-Jawa Barat.
“Absensi terlihat. Ini tidak bisa ditipu atau
dijoki orang lain. Posisi semua kelihatan,
tidak mungkin ditukangi oleh joki karena
mukanya langsung. Terus yang datang paling cepat atau paling lambat juga bisa diketahui,” tuturnya.
Pada tahap awal, ATAP akan diujicobakan dulu. Menurut Sudarwin, koordinator ATAP, uji coba diberlakukan pada 4
pengadilan negeri pilot project, yakni PN
Bekasi, PN Cibinong, PN Sukabumi, dan
PN Banjar. Terbukti pada akhir Agustus,
hakim tinggi pengawas daerah pada PT
Bandung sudah bisa melihat data hasil
pengawasan yang diinput keempat pengadilan tersebut. (MMA/vp/rz)

TRIBUNAL
Dirjen Badilum,
Bambang Myanto, S.H., M.H.:

n

Seusai peluncuran dua aplikasi di PT Bandung, Dirjen Badilum
Bambang Myanto, S.H., M.H. (tengah), KPT Bandung, Dr. H. Herri
Swantoro, S.H., M.H. (kanan) dan WKPT H. Mas Hushendar, S.H.,
M.H. (kiri).

PT Bandung
Patut Dicontoh

n

E-PETAHANA SIGAKUM

Integrasi Sistem Penegakan Hukum
Selain aplikasi ATAP, PT Bandung juga
meluncurkan aplikasi E-Petahana Sigakum. Ini sebuah inovasi yang dirancang untuk penanganan masalah
penggeledahan, penyitaan, dan penahanan secara terintegrasi di antara instansi penegak hukum se-Jawa Barat.
Aplikasi e-Petahana Sigakum diyakini akan mempermudah kinerja
aparatur penegak hukum yang terdiri
dari baik pengadilan, kepolisian, maupun kejaksaan di seluruh Jabar.
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Ketua PT Bandung, Herri Swantoro, mengatakan, terwujudnya aplikasi tersebut merupakan upaya saling
mendukung dalam merealisasi suatu
peradilan modern. “Mengenai kegiatan pelayanan kepada stakeholder
kita, terutama penegak hukum terkait, antara lain polisi, kejaksaan, dan
lapas, diperlukan suatu sistem yang
terintegrasi melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, kita membuat
e-Petahana,” kata Herri.

P

Jumpa Pers Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sesaat setelah peluncuran dua
aplikasi inovasi.

ELUNCURAN Aplikasi Terintegrasi Arsip dan Pengawasan
(ATAP) dan Elektronik Penggeledahan Penyitaan dan Penahanan
Terintegrasi Instansi Penegak Hukum
(“E-Petahana Sigakum”) di PT Bandung merupakan implementasi atas
kebijakan untuk mewujudkan visi
lembaga peradilan modern.
Demikian benang merah sambutan yang disampaikan oleh Dirjen
Badan Peradilan Umum (Badilum),
Bambang Myanto, S.H., M.H., saat
acara peluncuran kedua aplikasi tersebut di Pengadilan Tinggi Bandung

Jalan Cimuncang Kota Bandung,
Jumat 8 Juli 2022.
Bambang Myanto, dalam kesempatan tersebut, menyatakan sangat
mengapresiasi inovasi yang dibuat PT
Bandung. Dirjen Badilum itu menekankan sejumlah hal terkait isu pengadilan modern.
“Pertama, peresmian pembukaan
Ruang Pusat Kendali. Dengan Pusat
Kendali ini, pengadilan tinggi dapat
bisa langsung memantau, melakukan
pengawasan seluruh satker yang ada
di Pengadilan Tinggi Jawa Barat,” cetus Bambang.
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Disebutkan, aplikasi ATAP
berfungsi untuk memantau
aktivitas hakim dan seluruh
karyawan pengadilan di Jawa
Barat. Dengan adanya aplikasi ini, maka diharapkan kinerja Pengadilan Tinggi dalam
pengawasan secara virtual,
pelayanan persidangan, dan
PTSP dapat lebih ditingkatkan.
Selain itu, tambah Dirjen Badilum, Pengadilan Tinggi juga
dapat melakukan koordinasi
dan memantau semua aplikasi yang ada terkait dengan
kinerja. Termasuk penyerapan anggaran, yang merupakan inovasi luar biasa, terkait dengan tanggung jawab
pengadilan tinggi, sehingga
jaminan satker di bawahnya
dapat bertugas dengan baik.
Bambang menambahkan, dua
aplikasi tersebut juga semakin
mendekatkan harapan atas terwujudnya pengadilan modern
berbasis teknologi informasi.
‘Semua kegiatan didukung
teknologi informasi dan kedua
aplikasi ini sangat mendukung
program ini. Karena, proses dari mulai penyidikan polisi, kejaksaan, pengadilan itu sudah
menggunakan satu teknologi
satu aplikasi yang telah ditandatangani melalui MoU oleh
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Diharapkan, ini bisa mewujudkan yang diharapkan
oleh Mahkamah Agung sekarang ini,” tegas Bambang.
Diprogramkan MA

Mengenai peluncuran ap-
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STATISTIK IMPLEMENTASI E-PETAHANA
(Data per 31 Agustus 2022)

NOKODE SATKER

1

NAMA SATKER

IZIN
GELEDA
H

IZIN
SITA

28

107

97514

PENGADILAN NEGERI BANDUNG

2

97652

PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

16

3

400483

PENGADILAN NEGERI BALE BANDUN

14

4

97645

PENGADILAN NEGERI BOGOR

13

36

PENAHANA PENAHANA JUMLAH
N BANDING
N
TOTAL
225

39

51

41

2

33

92

53

15

6

88

0

16

65

5

97691

PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

12

41

0

0

53

6

97670

PENGADILAN NEGERI CIREBON

6

14

15

18

53

7

97687

PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

10

28

0

6

44

8

400409

PENGADILAN NEGERI CIBADAK

10

23

9

0

42

9

97631

PENGADILAN NEGERI SUBANG

9

17

0

12

38

10

401914

PENGADILAN NEGERI BANJAR

9

25

0

2

36

11

97535

PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

7

26

0

2

35

12

97603

PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

2

17

0

12

31

13

97709

PENGADILAN NEGERI KUNINGAN

2

15

0

13

30

14

97610

PENGADILAN NEGERI BEKASI

0

2

23

0

25

15

97556

PENGADILAN NEGERI CIAMIS

0

21

1

1

23

16

477292

PENGADILAN NEGERI DEPOK

1

1

10

11

23

17

613519

PENGADILAN NEGERI CIBINONG

5

5

7

4

21

18

97542

PENGADILAN NEGERI GARUT

0

3

17

0

20

19

97624

PENGADILAN NEGERI KARAWANG

5

3

2

10

20

20

97666

PENGADILAN NEGERI CIANJUR

1

13

1

1

16

21

97521

PENGADILAN NEGERI SUMEDANG

1

1

5

0

7

22

400477

PENGADILAN NEGERI SUMBER

0

1

4

0

5

23

401915

PENGADILAN NEGERI CIKARANG

1

0

2

0

3

likasi E-Petahana Sigakum,
Dirjen Badilum itu mengapresiasi PT Bandung yang
berhasil
mengintegrasikan
sistem elektronik penggeledahan, penyitaan, penahanan
dengan instansi hukum lain
di Jawa Barat.
“Ini merupakan hal yang sangat bagus, terkait dengan harapan ke depan. Pengadilan di
Indonesia adalah pengadilan
modern yang didukung oleh
teknologi informasi,” kata Dirjen Badilum itu. “Karena proses
mulai penyidikan, kejaksaan,
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kemudian pengadilan itu sudah menggunakan teknologi
informasi dan merupakan satu
aplikasi,” kata Bambang.
Menurutnya, aplikasi seperti
itu baru di tahap gagasan pada
program Mahkamah Agung.
Oleh karena itu, ia mengapresiasi capaian PT Bandung
tersebut. “Apa yang dilakukan
oleh PT di Jawa Barat merupakan modal yang sangat kuat
bagi kami. Karena, sekarang
kami baru akan menetapkan
7 wilayah yang nantinya akan
dilakukan uji coba dan penja-

jakan,” ujarnya.
Bambang menyebut, permasalahan utama dalam aplikasi
di Mahkamah Agung yang sedang digagas adalah bagaimana satuan kerja bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan
seluruh penegak hukum.
“Mohon maaf karena untuk
menyelaraskan apa yang digagas oleh Mahkamah Agung, di
antara kita masih banyak yang
belum ada persamaan persepsi. Sehingga, kalau di sini sudah dilakukan satu persamaan
persepsi, apalagi sudah dibuat
MoU, maka itu merupakan hal
yang sangat bagus bagi Mahkamah Agung,” tambah Bambang.
Menurut Bambang, hal itu
merupakan modal bagi MA,
bahwa ada satu wilayah yang
sudah bersepakat untuk melaksanakan persidangan yang digagas dari awal dengan menggunakan aplikasi elektronik.
Bambang bercerita, bahwa
beberapa saat sebelumnya
sempat menyampaikan kepada Kajati Jawa Barat, alangkah
bagusnya nanti kalau pelimpahan berkas bisa dilakukan dalam bentuk digital. “Tidak hanya
masalah penahanan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, penyitaan, izin sita maupun persetujuan sita. Tetapi, kita
berharap dari awal menyimpan
berkas perkara ini juga sudah
bisa secara digital. Ini kendala
yang dihadapi hampir seluruh
pengadilan,” kata Bambang kepada Kajati Jabar.

Seandainya perkara-perkara bisa dilimpahkan dengan
elektronik, menurut Dirjen
Badilum, kendala yang dihadapi pengadilan akan bisa
ditangani, meskipun untuk
perkara-perkara yang sudah
terlanjur diputus harus dilakukan dua kali proses kerja.
Salah satu kendala yang harus dihadapi ialah berbagai
dokumen perkara harus discan ulang untuk bisa dijadikan data-data hardcopy dalam format digital.
Dirjen Badilum mengaku, hari
itu ia membawa tim Dirjen Badilum ke PT Bandung dengan
harapan agar apa yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat serta jajarannya dan
seluruh pengadilan di Jawa Barat bisa disebar dan dijadikan
motivasi maupun contoh bagi
pengadilan negeri lain.
Perubahan Mindset

Pada kesempatan yang sama, Bambang Myanto meminta seluruh jajaran pengadilan menanggalkan mindset pengadilan era old, dan
menggunakan cara berpikir
atau mindset zaman now
dengan menerapkan sistem
peradilan modern.
“Mohon maaf bapak ibu di
pengadilan negeri, tolong kita
bicara dalam mindset peradilan modern. Jangan lagi kita
bicara dalam mindset pengadilan zaman dahulu, sehingga
kita merasa ketua pengadilan
negeri ini merupakan pejabat

n

Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto,
S.H., M.H., dalam sambutannya
mengapresiasi aplikasi inovasi Pengadilan
Tinggi Bandung.

ekslusif yang tidak bisa disentuh. Tidak seperti itu lagi bapak ibu,” cetus Dirjen Badilum.
Dalam pelayanan peradilan
era now, menurut Bambang,
sistem peradilan era old tidak lagi berlaku. Apalagi, sekarang semua berada di era
keterbukaan. Ketika ada satu
terobosan yang muncul, diharapkan hal itu ditanggapi
pula dengan pemikiran yang
positif. Hal itulah yang menurut Bambang tengah digagas dan dikembangkan oleh
Mahkamah Agung.
“Kita juga tanamkan kepada
seluruh pimpinan dan warga
serta badan peradilan umum,
bahwa dirjen pun hanya sebagai pejabat yang akan membantu semua kebutuhan permasalahan bapak ibu semua.
Kita akan melakukan pembinaan, peningkatan pengetahuan,
kemampuan, keterampilan teknis. Jadi, mindset-nya juga saya
ubah,” ujar Bambang. (MMA/vp/rz)
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Selalu Ada Masukan

pencari keadilan. Oleh kare-

Upaya Syafiq tak sia-sia. Se-

nanya, Syafiq bersama wakil-

tiap berlangsung Sapela, ada

nya, Dr. Andi Julia Cakrawala,

saja hal baru yang ia dapat-

S.T., S.H., M.T., M.H. mengga-

kan dari masukan-masukan

gas manajemen persidangan

yang disampaikan oleh para

pada bulan Juli 2022, supaya

pengunjung. Contohnya, pagi

pihak yang akan menghadiri

itu, ketika MMA berkunjung

persidangan menunggu pa-

ke PN Depok, seorang pencari

ling lama 30 menit.

keadilan memberi masukan,

“Jadi, kita bikin kebijakan

agar ruang sidang untuk satu

yang permasalahannya ber-

perkara tidak dipindah-pin-

sumber dari informasi ma-

dah. Pengunjung lain menya-

syarakat,” tutur Syafiq yang

rankan agar setiap loket PTSP

pernah bertugas pada Ba-

bisa melayani setiap pengun-

dan Pengawasan Mahkamah

jung, apa pun jenis perkara-

Agung.

nya.

n

KPN Depok, Dr. Ahmad Syafiq (tengah, berkemeja safari), menjelaskan program-programnya kepada Viktor Pane dari Majalah Mahkamah
Agung. Ia didampingi WKPN Depok, Dr. Andi Julia Cakrawala (paling kanan) dan Panitera Eko Suharjono, S.H., M.H.

SAPELA PN DEPOK

Bermuara pada Kepuasan
Pencari Keadilan

S

EJAK April 2022 Pengadilan Negeri De-

ini bertujuan untuk mendapatkan feedback

pok melaksanakan sebuah program

dari masyarakat pencari keadilan mengenai

yang dinamai Sapa Pengguna Layanan

layanan di Pengadilan Negeri Depok.

(SAPELA). Program ini dilakukan seminggu

Kepada MMA, ia mengaku tidak serba tahu

sekali dengan melibatkan ketua, wakil ketua

keinginan masyarakat. Karena itu, ia mera-

dan pejabat struktural lainnya. Mereka berte-

sa perlu mendapatkan masukan sebanyak

mu dan berkomunikasi secara langsung de-

mungkin dari pengguna jasa peradilan. Ia

ngan para pengunjung yang berada di ling-

sampai merelakan nomor telepon genggam

kungan Pengadilan Negeri Depok.

pribadinya disebarluaskan kepada pengun-

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Depok,
Dr. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H., program

jung PN Depok, demi memperoleh feed-

Pada sebuah kesempatan

dilakukan pada jam dan ruang

SAPELA, seorang pengguna

sidang yang sudah ditentukan

layanan

ha-

melalui google calender dan

rapannya, agar salinan pene-

email. Dalam relaas panggilan

tapan dalam perkara permo-

sudah ditetapkan, termasuk

honan dapat dikirim ke ru-

catatan apabila para pihak ti-

mahnya. “Ke pengadilan juga

dak bisa hadir karena suatu

kami akan bayar transpor, jadi

alasan yang dapat diterima,

lebih baik kalau kami bisa me-

maka

nerima di rumah,” ujarnya ke-

call center yang aktif selama

pada Syafiq.

mengutarakan

jam layanan.

dapat

menghubungi

Instansi lain yang berkun-

Juga hasil dari feedback

jung juga berbagi ide, misal-

Sapela, PN Depok membu-

nya usulan agar ada ruang

at konsep pengiriman ber-

tunggu yang sekaligus bisa

kas oleh kurir dari SDM PN

menjadi tempat coworking.

Depok sendiri. Mirip dengan

“Ini bagus, nanti akan kami li-

jasa pengiriman swasta, tapi

hat bagaimana bisa dipenuhi,”

pakai kurir PN Depok sendi-

ujar Syafiq.

ri. Hal ini dapat memastikan
terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Tindak Lanjut
Lamanya menunggu persi-

sebagaimana

dimaksud

Un-

dangan menjadi keluhan lain

dang-Undang Kekuasaan Keha-

yang sering disampaikan oleh

kiman.

back itu.
n
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Menurut Syafiq, penundaan

KPN Depok, Dr. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H., menyapa para pengunjung PN Depok.
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Instagram. Ini dilakukan untuk menjangkau masyarakat milenial. Jika ada pihak

gungjawaban pada setiap layanan.

Sapa Pengguna
Layanan

Semula Dikuatirkan

Sebuah wawancara berlangsung di de-

yang marah atau protes, hal itu sudah diantisipasi dengan mengedepankan pertang-

Sapela itu, menurut Syafiq,  pada awaln

Ketua PN Depok, Ahmad Syafiq, menyapa pengunjung
di halaman pengadilan.

Kepada

untuk pengiriman Pene-

lain

Nama Ibu siapa?

internal PN Depok. Alasannya, kuatir ada

Hajah Mumun.

pencari keadilan yang tak menerima pu-

tapan Permohonan dan

mengikuti

Surat Keterangan Tidak

gatan

Dipidana,

pengunjung

waannya kepada pimpinan PN Depok di

berencana

saat-saat menyapa pengunjung PN De-

yang

sidang

gu-

sederhana

un-

Tapi Syafiq meyakinkan para apara-

tuk pertama kali, Syafiq

turnya, hal yang dikuatirkan itu tak akan

menjelaskan

alasannya

terjadi kalau para pengunjung disapa

tapan. Ada usulan agar

meminta masukan dari

dengan baik. “Mereka marah pun tetap

program ini diberi nama

para pengunjung. “Kami

menyampaikan keluhan dan masukan

Kurir PN Depok.

manajemen pengadilan

dengan baik,” kata Ahmad Syafri.

dalam

tapi

proses

Biayanya

masih
peman-

pok.

dihitung

mau mendekatkan diri

Kepada para hakim PN Depok, Syafiq

oleh Panitera. Awalnya

kepada pengguna layan-

menjelaskan adanya banyak pengaduan

biayanya seperti biaya

an,” katanya. “Menang

yang ia terima. “Orang-orang mengadu

panggilan, relaas. Dirasa

kalah itu independensi

itu karena ketidakpuasan. Tidak puas itu

kemahalan oleh peng-

hakim. Tapi kalau layan-

karena ada sesuatu yang menurut mereka

guna, angkanya kemu-

an pengadilan, itu tang-

janggal,” jelas Syafiq kepada rekan-rekan-

dian diturunkan. Itu pun

gung jawab manajemen

nya. “Jadi, peradilan harus profesional, su-

harus dengan persetuju-

pengadilan,”

paya orang tidak menilai kita janggal.”

an pihak yang bersang-

Syafiq seraya menunjuk

Syafiq berencana, jika ia masih mende-

kutan.

sebuah banner yang di-

ngar kejanggalan-kejanggalan, ia akan

taruh di depan PTSP.

menerapkan

tambah

penandatanganan

pakta

Lebih lanjut, ia men-

integritas bagi semua pihak yang ikut

Dalam kegiatan SAPE-

jelaskan apa yang di-

bersidang: hakim, jaksa, pengacara, dan

LA, PN Depok di bawah

maksud dengan layanan

korban. “Siapa pun yang main duit akan

pimpinan

Syafiq

pengadilan.

kena, yang memberi dan yang meneri-

sekaligus

mengeduka-

Sekaligus Edukasi

juga

“Dipanggil

jam berapa dan disi-

Harapannya, ketika pimpinan pengadil-

pengadilan. “Kami sam-

toilet basah, ruang tung-

an memberikan contoh, maka kebijakan

paikan,

atau

gu tidak nyaman, ter-

melayani menjadi bagian yang melekat

merupakan

tulis wifi gratis tapi gak

pada setiap aparatur PN Depok. “Hasil-

kewenangan hakim me-

nyambung-nyambung.

nya, survei kepuasan publik dan indeks

nilai pembuktian di per-

Itu semua tanggung ja-

perilaku antikorupsi harus bagus dengan

sidangan, sedangkan la-

wab kami,” jelas Syafiq.

pengguna

kalah

layanan

menang
itu

jam

ma,” tegas Syafiq.

berapa,

si

dangkan

pan ruang PTSP PN Depok.

nya banyak yang keberatan dari pihak

tusan hakim lalu melampiaskan kekeceProgram ini dirancang

PN DEPOK

Saya Pak Syafiq. Saya ketua di sini.
Bu Hajah Mumun mau ngapain di
sini?
Mau balik nama sertifikat punya orang
tua. Dari BPN kita disuruh ke PN dulu.
Oh, sertifikatnya ada. Atas nama siapa?
Suparno. Mau dibalik nama, orangnya sudah gak ada.
Nanti ibu bikin gugatan kepada ahli
warisnya Pak Suparno.
Nyari ahli warisnya gak ketemu-ketemu.
Ya, nanti dibunyikan begini: ahli waris Suparno, yang alamatnya tidak
diketahui.
Oh gitu, kirain disuruh cari lagi.
Gaklah. Nanti setelah didaftar gugatannya, Pak Hakimnya memerintahkan supaya diumumkan, siapa yang
merasa ahli warisnya Suparno datang
ke pengadilan, karena Bu Hajah Mumun mau membalik nama sertifikatnya. Nanti kalau orangnya kagak ada,
barulah diproses selanjutnya.
Ya udah
Nanti kalau gak bisa bikin gugatan,
di belakang sono ada Posbakum namanya. Ibu bisa minta dibuatkan gugatan di sono. Itu gratis. Kalau nanti
disuruh bayar, lapor ke saya. Itu gak
boleh. Sudah dibayar oleh Negara.
Oh ya deh.
Sudah berapa kali ke pengadilan?
Baru sekali ini.

Begitulah

percakapan

yang

terjadi pada suatu acara Sapela,

lenggarakan oleh PN Depok.
“Macet-macet,” lapornya.

Rabu 20 Juli 2022. Ahmad Syafiq

Seorang pengunjung lainnya

kali itu menyapa seorang lansia,

yang mengurus penambahan

Hajah Mumun. Selama wawan-

nama pada akta menyampaikan

cara, Hajah Mumun berbicara

keluhannya, bahwa ia cukup la-

spontan, santai, tanpa beban.

ma menunggu antrean di loket

Setelah diberi tahu bahwa ia se-

perdata, padahal ada beberapa

dang bicara dengan ketua PN

loket lain yang ‘menganggur’. Ia

Depok, ia lantas tertawa lepas.

menyarankan agar petugas pada

Pagi itu, seusai rapat rutin, Sya-

semua loket bisa menerima se-

fiq langsung menuju ruang PT-

mua pengunjung, apapun jenis

SP. Ia menyapa para pengunjung

perkaranya. Syafiq lantas menje-

PN Depok satu persatu di ruang

laskan bahwa masing-masing lo-

PTSP PN Depok. Hajah Mumun

ket memang hanya menangani

salah satunya.

satu jenis perkara.

Bahkan orangtua seorang ter-

Kepada seorang pengunjung

dakwa pemilik sajam pun disapa

yang menunggu sidang putus-

Syafiq dengan hormat pagi itu. Ia

an tentang ganti nama, Syafiq

ditanyai, apakah ada yang minta

menggali pendapatnya tentang

uang untuk meringankan hu-

pengiriman berkas putusan.

kuman yang mungkin akan dijatuhkan hakim ke putranya yang
masih duduk di kelas tiga SMP.
Hal yang sama ditanyakan Syafiq juga ke pengunjung lainnya.
“Di pengadilan ini semua bisa dijual. Makanya saya dan Pak Wakil mencoba menghilangkan itu
semua dengan langsung mene-

“Lebih suka mana: datang ke
pengadilan, mendengar pembacaan putusan, lalu mengambil salinan putusan di PTSP,
atau cukup membaca putusan secara online dari rumah,
lalu menunggu salinan putusan dikirim sore ini juga?”
“Lebih enak secara online.”

mui pengunjung. Hak pengun-

“Tapi kan ada biaya kirim dokumennya?”

jung untuk tidak dipungut pung-

“Gak masalah. Kami datang

li itu tanggung jawab kami,” jelas

pengadilan

Syafiq.

Pak,” jawab si Ibu.

pakai

biaya

juga

Dari acara Sapela itu, Syafiq

Syafiq lalu menjelaskan besar-

mendapat aneka masukan. Se-

nya biaya kirim yang akan dite-

yanan prima merupakan

Pengembangan SAPE-

setiap bulan 100 responden sehingga da-

Gak sih. Orang gak punya salah.

orang advokat senior, Sutadi,

tapkan oleh PN Depok. Semua

tanggungjawab manaje-

LA dilakukan secara virtu-

lam 3 (tiga) bulan terdapat 300 respon-

Gimana pelayanan pengadilan?

memberi masukan tentang si-

petugas PTSP turut menyimak

men,” jelasnya.

al melalui live streaming

den,” tutupnya. (Riki/VPP)

dang pidana online yang dise-

percakapan itu. (VPP/MMA)

EDISI XXIX/No.2/2022 – MAHKAMAH AGUNG

responden yang banyak, dengan target

Takut gak?

Enaklah. Kita dikasih solusi.
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RESENSI

MENYELAMI BASIC
VALUES PUTUSAN HAKIM
Oleh: Armansyah

[Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI]

B

anyak orang mengatakan kalau membaca buku filsafat itu
berat, bikin pusing atau mungkin menjenuhkan. Tapi percayalah, kita takkan sampai pada lubuk terdalam suatu pengetahuan kalau belum menyelaminya secara filosofis. Terlebih di bidang hukum, kait erat antara filsafat dan hukum ibarat dua sisi mata
uang yang tak mungkin terpisahkan, di mana hukum lazimnya terlahir dari rahim filosofis yang dibidani oleh pemikiran-pemikiran para
legis maupun para juris.
Namun kesan “angker” filsafat itu seolah memudar di tangan Prof.
Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Melalui bukunya Filsafat Pengetahuan dan Kebenaran; Implementasinya dalam Putusan Hakim,
Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI ini seakan ingin membuktikan bahwa menelaah filsafat itu mudah, perlu dan menyenangkan.
Membaca goresan pena dalam buku ini mengingatkan kita pada
kata-kata Annie Dillard: “reading books is as one would breathe air,
to fill up and live” (membaca buku seperti seseorang menghirup udara: penting untuk mengisi kekosongan jiwa dan kehidupan).
Buku ini merupakan the latest masterpiece dari sekuel filsafat yang
ditulis oleh Amran Suadi. Rangkaian karya sebelumnya telah menyemarakkan kepustakaan kita dengan asupan pemikiran filsafat yang
bernas dan aktual, seperti Filsafat Hukum, Filsafat Keadilan, Filsafat
Agama Budi Pekerti dan Toleransi, dan dalam waktu dekat akan terbit pula karya berikutnya yang bertema Filsafat Hermeneutika.
Sebagai seorang hakim agung, senarai literasi ini menjadi cerminan bahwa ia telah melampaui fase teknis praktis di dunia hukum untuk kemudian meyeberang ke gelanggang yuridis filosofis.
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Membaca buku Filsafat Pengetahuan dan Kebenaran; Implementasinya
dalam Putusan Hakim membawa kita
masuk ke lorong pemikiran filsafat hukum yang terdalam, menemukan susun kelindan antara pengetahuan, kebenaran dan putusan hakim yang kerap diabaikan oleh hakim itu sendiri.

Amran seakan ingin
mengingatkan para hakim
bahwa tiap-tiap putusan
itu setidaknya mengandung dua dimensi fundamental yang harus dijiwai
n

Armansyah

secara serius, yaitu dimensi otoritas dan dimensi
responsibilitas.

Melalui buku ini, Amran seakan ingin
mengingatkan para hakim bahwa
tiap-tiap putusan itu setidaknya mengandung dua dimensi fundamental
yang harus dijiwai secara serius, yaitu dimensi otoritas dan dimensi responsibilitas. Dari aspek otoritas, putusan hakim, bagaimanapun, secara

formal harus dianggap benar, meski
secara substansial (materiel) ternyata mengandung kekeliruan. Postulat
inilah yang kemudian melahirkan suatu asas yang sangat populer di dunia
hukum: res judicata pro varitate habetur (putusan hakim harus dianggap
benar dan dihormati). Begitu seorang
hakim mengetukkan palu berupa vonis atas suatu perkara, maka putusan tersebut dianggap benar dan tidak
bisa dikoreksi, kecuali oleh putusan
hakim yang lebih tinggi.
Sedangkan pada aspek responsibilitas, putusan hakim mengandung
muatan tanggung jawab yang sangat
besar. Hakim yang dianggap tahu
hukum (ius curia novit) harus benarbenar memproduksi putusannya dengan basis pengetahuan yang solid,
sehingga -sebagai “wakil Tuhan”- putusan yang dijatuhkannya memiliki roh
kebenaran yang tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara duniawi, tapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, sebagaimana irah-irah yang senantiasa termaktub di kepala tiap putusan. Dalam berbagai kesempatan
berbincang dengan Prof. Amran, ditegaskannya bahwa inilah yang ia sebut
sebagai “aspek Rabbani” dalam putusan hakim.
Menelaah lebih lanjut, kita akan menemukan horison pemikiran bahwa
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PUISI 99

Pohon dan Agustus
pengetahuan dan kebenaran merupakan basic values dalam tiap putusan.
Selanjutnya utilitas dasar ini akan menjadi sempurna ketika terintegrasi dengan ketajaman nurani, kepekaan moral dan kekuatan etika. Inilah rangkaian
nilai yang menjadi garansi bagi lahirnya putusan yang berkeadilan. Dengan
kata lain, keadilan yang menjadi ruh putusan hakim itu tidak ujug-ujug tercipta begitu saja, tapi terlahir dari proses
kolaborasi unsur-unsur basic values
tersebut. Seorang juris yang mengalami krisis basic values ini takkan mampu menjadi patriot keadilan; sebaliknya
malah akan bermutasi menjadi virus
yang menggerogoti hukum dan membunuh keadilan itu sendiri.
Dalam perspektif agama, integrasi nilai-nilai basic values ini dijelaskan
oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya tentang tiga klasifikasi hakim, di
mana hanya satu hakim yang selamat mencapai surgawi, yaitu hakim
yang mengonstruksi putusannya dari
basis pengetahuan yang mumpuni,
diramu dengan kepatuhan pada kebenaran dan hati nurani. Sedangkan
hakim yang kaya pengetahuan tapi
tumpul integritas dan nurani tempatnya adalah neraka. Demikian pula hakim yang tak berpengetahuan, lalu
memutus sembrono, juga diancam
negara meski putusannya tersebut
secara kebetulan benar.
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Kehadiran buku ini merupakan mitigasi awal agar bencana hukum tidak
terjadi. Para juris yang mengalami dekadensi basic values akan terus menjadikan hukum sebagai komoditas dagangan yang dijual untuk memenuhi
keserakahan pribadi. Hakim ataupun
aparat hukum yang bekerja tanpa basic values ini akan menjadi benalu dan
parasit bagi penegakan hukum. Mereka akan bertransformasi menjadi
homo hedonistik yang mengejar kesenangan dengan menjadikan hukum
sebagai inang tempat menumpang hidup.
Penulis begitu mengkhawatirkan kesenjangan antara gnosis dan praxis
hukum yang potensial terjadi dalam
praktik sehari-hari, sehingga populer
anekdot yang beredar di tengah masyarakat: “sewaktu kuliah belajar hukum dagang, setelah tamat malah dagang hukum”.
Menyadari pentingnya pengetahuan, kebenaran dan hati nurani dalam
penegakan hukum merupakan langkah awal mewujudkan putusan berkeadilan yang dicita-citakan. Ketika
anasir nilai ini terpenuhi, maka ketukan
palu hakim tak lagi sekadar menciptakan gema yang memecah keheningan
ruang sidang, melainkan juga membawa gema keadilan yang meriuhkan kebahagiaan di tengah masyarakat pencari keadilan. ***

Pohon tumbuh tanpa ranting
Burung terbang, tak punya sarang
Dibawahnya mulai gersang
Dibawahnya hanya ada bayang
Agustus tiba, dan senyum padanya
Dia bulan jingga, yang ganda
Dia punya aroma
Juga punya cerita

Yang Tumbuh
Ketika pohon tumbuh
Ada aroma wangi tubuh
Yang waktunya dibunuh
Menjaga pohon berbunga
Mesti disirami tenaga
Dan juga jiwa raga

Oleh:  M. Ridwan, PPNPN PN Ende, NTT
Akrab disapa dengan nama pena @KumishMaud
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PUSTAKA

“JUSTICE
COLLABORATOR”
Oleh: Wahyu Iswantoro

D

alam kasus tindak pidana luar
biasa (extra ordinary crime)
maupun tindak pidana transnasional terorganisir (transnational organized crime) banyak ditemui hambatan
atau kendala untuk mengungkap dan
menemukan siapa sebenarnya pelaku
utamanya, atau dalam istilah lain disebut “the mastermind behind a major
crime”. Seringkali justru hanya pelaku
pembantu, eksekutor, kurir atau bahkan
pihak ketiga terkait yang tertangkap lebih dahulu, dibandingkan pelaku utama
sebagai otak atau dalang dari tindak
pidana tersebut.
Seiring dengan berkembangnya zaman dan cepatnya laju pembaruan hukum, maka masyarakat hukum internasional dan negara-negara di dunia
sepakat untuk mencari dan menemukan formula terbaik yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan dalam
mengungkap pelaku utama dari banyaknya extra ordinary crime maupun
transnational organized crime yang be-
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n

Wahyu Iswantoro

lum tertangkap atau terungkap.
Dalam berbagai pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimulai
sejak tahun 2000-an sudah dibahas masalah tersebut. Akhirnya, PBB menuangkannya dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003.
Dalam Article 37 Number 2 disebutkan,
“Each State Party shall consider providing
for the possibility, in appropriate cases,
of mitigating punishment of an accused
person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution
of an offence established in accordance
with this Convention”. Selanjutnya, beberapa tahun kemudian PBB juga melahirkan United Nations Conventions Against
Transnational Organized Crime yang dalam bagian Article 26 Number 2 menyatakan klausul norma serupa dengan apa

yang diatur dalam UNCAC.
Dari kedua norma dalam kovensi tersebut tidak dijumpai secara tegas istilah justice collaborator, sebab muatan norma tersebut masih bersifat
umum dan filosofis. Namun demikian, kemudian
istilah justice collaborator mulai ramai digunakan
dalam dunia penegakan hukum internasional, termasuk di Indonesia.
Sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban atas
ratifikasi kedua konvensi tersebut, maka Indonesia juga mulai mengatur istilah justice collaborator
dalam hukum postifnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
(“UU PSK”) Pasal 1 angka 2 menyatakan: “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum
untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.
Perlu diketahui, meskipun UU PSK yang pertama telah ada dan diundangkan sejak tanggal 11
Agustus 2006, akan tetapi dalam undang-undang
tersebut belum diatur norma tentang Saksi Pelaku ( justice collaborator). Barulah kemudian dalam
perubahannya mekanisme tentang saksi pelaku
diatur, termasuk terkait pemberian penghargaan
serta penanganan khusus yang diberikan terhadap saksi pelaku.
Sebenarnya, sebelum perubahan terhadap UU
PSK tersebut lahir, Mahkamah Agung RI telah lebih dahulu mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistle blower)
dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( justice collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Pada intinya SEMA tersebut bertujuan untuk
mengatur perihal pedoman untuk menentukan se-

seorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama
( justice collaborator) yang nantinya dapat dijadikan rujukan dalam memberikan perlakuan khusus
dalam bentuk keringanan pidana.
Sejalan dengan MA, maka Instansi Kepolisian,
Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga mengeluarkan Peraturan Bersama Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku
Yang Bekerjasama. Peraturan Bersama bertanggal 14 Desember 2011 tersebut menjadi salah
satu patokan bagi penegak hukum dalam pemberian penghargaan bagi saksi pelaku yang telah bekerja sama dengan penegak hukum. Dalam Peraturan Bersama tersebut disebutkan bahwa untuk
menjadi justice collaborator, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
Di sini tidak perlu kita bedah terlalu dalam bagaimana pengaturan justice collaborator, sebab hal
tersebut dapat dipelajari langsung dalam aturannya. Yang ingin digarisbawahi adalah apakah dalam penerapannya aturan-aturan yang sudah ada
tersebut benar-benar diberlakukan dengan objektif, transparan, dan konsisten. Jangan sampai
norma historis dan filosofis yang diamanatkan dalam UNCAC kemudian ditafsirkan secara sembarangan dan tidak senafas dengan kaidah norma
dasarnya. Seperti halnya, apakah justice collaborator benar-benar hanya diberikan kepada seseorang yang bukan merupakan pelaku utamanya,
dan apakah tindak pidananya tersebut benar merupakan extra ordinary crime dan transnational organized crime. Para pembaca setia Majalah MA
tentu dapat menjawabnya sendiri dengan melihat
milestone penerapan justice collaborator di Indonesia selama ini. (WI)
*Hakim Pengadilan Negeri Wamena, Papua
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GALERI

REUNI HAKIM ANGKATAN XVII

GALANG DANA SANTUNAN
BAGI ANAK YATIM

H

KETUA MA LANTIK
KADILMILTI I MEDAN

K

etua Mahkamah Agung Prof. Dr.
H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melantik Kepala Pengadilan Tinggi Militer I Medan, Kolonel Laut (KH/W) Tuty
Kiptiani, S.H., M.H., di ruang Kusumaatmadja Lantai 14 Gedung Mahkamah Agung,
Senin, 11 Juli 2022.
Dalam sambutannya, Ketua MA berpesan supaya Tuty Kiptiani menjadi pemimpin yang tangguh, ibarat nakhoda yang
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bertanggung jawab melayarkan kapal
agar selamat sampai dermaga tujuan.
“Seorang pemimpin tahu apa yang seharusnya dilakukan, dan tahu bagaimana
cara melakukannya, kemudian juga mampu mendorong agar orang lain bisa melakukannya,” ujar mantan kepala Badan
Pengawasan Mahkamah Agung itu.
Pelantikan dihadiri para pimpinan Mahkamah Agung dan sejumlah tamu undangan.

akim angkatan XVII Diklat Cinere menggelar reuni pada tanggal tanggal 14-15 Mei 2022 bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat. Reuni tersebut dihadir
oleh sekitar 100 orang hakim dari lingkungan peradilan umum dan peradilan
TUN dengan mengusung tema “Harmoni dalam Kebersamaan.”
Selain untuk menjalin keakraban dan
kebersamaan di antara para hakim yang
telah 18 tahun berpisah sejak diklat calon hakim tahun 2004, sekaligus juga
untuk menggalang dana santunan bagi
keluarga dan putra putri hakim angkatan
XVII yang telah lebih dulu meninggal dunia. Dari hasil penggalangan dana pada
malam keakraban terkumpul sebanyak
RP. 32.750.000 dan langsung di serahkan secara simbolis oleh ketua panitia
reuni, D.Y. Witanto didampingi oleh Sekretaris, Lusiana Amping dan Bendahara, Yona Lamerosa Kataren kepada salah seorang perwakilan.
Dalam rangkaian acara tersebut juga
dilakukan pemilihan Ketua Hakim Angkatan XVII dan terpilih sebagai Ketua
Angkatan D.Y. Witanto, Wakil Ketua
Sony Nugraha, Sekretaris Lusiana Amping dan Bendahara Yona Lamerosa
Kataren.
Malam keakraban berlangsung hingga pukul 23.00 Wib. Selanjutnya diputuskan bahwa reuni berikutnya akan di-

langsungkan pada tahun 2024 di Denpasar Bali.
Pagi harinya para peserta reuni melakukan jalan
sehat di seputaran Monas bersama dengan keluarga, sesuai tema reuni harmoni dalam kebersamaan.

n

Para hakim angkatan XVII memberikan santunan bagi
keluarga dan putra putri hakim angkatan XVII yang
sudah meninggal.

“Meskipun reuni tersebut hanya dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari jumlah 400-an hakim angkatan XVII karena faktor kesibukan teman-teman yang
bertugas di berbagai penjuru Indonesia. Paling tidak, ini bisa menjadi momentum awal untuk penyelenggaran reuni-reuni berikutnya, karena selain tujuannya untuk menjalin keakraban dan kebersamaan,
juga ada misi penggalangan dana santunan sebagai
bentuk perhatian dari para hakim angkatan XVII kepada anak-anak yatim dari para hakim yang telah
meninggal dunia.” (MMA/dyw)
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