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Ketika Peradilan Sedekat Ujung Jari

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Para pembaca yang baik, apa kabar? Tim Redaktur senantiasa mendoakan semoga Para 

Pembaca Majalah Peradilan Agama dalam keadaan baik, sehat, dan dalam perlindungan Allah 
SWT, amin.

Tidak terasa, di tengah berbagai kegiatan rutin di kantor, kita dapat berjumpa kembali 
dengan Majalah Peradilan Agama Edisi XIV, Oktober 2018 ini. 

Saat ini kita sedang berada di era elektronik, dimana segala sesuatu dapat dengan mudah 
diakses di ujung jari. Keberadaan internet dalam perspektif yang positif telah memutus jarak 
jutaan kilometer dan memotong ribuan jam. Kegiatan transaksi perekonomian menghendaki 
lembaga yudikatif merespons perkembangan zaman. Maka muncullah gagasan peradilan 
elektronik sebagai tema majalah edisi kali ini.

Dalam edisi ini, akan dipaparkan secara mendalam mengenai latar belakang penerbitan 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi 
Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Perma 3 Tahun 2018).

Sejumlah ulasan lain yang juga mendapat porsi mendalam antara lain bagaimana peradilan 
agama merespons perkembangan Teknologi Informasi dengan memanfaatkannya sebagai 
media yang memudahkan administrasi keperkaraan di Pengadilan. Kita juga akan melihat 
bagaimana penerapan aplikasi E-Court di pengadilan agama dengan memetakan potensi 
problematika dalam penerapan E-Court.

PERMA 3 Tahun 2018  memiliki korelasi erat, baik secara yuridis maupun sosiologis, 
dengan Ease of Doing Business (EODB) yang dicanangkan pemerintah. Hal tersebut juga 
dilatar belakangi oleh adanya tuntutan zaman agar lebih efektif dan efisien dan perlunya 
peningkatan gairah investasi di Indonesia. 

Mahkamah Agung memiliki kontribusi besar dalam mendukung terciptanya Ease of 
Doing Business (EODB) melalui PERMA 3 Tahun 2018. Hal itu sejalan dengan mandat 
undang-undang dan agenda Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010-2035. 

Sebelum terbit PERMA 3 Tahun 2018 ini, Mahkamah Agung telah menginisiasi tercapainya 
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu dengan menerbitkan PERMA 2 Tahun 
2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dan, untuk lingkungan peradilan 
agama, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan PERMA 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah. Kedua PERMA tersebut merupakan langkah konkret 
Mahkamah Agung dalam pemanfaatan Teknologi Informasi.

Selain rubrik utama berupa Laporan Utama, dalam edisi kali ini, juga sebagaimana edisi-
edisi sebelumnya, terdapat suguhan informasi bergizi bagi para pembaca. Di rubrik Judex 
Factie akan diulas putusan mengenai waris, sementara di rubrik Judex Jurist terdapat ulasan 
tentang wakaf yang penting dibaca sebagai rujukan.

Akademisi Universitas Andalas akan mengulas putusan kasasi mengenai sengketa wakaf 
di rubrik Anotasi Putusan. Sebagai media perkenalan dengan Dirjen Badilag yang baru (Dr. 
Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.), Tim Redaktur telah menyediakan rubrik khusus Wawancara 
Ekeslusif dengan Dirjen Badilag. 

Selain rubrik yang telah disebutkan di atas, Majalah Peradilan Agama telah menyiapkan 
berbagai tulisan renyah dan bermanfaat dalam berbagai rubrik lainnya. Harapan kami, Para 
Pembaca dapat mereguk manfaat dari setiap huruf yang ditorehkan di Majalah kesayangan kita 
bersama.

Selamat menyelami dunia elektronik melalui Majalah Peradilan Agama Edisi XIV. 
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Editorial

Kronik Lahirnya Peradilan 
Elektronik

Sejak awal dilahirkan lembaga peradilan 
ditahbiskan sebagai benteng terakhir 
pengharapan bagi masyarakat pencari keadilan. 
Supremasi hukum yang dipersonifikasikan 

dengan dewi keadilan, selalu lekat dengan ikon dewi, 
mata tertutup, pedang menghunus, dan timbangan 
yang tak goyah. 

Dewi keadilan melambangkan makhluk yang 
bernurani luhur. Mata tertutup mengartikulasikan 
bahwa hukum tak membeda-bedakan orang.  Pedang 
bermakna hukum adalah panglima dari segala 
sengketa. Dan, timbangan meniscayakan keadilan 
karena setiap perbuatan ditimbang berat-ringannya. 
Begitu agungnya keadilan itu digambarkan oleh 
filsuf, menuntut lembaga peradilan di Indonesia 
konsisten menerapkan asas-asas umum peradilan 
yang baik (algemene beginselen van behoorlijk 
rechtpraak). 

Waktu terus bergulir, namun stigma terhadap 
lembaga peradilan yang cenderung berbelit, 
birokratis, berbiaya mahal, tertutup, dan 
membutuhkan waktu lama, masih terus membayangi. 
Bunyi pameo, “lapor kehilangan kambing malahan 
hilang sapi” semakin melengkapi persepsi publik 
terhadap lembaga peradilan. Kondisi demikian 
tak linear dengan asas penyelenggaraan kekuasaan 
kehakiman yang mengharuskan peradilan berjalan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Sederhana mencakup pemeriksaan dan 
penyelesaian perkara secara efektif dan efisien. 
Asas cepat berkaitan dengan waktu penyelesaian 
perkara yang tidak berlarut-larut, karena pada 
prinsipnya peradilan yang lambat adalah bentuk 
ketidakadilan itu sendiri. Sedangkan asas biaya 
ringan meniscayakan biaya perkara dapat dijangkau 
oleh masyarakat.

Tiga keluhan utama masyarakat terhadap 
lembaga peradilan tersebut (lambat, berbelit, dan 
mahal) adalah kronik kelam perjalanan sejarah 
peradilan yang terus menjadi kajian mendalam 
pimpinan di Mahkamah Agung (MA). Maka 
dari itu, dalam satu dasawarsa terakhir,  MA terus 

berikhtiar agar kronik kelam yang menjadi batu 
sandungan reformasi lembaga peradilan itu bisa 
dipecahkan. 

Kebijakan yang mendorong implementasi 
tiga asas, yakni asas cepat, sederhana, dan biaya 
ringan terus digalakkan dengan mengoptimalkan 
perangkat pendukung teknologi informasi. Salah 
satu kebijakan mutakhir yang menjadi lompatan 
besar bagi MA dalam memutus mata rantai 
sistem peradilan yang berbelit, berjangka waktu 
lama, dan menelan biaya mahal, ialah dengan 
menerapkan e-court. Hal ini dituangkan dalam 
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 
Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara 
Elektronik di Pengadilan. E-court bisa dikatakan 
sebagai keputusan penting yang lahir dari kronik di 
masyarakat yang sejak awal menghendaki lembaga 
peradilan tampil dengan performa lebih modern. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan 
informasi yang pesat, memang sudah menjadi 
kebutuhan yang harus dipenuhi oleh lembaga 
peradilan agar tidak tergilas oleh perubahan zaman. 
Proses hukum yang semula manual suka tidak suka 
harus bergerak ke arah otomasi. Melalui aplikasi 
e-court masyarakat tak perlu  antre mendaftar 
perkara maupun antre sidang di pengadilan, 
sebab atas kesepakatan para pihak, sebagian besar 
tahapan persidangan  bisa dilakukan secara online. 
Masyarakat terbantu dalam banyak hal, mulai 
dari waktu, biaya, dan asas sederhana persidangan 
terpenuhi. Aplikasi e-court memiliki beberapa 
layanan utama, yakni pendaftaran perkara (e-filling), 
pembayaran panjar biaya perkara (e-payment), 
dan penyampaian pemberitahuan panggilan 
persidangan secara elektronik (e-summons).  

Kini dan ke depan kronik  panjang tentang 
tiga keluhan utama masyarakat terhadap lembaga 
peradilan akan cepat teratasi. Ketika MA telah 
menabuh genderang menuju peradilan modern, 
maka pada saat itulah sesungguhnya masyarakat 
memperoleh jawaban atas harapan yang selama ini 
digantungkan. 
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Suara Pembaca

Metode Pembelajaran Ditjen Badilag

Saya sebagai cakim Psangat 
terbantu dengan adanya 
metode-metode pembelajaran 
yang diterapkan Badilag, 
karena sehari saja kita tidak 
mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknolgi 
informasi maka kita akan 
ketinggalan jauh dan tergilas 
oleh kemajuan zaman. Sekali 
lagi terima kasih banyak 
buat Badilag, tim TI nya dan 
dewan redaksi yang telah 
mencurahkan waktu dan 

keterampilan demi terbentukya suatu wahana yang bisa 
mewujudkan warga peradilan agama yang punya daya 
saing tinggi dan masyarkat Indonesia yang melek hukum.

(H. Sahram, QH., SH. - Cakim PA Yogyakarta))

Redaksi:  Terima kasih atas apresiasinya. Moga Pak Sahram dapat 
mengikuti pendidikan cakimnya dengan baik. Amin..

Perlu Dibuat Laboratorium Pusat Kendali

Sah-sah saja bila ada yang bilang 
bahwa mengingat-ingat Siadpa 
Plus dengan Laboratoriumnya 
saat ini,  adalah mellow. 

Tapi nostalgia atas Siadpa Plus 
dan Lab-nya yang telah wafat itu,  
tidak selalu bersifat restrosfektif.  
Bisa juga bersifat prospektif. 

Ruh Lab Siadpa yang dulu berfungsi 
sebagai pusat kontrol (sebatas) perkara 
Pengadilan Agama se-Indonesia, 

semoga menginspirasi Badilag untuk membuat inovasi lain yang lebih 
besar. Semisal Laboratorium Pusat kendali dan kontrol Pengadilan 
Agama yang lebih menyeluruh.  Entah itu SIPP,  data pegawai,  
kegiatan satker dan sebagainya,  berada di satu ruangan. Real time. 

Berdasarkan rekam jejaknya,  saya yakin Badilag 
telah memikirkan ide seperti ini.  Tinggal bagaimana 
tahapan merealisasikannya.  Semoga terwujud. 

(Dadi Arya - Hakim PA Tasik Malaya, Jabar).
Redaksi: Terima kasih atas apresiasinya. Semoga Pak Dadi Arya 
sukses selalu. Amin.

Perlu Rubrik Tanya Jawab

A s s a l a m u a l a i k u m 
w a r a h m a t u l l a h i 
w a b a r a k a t u h . . 

Apresiasi untuk tim redaksi 
majalah PA yang telah 
menghadirkan bacaan 
menarik bagi warga PA.  
Sebagai pembaca,  ada 
usulan untuk menyajikan 
rubrik tanya jawab 
dari yg berkompeten 
untuk menjawab 

problemantika atau masalah yang dihadapi di 
lingkungan PA, seperti mengenai hukum acara dll. 

(Khairunnisa - Hakim PA Kalianda )

Redaksi: Terima kasih atas apresiasinya. Saran Ibu akan kami 
sampaikan ke pimpinan.

Perlu Dibuat
 Rubrik Ekonomi Syari’ah

Seakan sebuah oase di padang 
sahara, majalah peradilan agama 
memberikan kesegaran bagi 
kami para calon hakim yang 
sangat kehausan akan ilmu untuk 
menjadikan kami hakim yang 
berkualitas, amanah dan sholeh di 
masa yang akan datang. Semoga 
tim redaksi senantiasa eksis dalam 
menerbitkan majalah peradilan 
agama dengan rubriknya yang 
semakin menarik lagi kedepannya 
seperti rubrik ekonomi syariah 

(M Iksan 
Purnomo, Lc, - Cakim  PA Sumedang).  

Redaksi:  Terima kasih atas apresiasinya.  Moga Pak Iksan Purnomo 
dapat mengikuti pendidikan cakim dengan sempurna. Amin.

Sumber foto: http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/2018/07/20180713_150100.jpg
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Teknologi Informasi dan Pengembangan 
Administrasi Peradilan

Teknologi informasi (TI) telah 
mengubah cara manusia 
dalam berkomunikasi 
dan berinteraksi di dunia 

menjadi lebih mudah dan lebih cepat 
serta akurat. Informasi yang tersedia 
menjadi tidak terbatas dan komunikasi 
dapat menjangkau berbagai tempat 
di belahan bumi. Kegiatan dalam 
administrasi peradilan pun tidak 
terlepas dari menerima informasi, 
menyampaikan informasi, dan 
memproduksi informasi baru. Dalam 
hal ini, TI sangat penting digunakan 
untuk mengembangkan administrasi 
peradilan karena akan mempengaruhi 
bagaimana administrasi peradilan 

berjalan (Reiling, 2009: 16).
Ada tiga keluhan utama 

masyarakat terhadap peradilan, 
yaitu 1) delay (penundaan) dalam 
penanganan perkara, pemberian 
putusan dan keadilan, 2) access to 
justice (akses pada keadilan), dan 3) 
integrity (integritas dan korupsi), 
maka peran vital teknologi informasi 
(Information Technology) dalam 
menopang reformasi peradilan 
menjadi sangat penting dalam 
menangani tiga keluhan tersebut.

 Manfaat TI bagi pengadilan 
dapat dibedakan ke dalam: 1) 
teknologi bagi ruang sidang, yaitu 
untuk mendukung apa yang terjadi 

Pemanfaatan teknologi 

informasi di pengadilan 

menjadi syarat mutlak 

bagi pengembangan 

administrasi peradilan 

untuk mewujudkan 

peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan.   

Sumber foto: http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/2018/07/20180713_150100.jpg

LAPORAN UTAMA
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Fungsionalitas diatas memerlukan dua 
alat utama, yaitu word processing untuk 

menghasilkan dokumen kertas, dan database 
untuk registrasi, manajemen perkara, serta 

manajemen keuangan pengadilan. 

di ruang sidang sendiri, 2) teknologi 
bagi pekerjaan kantor, yaitu untuk 
mendukung proses yang terkait 
dengan administrasi perkara, 
pembuatan dokumen, dan manajemen 
pengadilan, dan 3) teknologi bagi 
komunikasi eksternal, yaitu untuk 
mendukung semua komunikasi 
dengan para pihak dan masyarakat 
umum di luar pengadilan (Reiling, 
2009: 48).

Menurut Reiling, terdapat 
perkembangan kegunaan TI 
di pengadilan, pertama adalah 
kegunaan yang berdiri sendiri, yaitu 
teknologi yang bekerja pada sebuah 
komputer yang tidak terhubung 
dengan sebuah jaringan. Kedua, 
kegunaan teknologi jaringan yang 
memberikan sarana sehingga orang 
dapat berkomunikasi satu dengan 
yang lain. Yang termasuk dalam 
kelompok ini adalah email, jaringan 
internet, database putusan, berbagi 
dokumen, berkas-berkas elektronik, 
groupware, dan konferensi suara dan 
video. Terakhir, teknologi perusahaan 
(enterprise technology) dan teknologi 
yang memungkinkan interaksi 
dengan pihak luar. Yang termasuk 
dalam kelompok ini adalah sistem 
manajemen alur pekerjaan, sistem 
manajemen hubungan pelanggan, dan 
interaksi eksternal elektronik dengan 
pelanggan. Idealnya dalam kelompok 

ini seluruhnya merupakan proses 
manajemen elektronik, yaitu perkara-
perkara diajukan secara elektronik 
yang dikelola sebagai berkas-berkas 
elektronik oleh sistem alur kerja 
elektronik, dan out put disimpan 
dalam sebuah arsip elektronik. Dalam 
tipe ideal ini, proses manajemennya 
yang berjalan tanpa kertas secara 
menyeluruh, namun proses 
pemeriksaan masih dapat terdiri dari 
persidangan secara fisik di ruang 
sidang (2009: 49-57).

Fungsionalitas TI di Pengadilan 
berfungsi sebagai dukungan langsung 
untuk hakim dan staf pengadilan, 
dukungan untuk manajemen 
pengadilan, dan dukungan untuk 
interaksi antara pengadilan dan 
masyarakat. Fungsionalitas diatas 
memerlukan dua alat utama, yaitu 
word processing untuk menghasilkan 
dokumen kertas, dan database untuk 
registrasi, manajemen perkara, serta 
manajemen keuangan pengadilan.

Pemanfaatan TI di Pengadilan 
Indonesia

Mahkamah Agung telah menapak 
jalan panjang dalam proses 
pemanfaatan Teknologi dalam 
menunjang kinerja Pengadilan, 
begitupula Peradilan Agama sebagai 
salah satu pilar peradilan di bawah 
Mahkamah Agung telah melakukan 

berbagai upaya yang sekiranya perlu 
dilakukan untuk memanfaatkan TI 
dalam dunia peradilan.

Untuk mendukung upaya 
mencapai visi Mahkamah Agung di 
dalam Cetak Biru 2010, pengadilan 
perlu membangun sistem informasi 
manajemen berbasis teknologi 
informasi. Dalam Cetak Biru 2010 
disebutkan pemanfaatan teknologi 
informasi di pengadilan merupakan 
salah satu hal yang perlu diperbaiki. 
Dokumen tersebut menyatakan bahwa 
penggunaan teknologi informasi 
akan memungkinkan pengadilan 
melakukan pengelolaan manajemen 
internal dan pertanggungjawaban 
yang lebih baik. Karena kegiatan 
pengadilan tergantung pada akses ke 
data yang tepat waktu dan akurat serta 
dapat diandalkan, maka peningkatan 
kondisi pengadilan melalui penerapan 
teknologi informasi akan dapat 
lebih mendukung tanggung jawab 
sistem pengadilan untuk melayani 
masyarakat, baik dalam memberikan 
keadilan maupun dalam memberikan 
akses ke informasi perkara.

Dalam Cetak Biru 2010 disebutkan 
bahwa penggunaan komputer perlu 
dimanfaatkan secara maksimal 
sehingga manajemen pengadilan 
berbasis teknologi informasi perlu 
dikembangkan guna mencapai tujuan 
yaitu meningkatkan kualitas putusan 

LAPORAN UTAMA
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Dua hal yang terlihat paling menonjol adalah 
revolusi teknologi informasi dan program 

justice for the poor. Revolusi teknologi 
informasi –meminjam istilah Cate dan 

Tim- berdampak sangat luas dan masif bagi 
akselerasi reformasi di peradilan agamal.

pengadilan, menyediakan publik 
dengan akses kepada informasi yang 
dikelola oleh pengadilan, memperkuat 
administrasi dan jasa pencatatan 
perkara serta dalam pemberian 
informasi pengadilan, membangun 
sistem kerja yang efisien, membangun 
organisasi yang didasarkan pada 
prestasi dengan menggunakan TI 
untuk memantau dan mengamati 
perkara, dan membangun lingkungan 
belajar melalui pembelajaran 
elektronik (e-learning). 

Pada awalnya, tujuan 
pengembangan suatu sistem 
informasi perkara berbasis teknologi 
informasi di Mahkamah Agung 
adalah untuk memenuhi kewajiban 
keterbukaan informasi kepada publik. 
Suatu sistem berbasis teknologi 
informasi memungkinkan informasi 
dan data mengenai perkara dapat 
dikumpulkan, diolah dan disampaikan 
kepada para pihak yang berperkara 
dan masyarakat secara relatif cepat, 
mudah dan murah tanpa adanya 
interaksi secara langsung antara 
petugas pengadilan sebagai penyedia 
informasi dengan para pihak yang 
berpekara dan masyarakat sebagai 
pengguna informasi (Roadmap 
Rencana Pengembangan SIPP MARI 
2015-2019). 

Sejalan dengan pelaksanaan 
Cetak Biru Mahkamah Agung, Cate 

dan Tim Lindsey dalam “Courting 
Reform; Indonesia’s Islamic Courts and 
Justice for the Poor” (2010) menyebut 
bahwa peradilan agama telah berhasil 
melakukan reformasi di tengah 
meluasnya anggapan publik tentang 
sistem pengadilan di Indonesia yang 
disfungsional, dan dalam berbagai 
hal, peradilan agama dapat dijadikan 
model tidak hanya oleh lingkungan 
peradilan lainnya di Indonesia tapi 
juga oleh peradilan Islam lainnya di 
Asia Tenggara.

Cate dan Tim menyebutkan 
bahwa ada sejumlah kebijakan dan 
aktivitas penting yang dilahirkan 
dan dipelopori oleh Badilag. Dua hal 
yang terlihat paling menonjol adalah 
revolusi teknologi informasi dan 
program justice for the poor. Revolusi 
teknologi informasi –meminjam 
istilah Cate dan Tim- berdampak 
sangat luas dan masif bagi akselerasi 
reformasi di peradilan agama. Inisiatif 
ini diambil Badilag tidak lama setelah 
mempelajari sistem IT di Family Court 
of Australia yang difasilitasi AusAID.

Revolusi tersebut dimulai dengan 
pembangunan website www.badilag.
net pada tahun 2005 Badilag kemudian 
mengembangkan pemanfaatan 
teknologi informasi tersebut 
untuk kebutuhan transparansi dan 
akuntabilitas peradilan (judicial 
transparency and accountability), 

administrasi penanganan perkara 
(case administration system), dan 
pelayanan publik (public services). 
Tidak itu saja, pemanfaatan IT 
itu digunakan juga untuk fungsi-
fungsi lainnya yang berkaitan 
dengan perbaikan kinerja peradilan, 
percepatan penyebaran informasi 
dan gagasan reformasi, serta kontrol 
pelaksanaan kebijakan yang dapat 
secara cepat dijalankan oleh jajaran 
peradilan agama di seluruh Indonesia.

Seperti gayung bersambut, banyak 
satker-satker peradilan di daerah 
yang membuat inovasi teknologi 
secara mandiri. Berbagai Aplikasi dan 
Proyek tingkat daerah bermunculan 
secara sporadis, demi satu 
tujuan: mempermudah pekerjaan 
administrasi dan keperkaraan 
peradilan dengan menggunakan 
teknologi informasi. Ambil sedikit 
contoh: Inovasi E-Court di PA Jakarta 
Selatan dan PA Tulungagung, SMS 
Gateway & E-Filing  di PA Jakarta 
Selatan, PA Banjarbaru, E-Skum di PA 
Wonosari, E-Summons & E-Perkara 
di PA Jakarta Selatan, PA Pelaihari 
dan PA Kotabaru, dan masih banyak 
aplikasi-aplikasi turunan lain yang 
tercipta secara mandiri.

Redaktur sempat mengumpulan 
data beberapa aplikasi independen 
yang saat itu bermunculan, sebagai 
berikut:
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F r a m e w o r k 
( perkara.NET )

PTA Surabaya Tahun 2013 Website yang menyajikan informasi perkara yang bersumber 
dari Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama 
(SIADPA) dan Sistem Administrasi Perkara Pengadilan 
Tinggi Agama (SIADPTA)

Pusat Pelaporan dan Data 
Statistik Perkara

PTA Surabaya Tahun 2014 Sebagai media pelaporan Rekapitulasi Perkara (RK) dari 
Pengadilan Tingkat pertama ke Tingkat Banding. 

Sistem Informasi Pelaporan 
Hak Kepaniteraan (SIPAPA)

PTA Surabaya Tahun 2015 Mengelola Administrasi Transaksi Hak-hak Kepaniteraan 
Lainnya (HHKL)

Antrian Sidang PA Mojokerto 2017 Membantu para pihak untuk mengetahui urutan persidangan 
dan membantu PP memanggil para pihak dari ruang sidang 

GPS PA Mojokerto 2016 Membantu para pihak untuk mendapatkan informasi 
tentang perkaranya melalui SMS, meliputi jadwal sidang I, 
sidang lanjutan dan AC apabila sdh terbit

E-Surat 2017 Membantu dalam managemen persuratan

Antrian Sidang 2016 Antrian Sidang untuk mempermudah para pihak berperkara 
mendaftarkan sidang 

E-Surat Pa Sidoarjo 2017 Membantu tata persuratan mulai dari penerimaan surat 
hingga disposisi secara elektronik 

Live Chat Pa Sidoarjo 2017 Membantu para pihak untuk mendapatkan informasi terkait 
perkara secara langsung dilayani oleh petugas Live Chat 

SMS Pengingat Sidang dan 
Penerbitan Akta Cerai (SISPAC)

Tahun 2017 Pemberitahuan kepada para pihak melalui SMS tentang hari 
dan tanggal sidangnya (3 hari sebelum sidang) 

Aplikasi Sidik Jari Pihak 
Berperkara

Agustus 2017 Identifikasi Sidik Jari Pihak Penggugat / Pemohon

Sistem Antrian Sidang 
Pengadilan Agama 
(MASDILAGA)

PA Bondowoso Tahun 2016 Memudahkan masyarakat dalam antrian sidang

SMS Center PA Bondowoso Tahun 2017 Memudahkan masyarakat dalam pencarian informasi 
seputar jadwal sidang, biaya, sidang ikrar, akta cerai, dan 
pengaduan masyarakat

SIKPA PTA Jawa Barat - Mengelola Keuangan Perkara
Aplikasi Jadwal Sidang VB6 PA. Kab. Kediri 2013 Menampilkan Jadwal Sidang Persidangan dalam bentuk 

Microsoft Excel
Antrian Sidang Barcode VB6 
dan Kartu Perkara Barcode 

PA. Kab. Kediri 2015 Antrian Persidangan menggunakan Sistem Barcode. 

Panggilan Sidang Berbasis 
Sistem Seven Segment 
Mikrokontroler

PA. Kab. Kediri 2015 Panggilan Sidang berdasarkan Nomor Antrian menggunakan 
Mikrokontroller dan disambungkan dengan sebuah tampilan 
nomor berbasis Seven Segment

Aplikasi Biaya Proses VB6 PA. Kab. Kediri 2015 Mengumpulkan Data-data penerimaan biaya proses dalam 
Proses Pendaftaran Pihak perkara setiap harinya. 

Aplikasi AC VB6 PA. Kab. Kediri 2016 Mengontrol Jumlah Pencetakan Akta Cerai, baik Cerai Gugat 
maupun Cerai Talak

Aplikasi Biaya Panggilan VB6 PA. Kab. Kediri 2018 Aplikasi ini mengolah data-data pengeluaran keuangan 
perkara 

SMS Gateway PA Tulungagung Apr-17 Mengetahui informasi perkara sesuai yang diinginkan 
melalui handphone dimana saja

Aplikasi Surat Masuk dan Surat 
Keluar (SIADTASU)

PA Nganjuk Maret 2016 Membantu Proses surat masuk dan keluar serta Pengarsipan 
Surat
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SIKPA TIM PTA Jawa Barat - Mengelola Keuangan Perkara

SIMPEL (Sistem Informasi 
Manajemen Persuratan 
Elektronik)

Team IT PA Malang
-

Mengelola data persuratan secara elektronik serta mengelola 
data delegasi masuk & keluar

Sistem Informasi Pelaporan 
Hak Kepaniteraan (SIPAPA)

PTA Surabaya Mengelola Administrasi Transaksi Hak-hak Kepaniteraan 
Lainnya (HHKL), Mengelola Transaksi Hak-hak Kepaiteraan 
(HHK) yang diambil dari transaksi Keuangan SIADPA (KIPA), 
dan Laporan untuk mengontrol proses administrasi perkara

ASAM URAT (Aplikasi 
Sederhana Manajemen Surat)

PA. Probolinggo 2015 Mengelola Administrasi surat menyurat di Pengadilan 
Agama Probolinggo

e-SMART 2.0 Tim Pembaharuan 
Badilag

- Mengelola Adminstrasi Persuratan

AMS (Aplikasi Manajemen 
Surat)

PA Ponorogo 2015 aplikasi berbasis web yang digunakan untuk pengarsipan 
surat masuk dan keluar umum maupun surat tabayun.

Aplikasi Taksiran Panjar 
Perkara

PA Ponorogo 2018 Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menghitung 
taksiran panjar perkara 

BIKP Jawa Barat TIMDA PTA Jawa 
Barat

- Mengelola Keuangan Perkara

SIKPA TIMDA PTA Jawa 
Barat

- Mengelola Keuangan Perkara

Antrian Terpadu + Informasi 
Perkara

PA. Sumenep 2017 Untuk antrian Ke Sidang, Pendaftaran, Meja Informasi, 
Mediasi, Meja Pengaduan, Kasir, Meja 3 , Meja Pengaduan 

Sms Gateway PA. Sumenep 2017 Untuk Mengetahui Jadwal Sidang, AC, Tanggal Putus, Salput, 
Sidang Ikrar dan Saldo Keuangan

Aplikasi Keuangan Perkara PA. Majene - Membantu Petugas Meja 1 dalam menerima perkara

Aplikasi Pengawasan PA. Majene - Membantu Petugas Meja 1 dalam menerima perkara

Aplikasi Antrian Sidang Plus 
Versi 4A

PA Rembang - Memudahkan masyarakat dalam antrian sidang dan 
memberikan informasi dan kemudahan kepada Pegawai dan 
Hakim dalam proses pelayanan

Pengaduan Online PA Kediri 2016 Memudahkan para pihak berperkara dalam menyampaikan 
pengaduan 

Aplikasi Persuratan v.2 PA Kediri 2017 Untuk mengelola pengadministrasian surat masuk dan surat 
keluar agar tertata rapi dan aman

SMS Center PA Tuban 2016 Mempermudah para pihak mengetahui perkara melalui SMS

Sistem Pengingat Sidang (SPS) PA Kab. Malang 2014 Dapat mengirim jadwal persidangan secara otomatis kepada 
para pihak sejak H-3 

ATR PA Kab. Malang 2015 Merekam secara otomatis jalannya persidangan dan 
merubah menjadi teks dan menyimpan dama bentuk audio 

Aplikasi Monitoring Berkas PA Kab. Malang 2017 Memonitor berkas sehingga dpat terpantau
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Selain di Peradilan Agama, 
awalnya masing-masing lingkungan 
peradilan memiliki aplikasi 
sendiri-sendiri, peradilan agama 
menggunakan aplikasi SIADPA 
(Sistem Informasi Administrasi 
Perkara Peradilan Agama), peradilan 
umum menggunakan CTS (Case 
Tracking System) atau SIPP (Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara), 
peradilan tata usaha negara 
menggunakan SIAD-TUN (Sistem 
Informasi Administrasi Perkara 
Peradilan Tata Usaha Negara), dan 
peradilan militer menggunakan SIAD-
MIL (Sistem Informasi Administrasi 
Perkara Peradilan Militer), namun 
kemudian seluruh lingkungan 
peradilan di bawah Mahkamah Agung 
menggunakan SIPP sejak tahun 2016 
yang diawali dengan SIPP Versi 3.1.1.

Pada tahun 2010 Mahkamah 
Agung dengan bantuan dari Proyek 
C4J/USAID mengembangkan Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 
atau Case Tracking System (CTS). 
SIPP dikembangkan dengan sistem 
berbasis teknologi yang dikenal dan 
dikuasai oleh pengelola teknologi 
informasi internal di Mahkamah 
Agung. SIPP merupakan aplikasi 
sistem informasi untuk penelusuran 
alur perkara yang berbasis web 
(Roadmap Rencana Pengembangan 
SIPP MARI 2015-2019). 

Pengembangan SIPP ditandai 
dengan peluncuran SIPP Versi 1 pada 
tanggal 23 Maret 2011 di Pengadilan 
Negeri Palembang oleh Ketua 
Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa. 
Peluncuran tersebut merupakan 
uji coba SIPP secara resmi untuk 
pertama kalinya di pengadilan negeri 
di Indonesia. Sampai dengan bulan 
Februari 2013 atau hampir satu tahun 
dari saat peluncurannya, terdapat 
143 pengadilan atau 42% dari total 
352 pengadilan negeri yang telah 

menerapkan SIPP Versi 1. SIPP terus 
dikembangkan dan pada tanggal 17 
Desember 2012 Ketua Mahkamah 
Agung M. Hatta Ali melaksanakan 
peluncuran SIPP Versi 2 di Pengadilan 
Negeri Denpasar. Pada saat peluncuran 
SIPP versi 2, Ketua Mahkamah Agung 
mengeluarkan pernyataan yang tegas 
bahwa “sebelum matahari terbit di 
2014, seluruh pengadilan tingkat 
pertama pada peradilan umum sudah 
harus menerapkan SIPP/CTS”. Dan 
terhitung mulai bulan September 
2014 seluruh pengadilan negeri yang 
sudah beroperasi, yang jumlahnya 350 
pengadilan, dan seluruh pengadilan 
tinggi, yang jumlahnya 30 pengadilan, 
sudah menerapkan aplikasi SIPP Versi 
3 dalam proses penanganan perkara 
(Roadmap Rencana Pengembangan 
SIPP MARI 2015-2019).

Pengembangan SIPP menjadi paket 
aplikasi yang digunakan di empat 
lingkungan peradilan, yaitu SIPP Versi 
3.1.1, diresmikan penggunaannya 
oleh Ketua Mahkamah Agung RI 
dalam acara Penyampaian Laporan 
Tahunan Mahkamah Agung RI pada 
bulan Maret 2016. Dan di lingkungan 
Peradilan Agama, berdasarkan 
Surat Direktur Jenderal Badan 
Peradilan Agama Nomor 0458/DJA/
HM.02.3/2/2016 tanggal 11 Februari 
2016, implementasi aplikasi SIPP 
Versi 3.1.1 di seluruh satuan kerja di 
lingkungan peradilan agama dimulai 
setelah batas akhir masa transisi 
tanggal 30 Juni 2016.

Pemanfaatan TI di Pengadilan 
Manca, Sebuah Perbandingan

Jauh sebelum usaha pemanfaatan 
TI di Peradilan-peradilan di Indonesia 
dimulai, sejumlah negara telah 
mengadopsi IT dalam Pengadilan. 
Ambil contoh, E-court IT Based 
Judicial System yang digalang oleh 
Komunitas Hukum masyarakat Eropa 
yang hampir melibatkan semua 
stakeholders di bidang hukum, mulai 
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dari Pengacara, Jaksa, Hakim dsb di 
semua negara anggota Uni Eropa.

E-court IT Based Judicial System 
mengambil 6 komponen utama 
yaitu Sistem Manajemen Peradilan 
alur kerja, Produksi Audio/Video/
Text Digital dan sistem Sinkronisasi, 
Modul pengambilan informasi, 
Sistem Manajemen Database, Sistem 
portal web, dan Sistem Manajemen 
Keamanan.

Proyek ini mengambil lokasi 
percontohan Italia dan Polandia, dan 
mendapatkan beberapa hasil sebagai 
berikut: 1) Frekuensi persidangan 
secara langsung (face to face), 
berkurang dengan adanya alternatif 
persidangan online (teleconfrence, 
VOIP) 2) Berkembangnya pelayanan 
kepada masyarakat dalam bentuk-
bentuk tutorial audio/video. 3) 
Pertukaran data perkara persidangan 
dengan memakai format XML (bahasa 
pemrograman untuk tampilan 
situs) 4). Penghematan biaya atas 
arsip perkara/persidangan dengan 
dilakukan perekaman secara 
multimedia (video, tape, audio tape). 
5) Adanya format standar kode untuk 
macam jenis data (audio, video, photo, 
text) 6. Standarisasi sistem keamanan 
dan profil/identitas pemakai untuk 
dapat mengakses data (authorized 
users). 

Pindah ke Negara tetangga sebelah 
selatan Indonesia: Australia, yang sejak 
tahun 2009 telah mempraktekkan 
e-court sebagai bagian dari proses 
modernisasi manajemen perkara 
di negara tersebut. Gagasan awal 
dari lahirnya e-court ini sebenarnya 
adalah transformasi berkas perkara 
pengadilan yang berbentuk fisik 
menjadi berbasis digital. Meski 
Federal Court of Australia (FCA) 
sudah lama menerapkan layanan 
pengadilan berbasis elektronik ini, 
faktanya meninggalkan paper based 
system dalam penanganan perkara 
merupakan hal yang tidak mudah. 

Sangat faham bahwa merubah 
orientasi paper based menjadi 
paperless itu tidak mudah, maka 
FCA menyusun delapan strategi 
manajemen perubahan dalam 
melakukan peralihan dari paper 
based ke paperless, yaitu: Pertama, 
memastikan apakah inovasi tersebut 
benar-benar perlu dilakukan (inovasi 
harus benar-benar dipertimbangkan 
dengan matang), Kedua, membentuk 
tim pendukung terhadap penerapan 
inovasi tersebut, Ketiga, merumuskan 
visi inovasi tersebut. Langkah 
berikutnya setelah terbentuk tim 
adalah merumuskan visi inovasi 
yang akan diimplementasikan. 
Pada langkah ini juga harus disusun 
dengan matang strategi untuk 
melakukan implementasi inovasi/
perubahan tersebut, Keempat, 
mengkomunikasikan visi kepada 
seluruh aparatur peradilan, Kelima, 
memberi wewenang kepada yang lain 
untuk mengimplementasikan inovasi/
perubahan sesuai visi, Keenam, 
merencanakan dan menyusun 
program jangka pendek (quick 
wins). Harus dipastikan rencana 
tersebut terlaksana, dan segera 
dilakukan evaluasi serta perbaikan 
jika ada yang tidak sesuai maupun 
tidak berjalan dengan baik, Ketujuh, 
mempertahankan kemajuan terhadap 
inovasi yang telah diimplementasikan 
dan menghasilkan inovasi/perubahan 
yang lainnya, dan Kedelapan, 
melembagakan program perubahan/
inovasi sebagai pendekatan baru. 

Keputusan FCA untuk melakukan 
penguatan layanan elektronik 
pengadilan terjadi pada acara The 
Judge Meeting di bulan September 
2009, dan baru lima tahun setelah itu 
(2014), FCA melakukan soft launching 
sistem Electronic Court File (ECF), dan 
direncanakan sistem ini akan berlaku 
sepenuhnya di tahun 2015.

Warwick Sodden (CEO/registrar) 
FCA New South Wales, Sydney 

menyampaikan beberapa hambatan 
implementasi ECF bagi pengadilan, 
terutama hakim, adalah persepsi 
mereka bahwa akan kesulitan dengan 
sistem baru ini. Mereka berdalih 
tidak mahir menggunakan komputer 
sehingga penerapan ECF akan 
memperlambat proses penanganan 
perkara. Ada juga yang menolak 
karena khawatir sistem tidak akan 
berjalan baik karena diakses oleh 
semua pihak. Akibatnya proses 
penanganan perkara terganggu, 
bahkan terancam gagal karena 
dokumennya hilang.

Menurut Warwick adanya persepsi 
demikian pada umumnya disebabkan 
oleh tiga hal: tidak mau (unwilling), 
tidak bisa (unable) dan tidak tahu 
(unknowing). Oleh karena itu strategi 
FCA untuk menghadapi resistensi 
tersebut adalah dengan menjalin 
komunikasi dengan para hakim. 
Tim implementasi ECF memberi 
penjelasan bahwa ECF akan membuat 
pekerjaan efektif dan efisien. Mereka 
pun diingatkan bahwa masih dapat 
mencetak dokumen yang dibutuhkan.

Di Filipina, Reformasi 
Administrasi di dunia peradilan (The 
Action Program for Judicial Reform) 
dilakukan lewat The Management 
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Information System Office (2001), 
yang bertugas untuk memberikan 
keahlian teknis pada perancangan 
sistem, pengembangan sistem 
aplikasi, serta layanan dukungan 
pada pemeliharaan perangkat keras. 
MISO bertujuan untuk mendukung 
dan memandu Pengadilan dalam 
membangun teknologi informasi yang 
canggih dalam upaya komputerisasi. 

Reformasi peradilan di Philipina, 
berbasis penggunaan IT diantaranya 
didasari oleh beberapa faktor, 
diantaranya banyaknya jam kerja 

para Hakim dan Pegawai yang 
terbuang untuk mengumpulkan 
dan melakukan pengisian data 
jumlah perkara beserta proses 
perkembangan tahapan penanganan 
perkaranya, pengerjaan laporan 
secara manual banyak menyita waktu 
dan dihabiskan untuk men-checking 
dan rechecking angka dan keterangan 
lain untuk memastikan akurasi dan 
kelengkapan data, dan pegawai 
terlalu banyak menghabiskan waktu 
untuk mengumpulkan data statistik 
perkara, proses perkara, serta 

sewaktu melacak ratusan laporan 
bulanan. Akibatnya, tidak ada waktu 
yang cukup untuk melakukan analisis 
data dan mempersiapkan laporan bagi 
para penentu keputusan (decision 
makers). Para peneliti dan pengguna 
data lain mengalami frustrasi karena 
kesulitan untuk memperoleh akses 
langsung terhadap laporan-laporan 
yang berisikan informasi yang lebih 
detail, konsisten dan komprehensif 
dari pengadilan.

Arab Saudi juga memanfaatkan 
TI dalam dunia peradilan dimulai 
semasa Raja Abdullah (2007), dimana 
administrasi peradilan meninggalkan 
sistem konvensional dalam 
pengelolaan sistem administrasi 
perkara beralih ke digital. Sistem 
pelayanan hukum terhadap 
masyarakat, mulai dari pendaftaran 
secara Elektronik hingga pemanggilan 
terhadap para pihak menggunakan 
sarana elektronik sedangkan 
berkas perkara disampaikan secara 
paperless, dan juga sistem ecourt Arab 
Saudi sudah langsung terintegrasikan 
dengan pihak otoritas perbankan 
untuk membekukan seluruh bentuk 
transaksi keuangan, Imigrasi, 
kementrian luar negeri untuk 
mencegah berpergian keluar Saudi 
sampai para pihak melaksanakan 
putusan Pengadilan  hal demikian 
dilakukan demi memberikan 
pelayanan hukum dan keadilan bagi 
masyarakat yang berperkara di Arab 
Saudi secara cepat dan singkat.
Daftar Rujukan
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Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 2018 tentang 
Administrasi Perkara di 

Pengadilan Secara Elektronik (Perma 
3 Tahun 2018), lahir sebagai respons 
terhadap program prioritas nasional 
yaitu perbaikan indeks kemudahan 
berusaha di Indonesia (Ease of Doing 
Business/EODB). Program prioritas 
nasional tersebut diuraikan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019. Ini juga menjadi latar belakang 
dalam Perma 3 Tahun 2018 yang 
dikategorikan sebagai tuntutan 
zaman agar lebih efektif dan efisien.

Program kemudahan berusaha 
dimaksudkan untuk meningkatkan 
gairah investasi di Indonesia. 
Dengan tingkat investasi yang tinggi, 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

E-Court:
Berperkara Tanpa Pelik di Era Elektronik
Kita sedang berada di era 
elektronik. Era dimana 

segala sesuatu dapat 
dengan mudah diakses 
melalui gawai dalam 
genggaman tangan. 
Keberadaan internet 
telah memutus jarak 
jutaan kilometer dan 

memotong ribuan jam. 
Melalui pemanfaatan 
Teknologi Informasi, 

semuanya dapat dengan 
mudah diakses. Kegiatan 
transaksi perekonomian 
menghendaki lembaga 
yudikatif  merespons 

perkembangan zaman. 
Dan, inilah gagasan 
peradilan elektronik 

di Indonesia.

akan membaik dan kesejahteraan 
rakyat akan meningkat.

Terkait indeks kemudahan 
berusaha, terdapat dua parameter 
yang berhubungan dengan Mahkamah 
Agung. Pertama, penegakan kontrak 
(enforcing contract) yang menyangkut 
kewenangan badan peradilan. Kedua, 
penyelesaian kepailitan (resolving 
insolvency). Kedua parameter 
tersebut masuk di bawah yurisdiksi 
hukum perdata. 

Penyelesaian perkara perdata 
di Indonesia masih menggunakan 
sistem hukum perdata yang sumber 
hukum formilnya merupakan warisan 
pemerintahan Hindia Belanda, antara 
lain: KUHPer, KUHD, HIR/Rbg.

Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 
2018 merupakan kontribusi penting 
Mahkamah Agung untuk mendukung 
program prioritas nasional tersebut. 
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Sejatinya, Mahkamah Agung telah menginisiasi 
untuk memberikan dukungan tercapainya 
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya 
ringan, yaitu dengan menerbitkan Perma 2 

Tahun 2015 dan Perma Nomor 14 Tahun 2016. 
Kedua Perma tersebut merupakan langkah 

konkret Mahkamah Agung dalam melakukan 
perbaikan parameter penegakan kontrak.

Hal itu sejalan dengan mandat 
undang-undang dan agenda Cetak 
Biru Pembaruan Peradilan Tahun 
2010-2035. Pasal 4 UU No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
memberikan mandat bahwa 
pengadilan akan terus bersikap 
proaktif untuk mengatasi hambatan 
dan rintangan demi tercapainya 
peradilan yang sederhana, cepat dan 
biaya ringan.

Sejatinya, Mahkamah Agung telah 
menginisiasi untuk memberikan 
dukungan tercapainya peradilan yang 
sederhana, cepat dan biaya ringan, 
yaitu dengan menerbitkan Perma 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 
Untuk lingkungan peradilan agama, 
Mahkamah Agung juga telah 
menerbitkan Perma Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Perkara Ekonomi Syari’ah. Kedua 
Perma tersebut merupakan langkah 
konkret Mahkamah Agung dalam 
melakukan perbaikan parameter 
penegakan kontrak.

Selain itu, Mahkamah Agung juga 
juga telah menerbitkan SEMA Nomor 
2 Tahun 2016 tentang Peningkatan 
Efisiensi dan Transparansi 
Proses Kepailitan dan PKPU di 
Pengadilan. SEMA ini dimaksudkan 
untuk meningkatkan mekanisme 
penyelesaian kepailitan.

Era Elektronik 
Belakangan ini Mahkamah Agung 

terus memperkuat komitmennya 
dengan mulai mengkaji peluang 
penerapan pendaftaran, pembayaran 
dan pemanggilan perkara secara 
elektronik di pengadilan. Karena hal-
hal tersebutlah yang menurut EODB 
masih dapat dikembangkan oleh 
peradilan Indonesia. Oleh karena itu 
Mahkamah Agung telah membentuk 
Kelompok Kerja Nomor 176A/SK/
KMA/IX/2017.

Melalui SK ini, Ketua MA 

mengamanatkan kepada Kelompok 
Kerja untuk melakukan tugas 
sebagai berikut: a). Melaksanakan 
pengkajian dan menyusun hasil 
pengkajian dalam rangka persiapan 
implementasi register, pembayaran 
dan pemanggilan perkara secara 
elektronik di pengadilan; b). 
Menyusun rekomendasi teknis 
yang diperlukan dalam rangka 
implementasi register, pembayaran 
dan pemanggilan perkara secara 
elektronik di pengadilan.

c). Menyusun rancangan kebijakan 
yang diperlukan dalam rangka 
implementasi register, pembayaran 
dan pemanggilan perkara secara 
elektronik di pengadilan; d). 
Melakukan fasilitasi dan koordinasi 
teknis dalam rangka uji coba 
penerapan register perkara secara 
elektronik, pembayaran biaya perkara 
secara elektronik dan pemanggilan 
elektronik di Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri 
Surabaya.

Ada beberapa pertimbangan yang 
menjadi dasar untuk mendorong 
pengaturan pelaksanaan peradilan 
secara elektronik sebagai berikut: 
1) pengadilan berusaha mengatasi 
segala hambatan dan rintangan untuk 
dapat tercapainya peradilan yang 
sederhana, cepat dan biaya ringan; 
2) tuntutan pencari keadilan dan 
perkembangan zaman mengharuskan 

pelayanan administrasi perkara 
di pengadilan berbasis teknologi 
informasi; 3) MA dapat mengatur 
lebih lanjut hal-hal yang diperlukan 
bagi kelancaran penyelenggaraan 
peradilan.
Tujuh Terobosan Perma

Perma Nomor 3 Tahun 2018 
merupakan sebuah terobosan dalam 
administrasi perkara di pengadilan. 
Ia memuat beberapa ketentuan 
administrasi secara elektronik yang 
sangat berbeda dengan praktik 
pengadilan selama ini. Perma yang 
ditetapkan sejak 29 Maret 2018 
ini, mendapat respons cepat dari 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Agama (Ditjen Badilag) dengan 
menerbitkan Surat Keputusan Dirjen 
Badilag Nomor 1294/DjA/HK.00.6/
SK/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma 
3 Tahun 2018. 

Beberapa konsep penting diatur 
dalam Perma tersebut antara 
lain sebagai berikut: Pertama, 
pengguna harus terdaftar. Perma ini 
mengharuskan penggugat/pemohon 
yang hendak mendaftarkan perkara 
mereka harus terlebih dahulu 
melakukan registrasi. Pengguna 
terdaftar ini bisa perorangan 
(principal) atau advokat (kuasa). 
Agar bisa menjadi pengguna 
terdaftar, penggugat/pemohon harus 
melengkapi syarat seperti KTP bagi 
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perorangan dan kartu advokat dan 
berita acara sumpah bagi advokat. 
Khusus untuk pengguna perorangan, 
akan diatur secara khusus dalam SK 
KMA tersendiri.

Kedua, menggunakan domisi 
elektronik. Perma Nomor 3 Tahun 
2018 mensyaratkan para pihak 
memiliki domisili elektronik berupa 
surat elektronik dan nomor telpon 
yang telah terverifikasi. Ketiga, 
administrasi perkara dilakukan secara 
elektronik. Perma ini memungkinkan 
para pihak melakukan semua 
penyerahan dokumen (replik, 
duplik, kesimpulan, jawaban) secara 
elektronik.

Keempat, pembayaran biaya 
panjar perkara secara elektronik. 
Konsep pembayaran elektronik yang 
diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 
2018 ini memungkinkan penggugat/
pemohon membayar biaya panjar 
perkara secara online melalui sms 
banking, internet banking, ATM dan 
sebagainya.

Kelima, pemanggilan secara 
elektronik. Pemanggilan sidang 
secara elektronik melalui e-mail atau 
nomor telpon yang telah terverifikasi, 
sebagaimana diatur Perma 3 Tahun 
2018 ini, membuat bussiness proccess 
di pengadilan lebih sederhana, efisien 
dan murah. Keenam, penerbitan 
salinan putusan/penetapan secara 
elektronik dilakukan paling lambat 14 
hari kerja. Penerbitan dilakukan baik 
ada atau tidak ada permintaan dari 
para pihak. Khusus untuk perkara 
kepailitan, penerbitan dilakukan 
dalam waktu paling lama 7 hari kerja. 

Ketujuh, tata kelola administrasi 
perkara secara elektronik. Pengaturan 
tentang administrasi perkara secara 
elektronik dalam Perma 3 Tahun 
2018 membuat pekerjaan pengadilan 
menjadi lebih mudah. Persoalan 
tata kelola arsip yang selama ini 
sangat pelik karena terbatasnya 
ruangan di gedung pengadilan dapat 

terpecahkan.

Mengenal Aplikasi E-Court
Aplikasi e-court adalah sebuah 

instrumen pengadilan sebagai bentuk 
pelayanan terhadap masyarakat 
dalam hal pendaftaran perkara secara 
online, pembayaran secara online, 
mengirim dokumen persidangan 
(replik, duplik, kesimpulan, jawaban) 
dan pemanggilan secara online. 
Aplikasi e-court diharapkan mampu 
meningkatkan pelayanan dalam 
menerima pendaftaran perkara 
secara online dimana masyarakat 
akan menghemat waktu dan biaya 
saat melakukan pendaftaran perkara.

Pendaftaran perkara online 
dalam aplikasi e-court untuk saat 
ini baru dimungkinkan untuk jenis 
pendaftaran perkara gugatan dan 
akan terus berkembang. Pendaftaran 
perkara gugatan di pengadilan adalah 
jenis perkara yang didaftarkan  di  
Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama  
dan  Peradilan  TUN  yang dalam 
pendaftarannya memerlukan effort 
atau usaha yang lebih, dan hal inilah 
yang menjadi alasan untuk membuat 
e-court yaitu untuk kemudahan 
berusaha.

Ada beberapa kuntungan 
pendaftaran perkara secara online 
melalui aplikasi e-court, antara lain: 
1) menghemat waktu dan biaya 
dalam proses pendaftaran perkara; 
2) pembayaran panjar biaya perkara 
dapat dilakukan dengan berbagai 
metode pembayaran dan bank 
(internet banking, sms banking, ATM, 
dan sebagainya); 3) dokumen terarsip 
secara baik dan dapat diakses dari 
berbagai lokasi dan media; 4) proses 
temu kembali (searching) data lebih 
cepat.

Tiga Langkah Mudah dalam E-Court
Secara umum, proses pendaftaran 

perkara secara online melalui 
e-court sangat mudah, semudah 

menggenggam telpon di tangan. 
Terdapat tiga tahap penting dalam 
e-court, yaitu: pendaftaran secara 
elektronik (e-filling), pembayaran 
secara elektronik (e-payment) dan 
pemanggilan secara elektronik 
(e-summons).

Sebelum melakukan pendaftaran 
secara online, syarat wajib yang 
harus dilakukan oleh calon pendaftar 
adalah memiliki akun pada 
aplikasi e-court. Untuk melakukan 
pendaftaran sebagai pengguna 
terdaftar, yang dilakukan pertama 
kali adalah membuka website e-Court 
Mahkamah Agung di https://ecourt.
mahkamahagung.go.id dan menekan 
tombol Register Pengguna Terdaftar.

Dalam pendaftaran Pengguna 
Terdaftar harus dimasukkan alamat 
e-mail yang valid karena aktivasi 
akun akan dikirimkan melalui email 
yang didaftarkan yang nantinya akan 
menjadi alamat domisili elektronik 
pengguna terdaftar. Jika pendaftaran 
berhasil, pengguna terdaftar akan 
mendapatkan e-mail user dan 
password yang telah dibuatnya dan 
dapat digunakan untuk login pada 
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aplikasi e-court.
Setelah berhasil login untuk 

pertama kali, pengguna terdaftar 
harus melengkapi data advokat. 
Sesuai Perma 3 Tahun 2018, 
pengguna terdaftar untuk saat ini 
hanya bisa dilakukan oleh advokat, 
untuk pengguna terdaftar lain dari 
perseorangan akan diatur kemudian.

Dalam melengkapi data, advokat 
juga jarus melengkapi dokumen 
advokat sesuai persyaratan yang telah 
diatur dalam Perma 3 Tahun 2018 
yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan 
Kartu Tanda Anggota (KTA).

Dengan melengkapi data advokat 
yang benar untuk pendaftaran akun 
pengguna terdaftar telah selesai 
dilakukan, akan tetapi untuk bisa 
beracara dengan menggunakan 
e-court harus menunggu verifikasi 
dan validiasi oleh Pengadilan Tingkat 
Banding dimana advokat tersebut 
disumpah.

Setelah pengguna terdaftar 
dinyatakan terverifikasi dan valid 
sebagai advokat oleh Pengadilan 
Tingkat Banding dimana advokat 
tersebut disumpah, maka berikutnya 
adalah Pendaftaran Perkara.

Dalam pendaftaran perkara 
(e-filling), pengguna terdaftar 
akan langsung mendapatkan Surat 
Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 
yang di-generate secara elektronik 
oleh aplikasi e-court. Dalam proses 
generate tersebut sudah akan 
dihitung berdasarkan komponen 
biaya apa saja yang telah ditetapkan 
dan dikonfigurasi oleh pengadilan 
dan besaran biaya radius yang dijuga 
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, 
sehingga perhitungan taksiran 
biaya panjar sudah diperhitungkan 
sedemikian rupa dan menghasilkan 
elektronik SKUM atau e-SKUM yang 
pembayarannya dilakukan secara 
elektronik (e-payment).

Aplikasi e-court juga mendukung 
dalam hal pengiriman dokumen 

persidangan seperti replik, duplik, 
kesimpulan secara elektronik yang 
dapat diakses oleh Pengadilan dan 
para pihak.

Sesuai dengan Perma 3 Tahun 
2018, pemanggilan para pihak yang 
pendaftarannya dilakukan dengan 
menggunakan e-court, dilakukan 
secara elektronik (e-summons) 
yang dikirimkan ke alamat domisili 
elektronik pengguna terdaftar. Akan 
tetapi untuk pihak tergugat untuk 
pemanggilan pertama dilakukan 
dengan manual dan pada saat 
tergugat hadir pada persidangan 
yang pertama akan diminta 
persetujuan apakah setuju dipanggil 
secara elektronik atau tidak, jika 
setuju maka pihak tergugat akan 
dipanggil secara elektronik sesuai 
dengan domisili elektronik yang 
diberikan, sementara jika tergugat 
tidak setuju, pemanggilan  kepada 
tergugat dilakukan secara manual 
sebagaimana pada umumnya.

Sebagai sebuah terobosan yang 
merespons terhadap tuntutan jaman 
agar lebih efektif dan efisien, aplikasi 
e-court sudah terintegrasi dengan 
Sistem Informasi Penelusuran Perkara 
(SIPP) Mahkamah Agung. Sehingga, 
setiap perkara yang didaftarkan 
secara online melalui e-court, dapat 
langsung terekam sebagai perkara 
dalam SIPP.    

[Arijaya, Isna, Hudiata]

Daftar Bacaan
Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana (Perma 2 Tahun 
2015).

Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penyelesaian 
Perkara Ekonomi Syari’ah (Perma 14 
Tahun 2016).

Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Administrasi Perkara di 
Pengadilan Secara Elektronik (Perma 
3 Tahun 2018).

Syamsul Maarif, Perkembangan 
Kemudahan Berusaha dan  
Peraturan Mahkamah Agung 
RI Nomor 3 Tahun 2018  
tentang Administrasi Perkara di 
Pengadilan Secara Elektronik, materi 
disampaikan pada acara Kelompok 
Kerja Kemudahan Berusaha 
Mahkamah Agung RI, 2018, di Jakarta.

AS. Pudji Harsoyo, E-Court: Teknologi 
Informasi Terintegrasi bagi Pelayanan 
Pengadilan yang Lebih Baik, materi 
disampaikan pada acara sosialisasi 
E-Court di berbagai pengadilan, 2018.

Aco Nur, Perma 3 Tahun 2018: Upaya 
Mewujudkan Peradilan yang 
Sederhana, Cepat dan Biaya 
Ringan, materi disampaikan pada 
acara Launching E-Court bersama 
Perhimpunan Advokat Indonesia 
(Peradi), Jumat (20/7/2018) di Hotel 
Pullman, Jakarta.

Kelompok Kerja Pengkajian dan Penyusunan 
Peraturan tentang Register, Pembayaran, 
dan Pemanggilan Perkara Secara 
Elektronik, Naskah Akademik Peraturan 
Mahkamah Agung tentang Pendaftaran, 
Pembayaran, Serta Pemanggilan Secara 
Elektronik, Mahkamah Agung RI, Tahun 
2018.
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Keunggulan  E-Court  dan  Problematikanya 

E-Court merupakan lompatan besar Mahkamah 
Agung di bidang teknologi informasi dalam sistem 

peradilan. Tata kelola administrasi yang semula 
menggunakan pola manual, kini bergerak ke arah 

otomasi. E-Court diakui banyak mengandung 
kemanfaatan besar bagi terwujudnya peradilan yang 
efektif, transparan, dan terjangkau. Meski demikian, 
problem yang mengikutinya harus dipecahkan agar 

penerapannya berjalan paripurna dan keluhan utama 
masyarakat terhadap peradilan bisa terkikis.

Patogen birokrasi yang 
terjadi selama ini selalu 
menjadi mimpi buruk 
bagi masyarakat dalam 

memperoleh akses layanan publik. 
Di pengadilan, misalnya, keluhan 
masyarakat masih terkait prosedur 
administrasi perkara yang dianggap 
berbelit, birokratis, berbiaya mahal, 
tertutup, dan membutuhkan waktu 
lama (Reilling,  2009). Maka dari 
itu, sebagai respons atas aspirasi 
masyarakat terkait penyelenggaraan 
peradilan,  Mahkamah Agung 
(MA) memberlakukan Peraturan 
Mahkamah Agung (Perma) Nomor 
3 Tahun 2018 tentang Administrasi 

Sumber foto: https://news.detik.com/berita/d-4125134/peradi-kenalkan-e-court-ke-para-advokat/komentar
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No. Aspek Perbedaan HIR/R.Bg. Perma No.3/2018
1. Pengguna (user) Setiap orang yang akan beperkara dapat 

mengakses layanan pengadilan (secara 
fisik). Setiap orang dalam hal ini adalah 
principal atau kuasa (kuasa hukum/
advokat, kuasa insidentil) (Pasal 118 
HIR/142 R.Bg.)

• Hanya pengguna terdaftar 
(registered user) yang dapat 
mengakses layanan administrasi 
perkara secara elektronik. 
Pengguna terdaftar dapat 
berupa perorangan (principal) 
atau advokat yang terdaftar 
(Pasal 4 ayat 1);

• Syarat untuk menjadi registered 
user bagi perorangan adalah 
KTP, sementara bagi Advokat 
adalah KTA dan BA Sumpah 
(Pasal 4 ayat 3);

• Pendaftaran dilakukan melalui 
sistem informasi pengadilan 
(Pasal 4 ayat 4).

2. Cakupan pengaturan 
a d m i n i s t r a s i 
keperkaraan

Pendaftaran dengan cara datang langsung 
ke kantor Pengadilan dan mendaftar pada 
meja pendaftaran;
Penyampaian jawaban, replik, duplik, 
kesimpulan secara fisik di depan sidang;
Penyampaian dan penyimpanan 
dokumen perkara secara fisik. (Pasal 120 
– 121 HIR/144 – 145 R.Bg.)

• Pendaftaran secara elektronik 
atau daring (electronic/online 
registration);

• Penyampaian jawaban, replik, duplik, 
kesimpulan secara elektronik;

• Penyampaian dan penyimpanan 
dokumen perkara secara elektronik 
(Pasal 1 angka 5).

3. Domisili pengguna Tempat kediaman senyatanya (domisili 
faktual) (Pasal 118 ayat 1 HIR/142 ayat 
1 R.Bg.)

Domisili elektronik (Pasal 5 ayat 2)

4. Pembayaran panjar 
biaya perkara

Pembayaran dilakukan di kasir atau 
dengan membayar ke bank rekanan 
pengadilan (Pasal 121 ayat 4 HIR/145 
ayat 4 R.Bg.)

Pembayaran dapat dilakukan melalui 
saluran pembayaran elektronik yang 
tersedia (Pasal 8)

perkara Secara Elektronik di 
Pengadilan. Aturan tersebut sebagai 
kebijakan konkret MA dalam 
menerjemahkan asas peradilan cepat, 
sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan Cetak Biru 
Pembaruan Peradilan 2010-2035, 
MA sejatinya telah menetapkan arah 
pembaruan manajemen perkara. 
Salah satunya mengenai modernisasi 
manajemen perkara yang muaranya 
adalah modernisasi business dan 
pelayanan publik. Karena itu, sejak 

berlakunya Perma No.3/2018, secara 
fundamental manajemen administrasi 
perkara berubah drastis dan bergerak 
ke era elektronik (E-Court). Hal ini 
menjadi lompatan besar karena bukan 
saja praktik pelayanan keperkaraan 
yang berubah. Tapi, pelaksanaan 
persidangan juga dilakukan secara 
elektronik (e-litigation).

Sejak genderang menuju 
peradilan modern ditabuh, banyak 
pihak mengapresiasi terobosan MA 
karena proses pendaftaran perkara 

jadi lebih sederhana. Tidak perlu 
datang dan antre di pengadilan. 
Pengadministrasian perkara dan 
proses persidangan juga lebih cepat 
dan efisien. Singkatnya, penerapan 
administrasi perkara secara 
elektronik sisi kemanfaatannya sangat 
besar. Untuk lebih lengkapnya, berikut 
dipaparkan beberapa perbedaan 
sistem pengadministrasian perkara 
sebagaimana biasa  menurut HIR/R.
Bg.  dengan pengadministrasian 
perkara secara elektronik menurut 
Perma No.3/2018:
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5. Finalisasi pendaftaran Bagian pendaftaran melakukan penelitian 
langsung terhadap kelengkapan berkas 
saat pendaftaran secara fisik dan 
memberi nomor perkara setelah semua 
persyaratan terpenuhi dan biaya perkara 
telah dibayar (Pasal 121 ayat 4 HIR/145 
ayat 4 R.Bg.)

Pendaftaran online akan ditindaklanjuti 
dengan verifikasi oleh bagian 
Kepaniteraan. Verifikasi dalam hal ini 
adalah pencocokan data unggahan 
(upload) oleh user dengan hardcopy 
(Pasal 10)

6. Pemanggilan para pihak 
beperkara

Pemanggilan dilakukan oleh Jurusita/
Jurusita Pengganti dengan suatu surat 
panggilan resmi yang disampaikan 
langsung kepada para pihak atau melalui 
kantor desa/kelurahan (Pasal 121 ayat 1 
dan 2, Pasal 122, 124, 126, 390 HIR/Pasal 
145 ayat 1 dan 2, Pasal 146, 148, 150, 718 
R.Bg.) 

Pemanggilan dilakukan oleh Jurusita/
Jurusita Pengganti dengan surat 
panggilan resmi yang dikirim secara 
elektronik melalui sistem informasi 
pengadilan (Pasal 13 ayat 1).

7.
Penerbitan salinan 
putusan/penetapan

Salinan putusan/penetapan diberikan 
atas permintaan para pihak beperkara. 
Salinan yang diberikan merupakan 
salinan dalam bentuk hardcopy yang 
telah dicap (divalidasi) oleh panitera 
pengadilan pada setiap lembar putusan/ 
penetapan dimaksud (Pasal 185 ayat 2 
HIR/Pasal 196 ayat 2 R.Bg.)

Salinan putusan/ penetapan diterbitkan 
secara elektronik (ada atau tidak 
permintaan dari para pihak beperkara 
(Pasal 16);
Penyampaian salinan putusan/ 
penetapan pengadilan secara elektronik 
dilakukan paling lambat 14 (empat 
belas) hari sejak putusan/ penetapan 
diucapkan (Pasal 17 ayat 1);
Khusus perkara kepailitan, penerbitan 
salinan putusan/ penetapan secara 
elektronik dilakukan paling lambat 7 
(tujuh) hari sejak putusan/ penetapan 
diucapkan (Pasal 17 ayat 2)

8 Tata kelola administrasi 
perkara

Tata kelola administrasi perkara yang 
mencakup pencatatan dan perekaman 
informasi/berkas perkara dilakukan 
secara manual melalui registrasi manual 
(tertulis dalam buku register khusus) 
serta pengarsipan secara manual (arsip 
hardcopy berkas pada ruang arsip) (Pasal 
120 – 121, 383 HIR/144 – 145 R.Bg.)

Tata kelola administrasi perkara 
seluruhnya dilakukan secara elektronik 
(registrasi, perekaman, pencatatan, 
pengarsipan) (Pasal 19 dan 20)

Meskipun penerapan sistem 
pengadministrasian perkara secara 
elektronik mengandung faedah besar 
bagi terwujudnya asas peradilan 
cepat, sederhana, dan biaya ringan, 
namun ada beberapa problem dan 
tantangan yang dihadapi. Terutama 
terkait problematika pergeseran 
hukum acara, perubahan praktik 
pelayanan dan administrasi perkara, 

kelengkapan infrastruktur dan 
teknologi, keterbatasan sumber daya 
manusia, serta fasilitas fitur yang 
diharapkan  menjangkau konektivitas 
data dengan instansi terkait. 

Semua persoalan tersebut perlu 
dipecahkan karena misi utama 
penerapan Perma No. 3/2018 untuk 
mengisi kekosongan undang-undang 
melalui proses transplantasi hukum, 

sehingga hukum adaptif dengan 
perubahan zaman dan mampu 
memenuhi kebutuhan masyarakat 
yang mulai beralih ke era digital. 

Sejak diberlakukannya Perma 
No. 3/2018, memang terjadi 
perbedaan fundamental model 
layanan  penerimaan perkara di 
pengadilan antara yang sudah 
biasa berjalan (fisik) dengan versi 
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Perma No.3/2018 untuk mengisi 
kekosongan undang-undang melalui 

proses transplantasi hukum, 
sehingga hukum adaptif dengan 
perubahan zaman dan mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat 
yang mulai beralih ke era digital.

elektronik. Dalam pelayanan perkara 
secara fisik meniscayakan setiap 
orang, secara pribadi maupun melalui 
kuasanya, memiliki kesempatan dan 
hak yang sama dalam mengakses 
layanan pengadilan dengan cara 
datang langsung ke kantor pengadilan 
dan mendaftar pada meja pendaftaran. 
Hal ini berbeda dibandingkan 
dengan pelayanan peradilan secara 
elektronik. Pendaftaran secara 
elektronik terbatas kepada pengguna 
terdaftar saja yang memiliki hak akses 
layanan administrasi perkara secara 
elektronik. 

Pergeseran Hukum Acara
Problematika lainnya yang muncul 

pasca-berlakunya Perma No. 3/2018 
ialah adanya pergeseran hukum 
acara di pengadilan. Terkait hukum 
pemanggilan, misalnya, umumnya 
pemanggilan dilakukan oleh jurusita/
jurusita pengganti dengan suatu surat 
panggilan resmi yang disampaikan 
langsung kepada para pihak, apabila 
tidak bertemu langsung maka 
disampaikan melalui kantor desa/
kelurahan sebagai pejabat yang 
berwenang (Pasal 121 ayat 1 dan 2, 
Pasal 122, 124, 126, 390 HIR/Pasal 
145 ayat 1 dan 2, Pasal 146, 148, 150, 
718 R.Bg.). 

Namun, Perma No. 3/2018 
secara fundamental mengubah 

hukum pemanggilan dengan cukup 
menyampaikan panggilan resmi via 
elektronik melalui sistem informasi 
pengadilan (Pasal 13 ayat 1). 
Ketentuan tersebut mengandaikan 
bahwa surat panggilan yang 
disampaikan jurusita secara 
elektronik sudah dianggap bertemu 
langsung dengan pihak berperkara 
dan dianggap sah. 

Penerapan E-Court juga 
bersinggungan dengan persoalan 
intensitas upaya perdamaian oleh 
majelis hakim yang hanya terbatas 
pada persidangan pertama dan pada 
saat pembuktian. Maksudnya, pada 
tahapan persidangan selain yang 
disebutkan tersebut, tak ada lagi 
upaya penasihatan karena pihak 
berperkara tidak perlu hadir di saat 
persidangan. 

Dalam perkara 
perceraian,  misalnya, menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975,  selama perkara belum 
diputuskan, usaha mendamaikan 
dapat dilakukan hakim pada setiap 
pemeriksaan persidangan.  Artinya, 
dalam proses peradilan elektronik, 
upaya perdamaian hanya dilakukan 
pada sidang pertama dan pada 
tahap pembuktian saja. Sedangkan 
pada tahap persidangan lainnya 
majelis hakim tidak lagi melakukan 
perdamaian/penasihatan. 

Persoalan lainnya terkait 
perbedaan payung hukum tata kelola 
administrasi perkara yang sudah biasa 
dipraktikkan di pengadilan dengan 
tata kelola secara elektronik. Adanya 
dua payung hukum terkait tata kelola 
administrasi tersebut perlu disikapi 
agar tidak menimbulkan  disparitas 
pemahaman bahwa payung hukum 
yang satu lebih tinggi kedudukannya, 
sehingga menegasikan payung hukum 
lain di bawahnya.

Secara normatif-yuridis HIR/R.Bg. 
memang memiliki kedudukan berbeda 
dengan Perma dalam konteks hirarki 
perundang-undangan. Sehingga 
berlaku asas lex superior derogat legi 
inferior (menerapkan hukum yang 
lebih tinggi ketimbang yang rendah). 
Namun, kedudukan antara Perma No. 
3/2018 dengan HIR/R.Bg. tidak perlu 
dipertentangkan karena sifatnya 
saling mengisi dan kedudukannya 
tidak mengganti atau menganulir 
sepenuhnya ketentuan dalam 
HIR/R.Bg.  Justru Perma No. 3/2018 
dirancang sebagai aturan yang dapat 
diaplikasikan karena  kelahirannya 
merupakan pengejawantahan 
spirit Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009  tentang Kekuasaan 
Kehakiman yang menjunjung tinggi 
asas sederhana, cepat, biaya ringan. 
Masyarakat hanya diberikan dua opsi: 
berperkara secara fisik atau secara 
elektronik (dual court system). 

Infrastruktur dan sumber daya 
manusia

Problem berikutnya terkait 
penerapan E-Court    ialah minimnya 
ketersediaan infrastruktur berupa 
perangkat keras (hardware) teknologi 
informasi sebagai penunjang 
kelancaran administrasi perkara 
secara  elektronik. Terkait hal itu, 
Ketua MA Hatta Ali dalam sambutannya 
pada momentum peluncuran E-Court 
di Balikpapan (13/7) juga mengakui 
bahwa program E-Court ini adalah 
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“bondo nekat” (baca: tanpa didukung 
sarana dan prasarana memadai). 
Namun demikian, keterbatasan 
tersebut bukan menjadi alasan untuk 
tidak menyambut baik inovasi yang 
dilakukan MA  karena E-Court  juga 
menjadi salah satu poin penilaian 
dalam Sistem Akreditasi Penjaminan 
Mutu di Pengadilan Agama.

Masalah lainnya ialah sumber 
daya manusia yang menguasai 
teknologi informasi di pengadilan 
masih terbatas. Sehingga kesulitan 
menempatkan personel yang khusus 
menangani aplikasi E-Court secara 
penuh selama jam kerja. Padahal, 
tenaga ahli yang menangani E-Court 
harus bekerja full time, mengingat 
pengguna peradilan elektronik bisa 

mendaftarkan perkara kapan saja 
selama jam kerja, termasuk pada saat 
jam istirahat. 

Di samping itu, masih ada problem 
penempatan tenaga pegawai yang 
belum merata sesuai kebutuhan 
dan analisis beban kerja. Akibatnya, 
ada kalanya satu pengadilan 
dengan volume kerja sedikit, tapi 
memiliki sumber daya manusia 
yang melimpah. Sebaliknya, ada 
juga pengadilan dengan tingkat 
volume pekerjaan sangat berat, 
namun jumlah pegawainya tidak 
sebanding dengan beban kerjanya. 
Kondisi demikian  menimbulkan 
ketimpangan dan mengganggu 
kelancaran penerapan E-Court.

 Selain jumlah pegawai yang tidak 

merata, sumber daya manusia yang 
mengurusi  teknologi informasi di 
pengadilan juga banyak diisi oleh 
tenaga honorer. Adapun pegawai 
pegadilan yang bergelar sarjana 
komputer menduduki jabatan lain 
lantaran kekuarangan pegawai. 
Kondisi pengembangan teknologi 
informasi yang ditangani tenaga 
honorer tersebut sangat rawan karena 
bisa jadi dengan keahliannya yang 
mumpuni, tenaga honorer  tersebut 
“dilamar” dan pindah ke instansi lain. 

Konektivitas data
    Pemanfaatan data sangat 

diperlukan dalam sebuah core 
business yang mobile dengan 
data kependudukan. Integrasi 
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data menjadi kata kunci untuk 
mempermudah pemanfaatan data 
tersebut. Sejak dimulainya E-KTP di 
tahap awal pada tahun 2011 sampai 
2012, pihak perbankan merupakan 
instansi non-pemerintah yang 
pertama kali melakukan kerjasama 
dengan Kementerian Dalam Negeri. 

Penggunaan data kependudukan 
oleh MA pada saat ini merupakan 
sebuah keniscayaan sebagai 
pendukung dari E-Court (Perma 
Nomor 3 Tahun 2018). Meskipun pada 
dasarnya E-Court cenderung kepada 
aplikasi TI terhadap proses peradilan. 
Integrasi data kependudukan 
dengan sistem E-Court lebih bersifat 
sebagai GSB (Government Service 
Bus) yang merupakan suatu sistem 
yang mengelola integrasi informasi 
dari beberapa Web API (Application 
Programming Interface). 

Pada tahap awal, pengelolaan 
integrasi data sudah dilakukan 
antara Kementerian Dalam Negeri, 
Kementerian Komunikasi dan 
Informatika, Kementerian Keuangan, 
Kementerian Luar Negeri dan 
menyusul beberapa lembaga lainnya. 
Bagi lembaga peradilan, integrasi data 
dapat dilakukan dengan berbagai 
instansi. Kementerian Dalam Negeri 
untuk validasi data kependudukan, 
kepolisian dan kejaksaan untuk 
perkara pidana, kementerian agama 
untuk status perkawinan. 

Hal yang mendesak dalam 
pembangunan peradilan dengan 
sistem E-Court adalah integrasi 
data kependudukan dengan 
Kementerian Luar Negeri. 
Integrasi data kependudukan akan 
berimplikasi pada validasi data 
seorang Penggugat/Pemohon yang 
merupakan proses awal dalam hukum 
acara, baik perdata maupun pidana. 
Di sisi lain data kependudukan juga 
dapat memberikan informasi yang 
jelas mengenai identitas pihak-pihak 
dalam berperkara. Secara teknis, 

validasi data memudahkan dalam 
input data, karena hanya dengan 
memasukkan NIK, data akan tersaji 
secara otomatis.

(Sugiri Permana,  Achmad 
Fauzi,  Alimuddin)

Daftar Bacaan
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman
Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
Rechtreglement voor de Buitengwesten (R.Bg.)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 
2018 tentang  Administrasi Perkara Secara 
Elektronik di Pengadilan.

Pembinaan Ketua Mahkamah Agung RI dalam 
acara peluncuran E-Court, tanggal 13 Juli 
2018 di Balikpapan.

Reiling, Dory, Technology for Justice; How 
Information Technology Can Support 
Judicial Reform, Leiden University Press, 
Belanda, 2009.
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Pengembangan E-Court 
di Peradilan Agama

Ada sejumlah tantangan dalam 

pengembangan e-court yang harus 

diantisipasi dan dicarikan solusi 

agar tidak menghambat dalam 

pengembangan e-court di pengadilan 

agama, mulai pelaksanaan hukum 

acara, perubahan administrasi 

perkara, hingga kesiapan perangkat 

teknologi dan sumber daya manusia.

Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Pedoman Administrasi Perkara di 
Pengadilan Secara Elektronik merupakan 
bentuk keseriusan Mahkamah Agung (MA) 

dalam merespons aspirasi masyarakat terkait 
modernisasi penyelenggaraan peradilan dengan 
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut 
semakin meneguhkan lebih jauh langkah 
digitalisasi dalam pelaksanaan tugas peradilan 
menuju peradilan elektronik (e-court) dan sebagai 
jawaban atas tuntutan perkembangan zaman dan 
pihak-pihak beperkara serta kesadaran secara 
internal kelembagaan untuk mewujudkan sistem 
administrasi keperkaraan yang lebih efisien dan 
efektif.

Harapannya penerapan peradilan elektronik 
akan mempercepat terwujudnya visi Mahmakah 
Agung menjadi badan peradilan Indonesia 
yang agung, yang pada point ke-10 perwujudan 
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badan peradilan yang agung adalah 
mewujudkan Badan Peradilan 
Modern dengan berbasis teknologi 
informasi terpadu (Mahkamah Agung, 
2010: 14).

Dalam upaya mewujudkan visi 
Mahkamah Agung tersebut, selama ini 
sudah ada beberapa kebijakan terkait 
modernisasi manajemen perkara, di 
antaranya pelaporan perkara berbasis 
elektronik, direktori putusan, dan 
Sistem Informasi Penelusuran 
Perkara (SIPP), terakhir pedoman 
administrasi perkara di pengadilan 
secara elektronik sebagaimana diatur 
dalam Peraturan MA Nomor 3 Tahun 
2018.

Meski penerapan e-court 
sangat penting dalam modernisasi 
manajemen perkara dan mendapat 
respons positif dari masyarakat, 
ada beberapa faktor yang menjadi 
tantangan dalam pengembangan 
e-court secara sepenuhnya dalam 
penyelesaian perkara di Peradilan 
Agama, mulai dari perbedaan 
pemahaman terkait pelaksanaan 
hukum acara, perubahan teknis 
administrasi perkara, ketersediaan 
perangkat teknologi, hingga 
kesiapan sumber daya manusia. 
Tantangan tersebut harus diantisipasi 
dan dicarikan solusi agar tidak 
menghambat dalam pengembangan 
e-court di pengadilan agama.

Pengembangan Hukum Acara
Perma nomor 3 tahun 2018 

tersebut mengandung banyak 
terobosan dalam pelaksanaan 
hukum acara yang sangat berbeda 
antara penyelesaian perkara secara 
elektronik dengan hukum acara yang 
sudah berjalan selama ini khususnya 
yang diatur dalam HIR/R.Bg. 

Beberapa ketentuan yang berbeda 
tersebut diantaranya adalah terkait 
domisili pihak di mana dalam HIR/R.
Bg ditegaskan bahwa domisili pihak 
adalah tempat kediaman senyatanya 
(Pasal 118 ayat 1 HIR/142 ayat 1 
R.Bg.), sedangkan dalam perma 
tersebut domisili adalah domisili para 
pihak berupa alamat surat elektronik 
dan/atau nomor telpon seluler yang 
telah terverifikasi (pasal 5 ayat 2). 

Terkait pendaftaran dan tahapan 
persidangan perkara juga terdapat 
terobosan, dari sebelumnya 
harus dilakukan secara manual 
dengan datang ke pengadilan dan 
menyampaikan langsung kepada 
majelis hakim, berdasarkan perma 
tersebut proses pendaftaran, 
pembayaran panjar, jawaban, replik, 
duplik dan kesimpulan, pengelolaan, 
penyampaian dan penyimpanan 
dokumen perkara dapat dengan 
menggunakan sistem elektronik.

Terkait dengan panggilan pihak 

berperkara dan penyampaian 
salinan putusan, dari sebelumnya 
harus dilakukan jurusita langsung 
ke domisili pihak menjadi panggilan 
dan salinan putusan dapat 
disampaikan melalui elektronik 
sepanjang panggilan dan salinan 
putusan tersebut terkirim ke domisili 
elektronik dalam tenggang waktu 
yang ditentukan undang-undang. 
Dan masih banyak lagi terobosan dan 
pembaruan hukum  acara melalui 
perma tersebut.

Terobosan dalam Perma tersebut 
adalah pengembangan hukum acara 
untuk mengisi kekosongan hukum 
dalam pengaturan hukum acara yang 
sudah ada selama ini khususnya HIR 
dan R.Bg.

Pengembangan dan terobosan ini 
tidak bisa dipahami bahwa Perma 
bertentangan dengan HIR/R.Bg 
karena kedua peraturan tersebut 
sama-sama berpijak pada asas yang 
sama untuk mewujudkan peradilan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman menyatakan 
bahwa Peradilan dilakukan dengan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
Dengan demikian, arahan untuk 
melaksanakan penegakan hukum dan 
keadilan dengan sederhana, cepat 
dan biaya ringan ini harus menjadi 

.....ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan 
e-court secara sepenuhnya dalam penyelesaian perkara di Peradilan 

Agama, mulai dari perbedaan pemahaman terkait pelaksanaan 
hukum acara, perubahan teknis administrasi perkara, ketersediaan 

perangkat teknologi, hingga kesiapan sumber daya manusia. 
Tantangan tersebut harus diantisipasi dan dicarikan solusi agar tidak 

menghambat dalam pengembangan e-court di pengadilan agama.
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pemandu bagi Peradilan Indonesia 
dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya.

Pelaksanaan asas peradilan secara 
sederhana, cepat dan biaya ringan 
tersebut dalam praktek tidak boleh 
mengurangi terpenuhinya asas-asas 
umum peradilan yang baik lainnya, 
seperti asas persidangan yang 
terbuka untuk umum, asas persamaan 
di muka hukum, asas kesempatan 
untuk membela diri (audi et alteram 
partem), asas akuntabilitas, dan 
seterusnya. Semua asas-asas tersebut 
harus bersinergi dalam proses 
penyelesaian perkara sebagai upaya 
mewujudkan peradilan yang agung.

Kedepan, agar tidak terjadi 
kesalahan pemahaman dalam praktek 
maka perlu dilakukan sosialisasi dan 
diklat secara massif kepada pimpinan, 
hakim, panitera dan jurusita 
pengadilan khususnya terkait dengan 
terobosan hukum acara dalam perma 
tersebut. 

Salah satu solusi untuk mengatasi 
perbedaan sumber hukum acara 
antara Perma dengan HIR dan RBg 
adalah dengan mendorong agar DPR 
segera mengesahkan RUU tentang 
Hukum Acara Perdata yang kini 
menempati urutan ke-41 dalam 
daftar Prolegnas 2015-2019. 

Adanya UU tentang Hukum Acara 
Perdata yang baru yang menggantikan 
dan menyatukan berbagai sumber 
hukum acara perdata yang berserakan 
akan memberikan kepastian 
landasan hukum bagi para penegak 
hukum, khususnya hakim di bawah 
Mahkamah Agung RI.

Wacana revisi Hukum Acara 
Perdata setidaknya sudah mencuat 
sejak dua dekade lalu (www.
hukumonline.com). Akan tetapi, 
bukannya malah diprioritaskan 
pembahasannya, RUU Hukum Acara 
Perdata malah tidak masuk dalam 
Prolegnas 2018 (https://nasional.
kontan.co.id). Oleh karenanya, 
dorongan dari berbagai pihak 

termasuk internal pengadilan 
dibutuhkan agar RUU tersebut segera 
dibahas dan disahkan menjadi UU.

Proses pengesahan RUU Hukum 
Acara Perdata dapat dipastikan 
membutuhkan waktu yang lumayan 
panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, 
solusi jangka pendek yang bisa 
ditempuh adalah dengan membuat 
Perma khusus tentang hukum acara 
perdata yang mengakomodasi 
perkembangan zaman termasuk hal 
yang diatur dalam Perma Nomor 3 
Tahun 2018. Seperti yang kita ketahui, 
hukum acara di luar HIR, RBg dan Rv, 
diatur pula dalam berbagai Perma 
dan bahkan SEMA yang diterbitkan 
Mahkamah Agung. 

Penyatuan seluruh peraturan 
hukum acara yang terintegrasi dalam 
satu peraturan akan memudahkan 
para penegak hukum dalam 
menjalankan hukum acara sehari-
hari.

Perubahan administrasi 
perkara 

Administrasi Perkara adalah 
pengadministrasian hukum acara, 
yang dimulai dari penerimaan perkara 
di kepaniteraan hingga penyimpanan 
berkas perkara. Jika Hukum Acara 
terikat baku dan harus melaksanakan 
bunyi peraturan perundang-
undangan yang mengaturnya, untuk 
pengadministrasian perkara dapat 
dilaksanakan secara dinamis sesuai 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi.

Dengan adanya teknik 
pengadministrasian hukum acara 
yang semakin baik, diharapkan 
hukum acara menjadi lebih berdaya-
guna dalam menegakkan Hukum 
Materiil.

Perubahan pengaturan 
administrasi perkara menjadi secara 
elektronik dan penerapan aplikasi 
e-court tentu akan berdampak pada 
perubahan administrasi perkara yang 
sudah ada selama ini baik terkait 
dengan pendaftaran administrasi 
perkara, pemanggilan para pihak, 
penerbitan salinan putusan, dan tata 
kelola administrasi, pembayaran 
biaya perkara yang seluruhnya 
dilakukan secara elektronik/online 
saat mengajukan permohonan/
gugatan perkara perdata.

Oleh karena itu, perlu disiapkan 
instrumen dan formulir-formulir 
di bidang kepaniteraan agar 
pelaksanaan administrasi perkara 
secara elektronik diperadilan agama 
berjalan dengan baik.

Untuk terwujudnya formulir-
formulir di bidang kepaniteraan 
tersebut, Kamar Peradilan Agama MA 
RI bersama dengan Ditjen Badilag 
diharapkan secepatnya merumuskan 
rancangan kegiatan penyusunan 
formulir dengan melibatkan hakim 
dan panitera pengadilan agama dan 

“Kedepan, agar tidak terjadi kesalahan 
pemahaman dalam praktek maka perlu 

dilakukan sosialisasi dan diklat secara massif 
kepada pimpinan, hakim, panitera dan 

jurusita pengadilan khususnya terkait dengan 
terobosan hukum acara dalam perma tersebut.”
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mahkamah syar’iyah. 
Keberadaan formulir standar 

yang seragam akan mempermudah 
pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 
2018. Penyeragaman formulir  ini 
memiliki nilai penting dalam menjaga 
kesamaan implementasi Perma. Selain 
itu juga, Penyeragaman formulir yang 
terstandarisasi akan meminimalisir 
perbedaan penafsiran dan anomali 
praktik pelaksanaan Perma dari 
satu pengadilan dengan pengadilan 
lainnya.

Selain ketersediaan formulir 
standar, ada satu hal yang tidak boleh 
dilupakan, yakni tentang sosialisasi 
dan evaluasi. Kebiasaan buruk yang 
kerap terjadi dengan penerbitan 
sebuah regulasi adalah absennya 
sosialisasi dan evaluasi. Sosialisasi 
Perma Nomor 3 tahun 2018 beserta 

dengan formulir standar yang 
ditetapkan menjadi sangat krusial 
mengingat masih bervariasinya 
tingkat pengetahuan dan kesadaran 
untuk mengetahui aturan baru yang 
dimiliki aparatur pengadilan.

Setelah sosialisasi dijalankan 
optimal, langkah selanjutnya adalah 
evaluasi berkala dan menyeluruh. 
Dari evaluasi ini kemudian lahir 
rekomendasi untuk penyempurnaan 
baik dari sisi regulasi maupun 
implementasinya.

Kesiapan Sarpras TI dan SDM
Perangkat dan sarana prasarana 

teknologi informasi di lingkungan 
Peradilan Agama saat ini menjadi 
kendala tersendiri yang harus 
diantisipasi dan dicarikan solusi. 
Beberapa PA memang sudah cukup 
dan dapat didayagunakan untuk 

mengoperasikan peradilan elektronik, 
tetapi sebagian PA yang lain masih 
kurang perangkat dan sarana 
prasarana TI untuk mengoperasikan 
peradilan elektronik secara efektif.

Kendala lainnya adalah terkait 
jaringan internet yang tidak 
merata, beberapa peradilan yang 
berada di pulau terpencil seringkali 
menghadapi kendala internet yang 
tidak ada atau tidak stabil, padahal 
peradilan elektronik menincayakan 
kebutuhan akan internet. Oleh karena 
itu, perlu ada keberpihakan kebijakan 
MA untuk memastikan jaringan 
internet merata disemua peradilan di 
Indonesia, bisa dengan memberikan 
alokasi anggaran khusus dan/atau 
dengan membangun kerjasama 
dengan kementrian dan instansi 
terkait untuk pengadaan internet 
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didaerah terpencil.
Adapun mengenai Sumber Daya 

Manusia, sebagaimana pengalaman 
pada awal penerapan Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara (SIPP), pada 
awalnya Sumber Daya Manusia di 
lingkungan PA akan sedikit kesulitan, 
namun seiring waktu dalam dua atau 
tiga bulan, Sumber Daya Manusia 
akan dapat menerapkan peradilan 
elektronik secara optimal.

Meskipun begitu, dari pengalaman 
yang sudah ada, ditemukan ternyata 
kualitas pemanfaatan TI dalam 
membantu penyelesaian tugas-
tugas yudisial tidak merata dari satu 
pengadilan ke pengadilan lainnya. 
Ada satu pengadilan yang begitu 
maju dalam penerapan TI, tetapi ada 
juga yang tertinggal cukup jauh dari 
pengadilan di daerah lainnya. Hal 
itu disebabkan karena perbedaan 
kualitas sarana dan prasarana serta 
SDM yang dimiliki masing-masing 
pengadilan.

Kenyataan didaerah juga terdapat 
bahwa SDM TI banyak didominasi 
oleh tenaga honorer dan mereka yang 
berperan utama dalam pelaksanaan 
TI, sehingga ketika honorer resign 
karena diterima sebagai PNS atau 
kerja di lembaga lain maka akan 
sangat berpengaruh dalam penerapan 
TI di pegadilan tersebut.

Melihat kenyataan seperti diatas, 
MA dan Ditjen Badilag memiliki 
tugas agar pemerataan Sarpras dan 
SDM tersebut dapat terwujud dan 
kesejahteraan tenaga honorer yang 
menangani TI bisa ditingkatkan. 

Untuk pemerataan SDM, caranya 
dapat dilakukan setidaknya dengan 
dua langkah: pertama, dengan 
mekanisme promosi dan mutasi; dan 
kedua melalui pemberian pelatihan 
dan bimtek yang proporsional 
bagi seluruh satker di lingkungan 
peradilan agama.

Sedangkan untuk persoalan sarana 
dan prasarana lebih terkait kepada 
ketersediaan anggaran. Diharapkan 
ke depan, ketersediaan anggaran 

bagi seluruh satker di lingkungan 
peradilan agama dapat disamakan 
dengan lingkungan peradilan lainnya 
di bawah Mahkamah Agung agar 
seluruh kebijakan dan regulasi seperti 
Perma Nomor 3 tahun 2018 ini dapat 
diimplementasikan secara merata di 
seluruh Indonesia.

Langkah kedepan
Langkah penerapan e-court dapat 

dibagi menjadi langkah taktis dan 
lagkah strategis (Sudarsono, 2018: 
19). Langkah taktis di sini adalah 
langkah jangka pendek dalam bentuk 
pemberdayaan sumber daya yang ada 
pada intern Mahkamah Agung untuk 
mewujudkan peradilan elektronik 
ini, misalkan melalui Peraturan 
Mahkamah Agung, Surat Edaran 
Mahkamah Agung, Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung, hingga Surat 
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Edaran Direktur Jenderal Badan 
Peradilan Agama tentang pedoman, 
petunjuk teknis, peta jalan (road 
map) dan surat edaran lainnya terkait 
implementasi dan pengembangan  
e-court agar berjalan terencana dan 
efektif.

Langkah taktis lainnya adalah 
menjadikan penerapan e-court 
sebagai salah satu variabel utama 
dalam penilaian Sertifikasi Akreditasi 
Penjaminan Mutu (SAPM) peradilan 
agama dan juga perlu keberpihakan 
kebijakan anggaran khusus terkait 
kesiapan sapras TI di peradilan 
didaerah seperti ketersediaan 
komputer, pemerataan jaringan 
internet serta diklat dan sosialisasi 
peradilan elektronik.

Langkah strategis di sini adalah 
mewujudkan peradilan elektronik 
sepenuhnya di lingkungan Peradilan 
Agama. Upaya strategis ini 
membutuhkan kerja sama dengan 
penyusun undang-undang, yaitu 
Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Presiden. Upaya Strategis ini tentu 
membutuhkan waktu yang lama, 
karena berkaitan dengan lembaga 
di luar Mahkamah Agung. Upaya 

Strategis ini harus dimulai dengan 
melakukan kajian-kajian atas 
pembaruan Hukum Acara Peradilan 
Agama dan KUH Perdata.

Langkah strategis lainnya yang 
dapat ditempuh agar kebijakan 
e-court ini dapat diimplementasikan 
secara integral adalah dengan 
adanya integrasi seluruh aplikasi 
berbasis TI yang dibuat baik untuk 
percepatan tugas yudisial maupun 
untuk meningkatkan pelayanan 
publik. Integrasi seluruh aplikasi 
berbasis TI ini amat signifikan dengan 
berbagai alasan. Pertama, untuk 
menyederhanakan penggunaan 
TI bagi aparat peradilan dan tidak 
dibingungkan dengan tersedianya 
berbagai jenis aplikasi yang padahal 
fungsi dan kegunaannya serupa.

Kedua, untuk pemeliharaan 
sistem (system maintenance). Satu 
sistem terintegrasi akan lebih mudah 
dipelihara dan dievaluasi ketimbang 
aplikasi yang banyak dan tersebar 
dengan platform yang berbeda. Selain 
memudahkan para pengguna (users) 
di internal pengadilan, integrasi 
sistem TI juga akan memberikan 
manfaat yang lebih luas bagi para 

penerima manfaat (beneficiaries) 
pelayanan pengadilan, yakni para 
pencari keadilan (justice seekers).

Langkah strategis lainnya adalah 
kedepan perlu ada pengembangan 
peradilan elektronik ini dapat 
diperluas dengan membangun 
kerjasama MA atau Badilag dengan 
Kemendagri (Ditjen Dukcapil) 
terkait dengan pembaruan data-
data kependudukan, akta kelahiran 
dan lainnya, kerjasama dengan 
Kementrian Agama terkait dengan 
pembaruan data-data perceraian, 
serta kerjasama dengan Kementrian 
Kominfo khususnya terkait data-data 
informasi publik yang dibutuhkan 
lembaga tersebut. Untuk itu, perlu 
ada konektifitas data yang ada 
dalam aplikasi e-court dan SIPP 
dengan sistem yang ada dalam 
Kemendagri (Dukcapil), Kemenag dan 
Kemenkominfo.

(Ahmad Zaenal Fanani, 
Achmad Cholil, Mahrus)

Daftar Bacaan:
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman;
Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R);
Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)
Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan 

Peradilan 2010 – 2035, MA RI, 2010;
Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Administrasi Perkara di 
Pengadilan Secara Elektronik;

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Agama MA RI nomor: 1294/DjA/HK.00.6/
SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Pedoman Administrasi Perkara di 
Pengadilan Secara Elektronik;

Sudarsono, Penerapan Peradilan Elektronik di 
Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum 
Peratun, volume 1, nomor 1, Februari 2018;

http://www.hukumonline.com/berita/baca/
hol4274/beresiko-ruu-hukum-acara-
perdata-hanya-merevisi-hir diunduh 
tanggal 25 Juli 2017;

https://nasional.kontan.co.id/news/ruu-
h u k u m - a c a r a - p e r d a t a - t a k- m a s u k-
prolegnas-2018 diunduh tanggal 25 Juli 
2017.
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Salahsatu kewenangan 
Pengadilan Agama adalah 
mengadili sengketa Ekonomi 
Syariah, selain hukum keluarga 

(ahwal syakhsiyah) dan jinayah di 
Aceh. Kewenangan ini merupakan 
amanah Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 yang telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009 tentang Peradilan Agama.

Mahkamah Agung RI telah 
berupaya menyiapkan berbagai 
perangkat hukum dalam rangka 
penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah, salahsatu adalah dengan 
menerbitkan Peraturan Mahkamah 
Agung R.I. Nomor 14 Tahun 2016 

Tentang Tata Cara Penyelesaian 
Perkara Ekonomi Syariah.

PERMA 14 Tahun 2016 ini 
merupakan petunjuk Teknis bagi 
Hakim baik Hakim di tingkat banding 
maupun di Tingkat Pertama dalam 
rangka menyelesaikan perkara 
Ekonomi Syariah yang diajukan 
kepada Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar’iyah.

Dalam rangka memperdalam 
pemahaman terhadap Peraturan 
Mahkamah Agung tersebut sebagai 
petunjuk Teknis terutama bagi Hakim 
dalam rangka menangani perkara 
ekonomi syariah, Direktorat Pranata 
dan Tata Laksana Peradilan Agama 

melakukan sosialisasi di berbagai 
Pengadilan Tinggi Agama seluruh 
Indonesia. 

Hingga November 2018 ini, 
terdapat 14 wilayah yang telah 
dilaksanakan sosialisasi, yaitu: PTA 
Bengkulu, PTA Jayapura, PTA NTT, 
PTA Maluku, PTA Manado, PTA 
Gorontalo, PTA Palu, PTA Kendari, PTA 
Pontianak, PTA Surabaya, PTA Ambon, 
PTA Pekanbaru, PTA Bandarlampung, 
dan PTA Jambi. 

Peserta dalam kegiatan sosialisasi 
ini terdiri dari Hakim Tinggi 
Pengadilan Tinggi Agama, Ketua, 
Hakim, Panitera Pengadilan Agama 
sewilayah PTA tersebut, praktisi 

Menebar Berkah Melalui Roadshow 
Sosialisasi Perma 14 Tahun 2016
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perbankan syariah, praktisi hukum, 
MUI, dan juga akademisi yang konsen 
di bidang ekonomi syariah.

Dengan metode penyampaian 
berupa paparan dan diskusi, para 
peserta mendapatkan materi seputar 
Sejarah Lahirnya Perma Nomor 
14 tahun 2016, Tata Cara Gugatan 
Sederhana Ekonomi Syariah, Eksekusi 
Hak tanggungan/Fidusia, Eksekusi 
dan Pembatalan Putusan Basyarnas.

Beberapa materi tersebut 
disampaikan secara bergantian oleh 
para pakar yang juga hakim agung 
kamar agama, yaitu Yang Mulia Dr. H. 
Amran Suadi, S.H.,M.H., MM. (Ketua 
Kamar Agama Mahkamah Agung RI), 
Yang Mulia Dr. H. Purwosusilo, S.H., 
M.H., Yang Mulia Dr. H. A. Mukti Arto, 
S.H., M.Hum., Yang Mulia Dr. H. Edi 
Riadi, M.H., Yang Mulia Dr. H. Yasardin, 
S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Abdul Manaf, 
M.H..

Dengan narasumber dari kalangan 
hakim agung, para peserta dapat 
mendiskusikan berbagai persoalan 
hukum yang ditemukan selama 

menangani perkara ekonomi Syariah. 
Metode diskusi ini juga berdampak 
positif sebagai media berbagi 
informasi kepada pengadilan agama 
yang belum menerima perkara 
ekonomi Syariah.

SDM Yang Mumpuni
Selain kegiatan sosialisasi, 

penguatan juga dilakukan dalam hal 
kompetensi SDM dengan melakukan 
sertifikasi ekonomi syariah terhadap 
hakim-hakim, melaksanakan 
bimbingan teknis dan mengirim 
hakim untuk belajar ke luar negeri 
baik bersifat short course maupuan 
studi jenjang S2 dan S3 jalur beasiswa. 
Dari sisi sarana prasarana, Mahkamah 
Agung juga berupaya dalam penyiapan 
perangkat yang mendukung proses 
administrasi penyelesaian perkara 
berbasis teknologi informasi.

Di Mahkamah Agung terdapat 5 
(lima) kamar yang berfungsi sebagai 
teknis peradilan yaitu kamar Pidana, 
Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar 
Militer dan Kamar TUN. Juga terdapat 

2 (dua) Kamar non teknis yaitu Kamar 
Pembinaan dan Kamar Pengawasan.

Tidak dapat dipungkiri, di 
sebagian masyarakat kewenangan 
pengadilan agama di bidang ekonomi 
syariah ini belum diketahui secara 
luas oleh masyarakat awam. Oleh 
karena itu, menjadi tugas bersama 
seluruh warga peradilan agama 
untuk mensosialisasikan kewenangan 
menangani sengketa ekonomi syariah.

Dengan kegiatan sosialisasi ini 
diharapkan masyarakat mendapatkan 
wawasan yang komprehensif 
mengenai penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah, sehingga  
“masyarakat pencari keadilan 
mendapat kepastian hukum 
bahwa sengketa ekonomi syariah 
diselesaikan di pengadilan agama.

“Sumber daya kami sangat siap 
untuk menangani sengketa ekonomi 
Syariah,” demikian disampaikan 
Ketua Kamar Agama di hadapan 
peserta sosialisasi.
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Kurang Pihak dalam Gugatan Warisan

Putusan kasasi yang dikaji 
dalam rubrik judex juris 
kali ini mengandung kaidah 
hukum bahwa objek gugatan 

warisan dari harta bersama yang 
belum dibagi jika yang menjadi 
pihak dalam gugatan hanya salah 
satu keluarga dari suami atau isteri, 
padahal suami dan istri tersebut 
sudah meninggal dunia, maka gugatan 
harus dinyatakan tidak dapat diterima 
karena kurang pihak.

Putusan ini menarik untuk 
dikaji karena obyek sengketa dalam 
sengketa harta warisan banyak yang 
merupakan harta bersama (gono 
gini) yang belum dibagi sehingga 
majelis hakim yang menangai perkara 
seperti ini harus cermat dan teliti 
dalam memeriksa pihak-pihak dalam 

gugatan, terutama terkait apakah 
semua pihak sudah didudukkan 
sebagai pihak dalam gugatan atau 
masih ada yang belum didudukkan 
sebagai pihak sehingga kurang pihak.

Gugatan kurang pihak (plurium 
litis consortium) adalah pihak yang 
bertindak sebagai penggugat atau 
yang ditarik sebagai tergugat   tidak 
lengkap, masih ada orang yang harus 
bertindak sebagai penggugat atau 
ditarik tergugat.

Jika gugatan ada kurang pihak 
maka gugatan mengandung cacat 
formil. Cacat formil yang timbul atas 
kekeliruan atau kesalahan bertindak 
sebagai penggugat maupun yang 
ditarik sebagai tergugat dikualifikasi 
mengandung error in persona. Akibat 
hukum yang ditimbulkan yaitu 

gugatan dianggap tidak memenuhi 
syarat formil, oleh karena itu gugatan 
harus dinyatakan tidak dapat diterima 
(niet ontvankelijke verklaard).

Putusan kasasi tersebut adalah 
putusan nomor 90 K/Ag/2018 yang 
diputus pada tanggal 31 Januari 
2018 oleh majelis hakim yang terdiri 
dari Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., 
M.M., Hakim Agung yang ditetapkan 
oleh Ketua Mahkamah Agung 
sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi 
Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, 
S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung 
sebagai anggota dan Dr. Mardi 
Candra, S.Ag., M.Ag., M.H. sebagai 
Panitera Pengganti.

Kasus posisi
Pemohon kasasi pada tingkat 

PUTUSAN JUDEX JURIS

Putusan nomor 90 K/Ag/2018 
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“Putusan kasasi yang dikaji dalam rubrik judex juris kali ini mengandung 

kaidah hukum bahwa objek gugatan warisan dari harta bersama yang belum 

dibagi jika yang menjadi pihak dalam gugatan hanya salah satu keluarga dari 

suami atau isteri, padahal suami dan istri tersebut sudah meninggal dunia, maka 

gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak”

pertama berposisi sebagai Tergugat 
dan Para Termohon Kasasi pada 
tingkat pertama berposisi sebagai 
Para Penggugat.

Para Penggugat dalam gugatannya 
yang diajukan kepada Pengadilan 
Agama Luwuk memohon kepada 
majelis hakim untuk memberikan 
putusan sebagai berikut:
Primer:
1. Menyatakan mengabulkan gugatan 

Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan atas 

objek gugatan berupa rumah yang 
berdiri   di atas lahan pekarangan 
berukuran lebar = ± 14,60 meter 
dan 14,25 meter x panjang = 
± 28 meter dan 27,65 meter, 
yang terletak di Jalan Sultan 
Hasanuddin Nomor 196 Luwuk, 
Kabupaten Banggai Provinsi 
Sulawesi Tengah dengan bukti 
Sertifikat Hak Milik Nomor 57 atas 
nama Supardi Tuah, dengan batas-
batas lokasinya: sebelah Utara 
dengan Jalan Sultan Hasanuddin 
panjang ± 14,60 meter, sebulah 
Timur dengan kintal dan rumah 
almarhum Hadjim Milang dan Pua 
Pangalia panjang ± 28 m, sebelah 
Selatan dengan tanah kintal dan 
rumah milik almarhum Welem 
Rondonuwu/Hi. Ladani panjang 
± 14,25 meter dan sebelah Barat 
dengan tanah kintal dan rumah 

milik almarhum L.D. Mangkey 
panjang ± 27,65 meter adalah sah 
dan berharga;

3. Menyatakan Para Penggugat 
adalah ahli waris yang sah 
dari Hadidjah Abuhae dan 
memiliki kapasitas Penggugat 
selaku ahli waris pengganti 
(plaatsvervulling);

4. Menyatakan objek gugatan adalah 
harta warisan peninggalan 
almarhumah Hadidjah Abuhae 
dan suaminya almarhum Supardi 
Tuah dan harus dibagi kepada 
seluruh ahli warisnya;

5. Menyatakan Hibah atas objek 
gugatan kepada Tergugat tidak 
sah dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat atau setidak-
tidaknya Tergugat hanya berhak 
atas paling banyak senilai 1/3 
(sepertiga) bagian dari objek 
gugatan;

6. Menyatakan menetapkan ahli 
waris yang sah dari almarhumah 
Hadidjah Abuhae dan almarhum 
Supardi Tuah sesuai ketentuan 
hukum yang berlaku;

7. Menyatakan membagi harta 
warisan Pewaris kepada para ahli 
warisnya sesuai ketentuan hukum 
yang berlaku setelah terlebih 
dahulu dikeluarkan kewajiban 
Pewaris;

8. Menghukum Tergugat untuk 

secara sukarela menjual objek 
gugatan dan membagi serta 
menyerahkan uang hasil 
penjualan objek gugatan kepada 
seluruh ahli waris yang telah 
ditetapkan sesuai dengan 
bagiannya masing-masing secara 
seketika dan tanpa syarat apapun. 
Apabila tidak dilaksanakan, maka 
kiranya pengadilan berkenan 
melakukan lelang eksekusi atas 
objek gugatan selanjutnya uang 
hasil pelelangannya dibagikan 
dan diserahkan kepada ahli 
waris yang berhak sesuai dengan 
bagiannya masing-masing;

9. Menghukum Tergugat serta 
siapa saja yang terkait dalam hal 
penguasaan lokasi objek gugatan 
untuk tunduk dan menaati isi 
putusan ini;

Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat 

lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Terhadap gugatan tersebut, 
Tergugat mengajukan eksepsi yang 
pada pokoknya:
1. Gugatan para Penggugat tidak 

jelas (obscuur libel):
2. Gugatan para Penggugat tidak 

dapat diterima;
3. Pihak yang ditarik sebagai 

Tergugat tidak lengkap (plurium 
litis consortium):
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“Jika gugatan ada kurang pihak maka gugatan mengandung cacat 
formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan 

bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat 
dikualifikasi mengandung error in persona. Akibat hukum yang 

ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, 
oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Disamping mengajukan eksepsi, 
Tergugat juga mengajukan gugatan 
balik (rekonvensi) yang dalam 
gugatannya memohon kepada 
Pengadilan untuk memberikan 
putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan rekonvensi 

Tergugat Konvensi/Penggugat 
Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita 
jaminan terhadap objek gugatan 
sebagaimana poin (3) gugatan 
rekonvensi;

3. Menetapkan harta warisan 
sebagaimana poin (3) gugatan 
rekonvensi sebagai harta warisan 
dari almarhum Supardi Tuah 
dan almarhumah      Hj. Hadidjah 
Abuhae sebagai harta warisan 
yang belum dibagi kepada seluruh 
ahli warisnya;

4. Membagi harta benda pada poin 
(3) secara waris kepada seluruh 
ahli waris tersebut menurut 
ketentuan hukum Islam;

5. Menghukum Para Penggugat 
Konvensi/Para Tergugat 
Rekonvensi atau siapa saja 
yang menguasai objek gugatan 
rekonvensi pada poin (3) untuk 
menyerahkan objek tersebut 
tanpa syarat dan beban apapun 
kemudian dibagi waris sesuai 
dengan ketentuan hukum Islam;

6. Menetapkan biaya perkara 
menurut hukum;

Majelis hakim tingkat pertama 

melalui putusan Pengadilan Agama 
Luwuk Nomor 508/Pdt.G/2016/
PA.Lwk., tanggal 8 Juni 2017  Masehi 
bertepatan dengan tanggal 13 
Ramadhan 1438 Hijriah mengabulkan 
seluruh gugatan Penggugat, kemudian 
putusan tersebut pada tingkat 
banding dibatalkan oleh Pengadilan 
Tinggi Agama Palu dengan Putusan 
Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA.PAL., 
tanggal 14 September 2017  Masehi 
bertepatan dengan tanggal 23 
Zulhijjah 1438 Hijriah.

Sesudah putusan terakhir ini 
diberitahukan kepada Pemohon 
Kasasi kemudian Pemohon Kasasi 
mengajukan permohonan kasasi pada 
tanggal 19 Oktober 2017 sebagaimana 
ternyata dari Akta Permohonan Kasasi 
Nomor 508/Pdt.G/2016/PA.Lwk.

Berdasarkan memori kasasi yang 
diterima tanggal 26 Oktober 2017, 
Pemohon Kasasi meminta agar:
Dalam Eksepsi:
1. Menerima dan mengabulkan 

eksepsi dari Pemohon Kasasi 
secara keseluruhan

2. Menyatakan gugatan para 
Penggugat/Terbanding/Terkasasi 
tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:
1. Menerima dan mengabulkan 

permohonan Kasasi dari Pemohon 
Kasasi secara keseluruhan

2. Membatalkan putusan Pengadilan 
Tinggi Agama Palu Nomor 12/
Pdt.G/ 2017/PTA.Palu., tanggal 14 

September 2017, serta mengadili 
sendiri;
a. Menolak gugatan para 

P e n g g u g a t / Te r b a n d i n g /
Termohon kasasi untuk 
seluruhnya;

b. Membebankan biaya perkara 
kepada para Penggugat/
Terbanding/ Termohon 
Kasasi;

Atau
Apabila Mahkamah Agung 
Republik Indonesia berpendapat 
lain mohon putusan yang adil 
dan bijaksana; 

Terhadap memori kasasi 
tersebut, para Termohon Kasasi telah 
mengajukan kontra memori kasasi 
tanggal 10 November 2017 yang 
pada pokoknya menolak permohonan 
kasasi dari Pemohon Kasasi.

Pertimbangan hukum
Terhadap alasan-alasan kasasi 

tersebut Mahkamah Agung 
berpendapat bahwa alasan-alasan 
kasasi tersebut dapat dibenarkan dan 
Judex Facti telah salah menerapkan 
hukum.

Menurut majelis kasasi objek 
gugatan merupakan harta gono-gini 
antara Supardi Tuah dengan Hadijah 
Abu Hae, oleh karena objek sengketa 
merupakan satu-kesatuan, maka tidak 
dapat diterima jika pihaknya hanya 
terbatas pada keluarga Hadidjah Abu 
Hae saja tanpa mengikutsertakan ahli 
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waris dari Supardi Tuah. Demikian 
juga tentang gugatan waris pengganti 
dari anak saudara almarhumah 
Hadidjah Abu Hae yang mempunyai 
5 (lima) orang saudara, hal ini 
menyebabkan gugatan menjadi kabur.

Disamping itu, majelis kasasi 
berpendapat bahwa dalam surat 
gugatan para Penggugat tidak 
menyebutkan secara jelas kapan 
saudara-saudaranya tersebut 
meninggal dunia, karena apabila 
meninggal dunia setelah kematian 
almarhum Hadidjah Abu Hae, maka 
tentu saudara-saudaranya tersebut 
tetap menjadi ahli waris, dan 
bagiannya tidak dapat dibagi hanya 
kepada para Penggugat saja.

Atas dasar itu, majelis kasasi 
berpendapat putusan Judex Facti 
harus dibatalkan dan Mahkamah 
Agung akan mengadili sendiri perkara 
ini dengan pertimbangan yang pada 
pokoknya sebagai berikut.

Bahwa gugatan Penggugat kurang 
pihak karena tidak melibatkan ahli 
waris pengganti dari Asmin. Demikian 
juga dengan tidak mengikutsertakan 
ahli waris dari Supardi Tuah sebagai 
suami pewaris karena objek sengketa 
merupakan harta bersama pewaris 
dengan Supardi Tuah. Atas dasar itu, 
putusan Judex Facti harus dibatalkan, 
yang kemudian dengan mengadili 
sendiri dalam perkara a quo 
menyatakan gugatan para Penggugat 
tidak dapat diterima (niet on vankelijk 

verklaard);
Bahwa alasan kasasi tentang 

pengangkatan anak tidak dapat 
dibenarkan karena Judex Facti 
tidak membatalkan pengangkatan 
anak tersebut, melainkan hanya 
membatasi hak hibah anak angkat 1/3 
(sepertiga) dari harta waris pewaris. 
Begitu pula mengenai dalil-dalil yang 
menyatakan para Penggugat tidak 
terlibat mengurus pewaris ketika 
sakit, tidak dapat dibenarkan karena 
hal tersebut tidak menjadi halangan 
untuk mewarisi.  

Selanjutnya berkenaan adanya 
harta waris almarhum selain objek 
sengketa dalam perkara a quo 
tidak dapat dibenarkan, karena hal 
itu mengenai penilaian atas hasil 
pembuktian Judex Facti yang bukan 
menjadi kewenangan Mahkamah 
Agung berdasarkan Pasal 30 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 
sebagaimana yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2004 dan perubahan kedua 
dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2009;   

Berdasarkan pertimbangan di 
atas, Mahkamah Agung berpendapat 
bahwa terdapat cukup alasan untuk 
mengabulkan permohonan kasasi 
dari Pemohon Kasasi, Indrawati 
S. Tuah, SE., Binti Ali Larete, dan 
membatalkan Putusan Pengadilan 
Tinggi Agama Palu Nomor 12/
Pdt.G/ 2017/PTA.PAL., tanggal 14 

“Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan ahli waris 
pengganti dari Asmin. Demikian juga dengan tidak mengikutsertakan ahli waris 
dari Supardi Tuah sebagai suami pewaris karena objek sengketa merupakan harta 
bersama pewaris dengan Supardi Tuah. Atas dasar itu, putusan Judex Facti harus 

dibatalkan, yang kemudian dengan mengadili sendiri dalam perkara a quo menyatakan 
gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard)” 

September 2017 Masehi bertepatan 
dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 
Hijriah yang membatalkan Putusan 
Pengadilan Agama Luwuk Nomor 
508 K/Pdt.G/2016/PA.Lwk. tanggal 8 
Juni 2017 Masehi bertepatan dengan 
tanggal 13 Ramadan 1438 Hijriah 
serta  Mahkamah Agung mengadili 
sendiri perkara ini dengan amar 
putusan sebagaimana yang akan 
disebutkan di bawah ini;

M E N G A D I L I:
Mengabulkan permohonan kasasi 

dari Pemohon Kasasi, INDRAWATI 
S. TUAH, S.E. BINTI ALI LARETE, 
tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan 
Tinggi Agama Palu Nomor 12/
Pdt.G/2017/PTA.PAL. tanggal 14 
September 2017 Masehi bertepatan 
dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 
Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama 
Luwuk Nomor 508/Pdt.G/2016/
PA.Lwk. tanggal 8 Juni 2017  Masehi 
bertepatan dengan tanggal 13 
Ramadan 1438 Hijriah; 

MENGADILI SENDIRI:
Menyatakan gugatan para 

Penggugat tidak dapat diterima (niet 
on vankelijk verklaard);

Menghukum para Termohon 
Kasasi untuk membayar biaya perkara 
dalam semua tingkat peradilan, yang 
dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(Ahmad Zaenal Fanani)
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PUTUSAN JUDEX FACTI

Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2017/PA.Kr

Pembatalan Hukum Adat dan 
Hibah dalam Sengketa Waris

Duduk Perkara Singkat
Pada tanggal 06 Juli 2017, 

Pengadilan Agama Krui menerima 
perkara Waris dengan register 
perkara Nomor 0187/Pdt.G/2017/
PA.Kr. yang diajukan oleh 3 orang 
Penggugat bernama Sugiani binti 
Kusni (Penggugat 1), Anton Eko 
Saputra bin Saripudin (Penggugat 
2), dan Nanda Marta Saputra bin 
Saripudin (Penggugat 3), melawan 
satu orang Tergugat bernama H. 
Bahdin bin H. Mat Yasik (Tergugat).

Kisah kembali dimasa lampau, saat 

Pewaris (orang tua dari almarhum 
Suami Penggugat I dan Tergugat) 
menikah pada tahun 1919. Di kemdian 
hari, sang ibunda yang bernama Cik 
Sina binti Cik Asir meninggal dunia 
pada tanggal 10 Oktober 2000, 
sedangkan ayahanda yang bernama 
H. Mat Yasik bin Lungkas meninggal 
dunia pada tanggal 10 September 
2001. Meskipun kewajiban ahli 
waris terhadap kedua orang tua 
(almarhum) sudah dilaksanakanya, 
kecuali membagi harta warisan di 
antara ahli waris yang berhak yang 

belum dilaksanakan sampai sekarang.
Alm. H. Mat Yasik mempunyai 

sembilan saudara kandung laki-laki 
yang seluruhnya sudah meninggal 
dunia terlebih dulu, sedangkan Alm. 
Cik Sina mempunyai tujuh saudara 
(empat orang laki-laki dan tiga orang 
perempuan), semua telah meninggal 
kecuali satu orang saudara kandung 
perempuan bernama Siti Rusmah 
(umur 65 tahun). Adapun orang tua 
dari Pewaris telah meninggal dunia 
lama sebelum Pewaris meninggal 
dunia, dan semasa hidupnya Pewaris 

Sumber foto: https://www.pexels.com/photo/clouds-cloudy-agriculture-farm-654/
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“kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih 
hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan 

prisnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang diatur dalam Undang-Undang“.

tidak pernah mengangkat anak.
Selama masa pernikahannya, 

Pewaris (Alm. H. Mat Yasik dan Alm. 
Cik Sina) dikaruniai enam orang anak 
(dua anak laki-laki dan empat anak 
perempuan), yang seluruhnya telah 
meninggal dunia, kecuali Tergugat.

Empat orang anak perempuan 
pewaris telah meninggal dunia 
dengan tanpa dikaruniai keturunan, 
satu orang anak laki-laki (menikah 
dengan Penggugat 1) dikaruniai 
tiga orang anak (dua laki-laki dan 
satu anak perempuan, sedangkan 
satu orang anak laki-laki lainnya 
(Tergugat) dikaruniai 7 orang anak 
(enam anak laki-laki dan satu anak 
perempuan).

Alm. H. Mat Yasik dan Alm. Cik 
Sina (Pewaris) meninggalkan harta 
warisan berupa Bangunan rumah 
panggung yang terbuat dari kayu 
(ukuran 5 M x 15 M, luas 75 M2, senilai 
kurang lebih Rp 200.000.000,00), 
Ladang/kebun kopi (seluas 2 hektar) 
yang didalam kebun kopi tersebut 
juga berdiri bangunan rumah terbuat 
dari kayu (ukuran 6 M X 9 M, luas 
54 M2, senilai kurang lebih Rp 
300.000.000,00).

Pada awalnya, seluruh harta 
warisan tersebut dikelola oleh 
Penggugat 1 dan alm. Suaminya, 
dan penguasaan tersebut telah 
berlangsung dari tahun 1982 hingga 
Agustus 2011 (hampir 30 tahun) 
dan selama itu pula tidak pernah ada 
penguasaan dan pengelolaan kebun 

kopi oleh Tergugat yang mengaku 
sebagai pemilik dari kebun tersebut, 
namun setelah 40 hari meninggalnya 
suami Penggugat 1 (Alm. Saripudin 
bin H. Mat Yasik), Tergugat tiba-
tiba meminta seluruh harta warisan 
Pewaris (Alm. H. Mat Yasik dan Alm. 
Cik Sina) yang selanjutnya dikuasai 
oleh Tergugat, Para Penggugat diusir 
oleh Tergugat yang akhinya pindah ke 
rumah kontrakan sampai sekarang.

Para Penggugat sangat keberatan 
dengan tingkah laku Tergugat, karena 
kebun kopi seluas 2 hektar tersebut 
telah dihibahkah Pewaris kepada Alm. 
Saripudin (suami Penggugat 1) dan 
telah memiliki bukti Sertifikat Hak 
Milik an. Saripudin.

Untuk membenarkan apa yang 
telah dilakukannya, Tergugat 
mengklaim bahwa kebuh kopi seluas 
2 hektar adalah harta milik Tergugat 
(hasil pembelian) yang dahulu telah 
diberikan (dihibahkan) Tergugat 
kepada Pewaris untuk dikelola.

Tergugat juga mengambil dasar 
dari Hukum Adat Semendo mengenai 
bangunan rumah panggung bahwa 
secara adat yang paling berhak 
atas rumah tersebut adalah anak 
perempuan tertua (Tunggu Tubang), 
namun karena anak tertua perempuan 
sudah meninggal, maka sebagai ahli 
waris penerusnya dan selaku pemilik 
yang sah atas objek tersebut jatuh 
kepada anak laki-laki tertua, yang 
dalam hal ini adalah Tergugat (H. 
Bahdin).

Tergugat juga mengambil dasar 
putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 
yang pada intinya menegaskan adanya 
pengakuan terhadap berlakunya 
hukum adat di masyarakat dan 
berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf 
b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
yang berbunyi sebagai berikut: 
“kesatuan masyarakat hukum adat 
sepanjang masih hidup dan sesuai 
perkembangan masyarakat dan 
prisnsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang diatur dalam Undang-
Undang“.

Pertimbangan Hukum Singkat
Dalam memeriksa perkara ini, 

Majelis Hakim terlebih dahulu 
memaparkan pertimbangan 
penolakan Majelis terhadap eksepsi 
tergugat yang berkaitan Gugatan 
error in persona dan Gugatan Para 
Penggugat kabur (obscuur libel).

Selanjutnya, Majelis 
mempertimbangkan tentang 
kedudukan harta warisan Pewaris, 
dan berdasarkan hasil pemeriksaan 
dipersidangan, alat-alat bukti, juga 
saksi-saksi, Majelis sampai pada 
kesimpulan bahwa klaim Tergugat 
tentang kebun seluas 2 hektar adalah 
hasil pembelian dari Tergugat yang 
dihibahkan untuk Pewaris tidak 
terbukti, 

Majelis juga mempertimbangkan 
tentang status hibah kebun seluas 
2 hektar oleh Pewaris kepada Alm. 
Saripudin, yang telah memiliki 
Sertifikat Hak Milik an. Saripudin, dan 
menemukan fakta persidangan bahwa 
Pewaris hanya memberi hibah kepada 
Alm. Saripudin tanpa memberi hibah 
kepada Tergugat.

Walaupun hibah dari orang tua 
kepada anaknya dapat diperhitungkan 
sebagai warisan (Pasal 211 Kompilasi 
Hukum Islam) dan hibah tidak dapat 
ditarik kembali kecuali hibah orang 
tua kepada anak (Pasal 212 Kompilasi 
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Hukum Islam), akan tetapi Majelis 
memperhatikan yurisprudensi 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 
460 K/Ag/2014 tanggal 21 Oktober 
2014 bahwa hibah orang tua kepada 
anak haruslah adil, hibah orang tua 
kepada salah seorang anak saja tanpa 
memberi hibah kepada anak yang 
lain dan anak yang lain tidak sepakat 
dengan adanya hibah orang tua 
kepada salah seorang anak, dipandang 
sebagai hibah yang bertentangan 
dengan ketentuan hibah dalam Islam.

Majelis juga menyitir hadis dari 
Kitab Sahih Muslim Juz II, halaman 
62, yang artinya: “Dari Nu’man bin 
Basir dia berkata “ayahku pernah 
memberikan sebagian hartanya 
kepadaku, lantas Ummu Amrah 
binti Rawahah berkata, “Saya tidak 
akan rela akan hal ini sampai kamu 
meminta Rasulullah sebagai saksinya”. 
Setelah itu saya bersama ayahku pergi 
menemui Nabi untuk memberitahukan 
pemberian ayahku  kepadaku, Maka 
Rasulullah bersabda kepadanya, 
“Apakah kamu berbuat demikian 
kepada anak-anakmu”, dia menjawab, 
“Tidak”. Beliau bersabda, “bertakwalah 
kepada Allah dan berbuat adillah 
terhadap anak-anakmu”. Kemudian 
ayahku pulang dan meminta kembali 
pemberiannya itu”.

Berdasarkan beberapa 
pertimbangan tersebut diatas, maka 

Majelis berpendapat bahwa kebun 
kopi seluas 2 hektar tersebut adalah 
harta peninggalan Alm. H. Mat Yasik 
dan Alm. Cik Sina yang belum dibagi 
waris, dan menyatakan bahwa Hibah 
Pewaris kepada Alm. Saripudin 
adalah perbuatan melawan hukum 
yang harus dibatalkan.

Adapun tentang rumah panggung, 
terlepas dari perdebatan Hukum Adat 
Tunggu Tubang dalam masyarakat 
Suku Semendo, juga Pasal 1963 KUH 
Perdata (bahwa siapa yang dengan 
iktikad baik dan berdasarkan suatu 
alas hak yang sah, memperoleh suatu 
benda tak bergerak, suatu bunga, atau 
suatu piutang lain yang tidak harus 
dibayar atas tunjuk, memperoleh hak 
milik atasnya dengan jalan daluwarsa 
dengan suatu penguasaan selama 
dua puluh tahun. Siapa yang dengan 
iktikad baik menguasainya selama 
tiga puluh tahun, memperoleh hak 
milik dengan tidak dapat dipaksa 
untuk mempertunjukkan alas haknya), 
Majelis memegang teguh Asas ijbari 
dalam sistem kewarisan Islam, dan 
menyatakan bahwa konsep adat 
tunggu tubang dalam perkara a 
quo tidak relevan dengan hukum 
kewarisan Islam karena suatu 
adat dapat dipergunakan sebagai 
hukum apabila tidak bertentangan 
dengan hukum Islam, jika suatu adat 
bertentangan dengan hukum Islam 

maka tidak dapat dipakai sebagai 
hukum yang harus dijalankan umat 
Islam.

Dan akhirnya, dengan berbagai 
pertimbangan hukum yang 
tercantum dalam putusannya, 
Majelis menjatuhan putusan yang 
pada pokoknya menetapkan harta-
harta tersebut diatas sebagai Harta 
Warisan Pewaris yang belum dibagi, 
menetapkan bagian para Ahli Waris, 
dan menghilangkan taksiran harga 
yang tercantum dalam obyek harta 
(Yurisprudensi Mahkamah Agung 
Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 
April 2005 peninggalan demi asas 
keadilan, karena taksiran harga 
dan nilai obyek harta peninggalan 
yang ditetapkan pada saat putusan 
dijatuhkan bisa jadi akan berbeda  
dengan harga pada waktu eksekusi).

Kesimpulan
Isi putusan Majelis Hakim tentang 

suatu perkara tentu tidak terlepas 
dari pertimbangan hukum yang 
menjadi landasan dari amar putusan 
tersebut. Kita tidak bisa menilai 
sebuah amar putusan tanpa membaca 
p e r t i m b a n g a n - p e r t i m b a n g a n 
hukumnya.

Dalam perkara ini, Majelis 
Hakim Pengadilan Agama Krui telah 
meletakkan pondasi pertimbangan 
hukum yang sangat jelas tentang 
kedudukan Hukum Islam terhadap 
Hukum Adat. Selain itu, Majelis 
dengan tegas juga telah menunjukkan 
posisi Hukum Waris Islam dihadapan 
Hibah dan hukum perdata umum 
tentang status kepemilikan setelah 
penguasaan dengan itikad baik 
selama 30 tahun.

Hukmul hakim yarfa’ul khilaf, 
bahwa Putusan Hakim menghilangkan 
segala perselisihan, sejalan dengan 
asas res judicata pro veritate habetur, 
yang berarti apa yang diputus hakim 
harus dianggap benar.

Hukmul hakim yarfa’ul khilaf, bahwa 
Putusan Hakim menghilangkan segala 

perselisihan, sejalan dengan asas res judicata 
pro veritate habetur, yang berarti apa yang 

diputus hakim harus dianggap benar
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DUBAI

DUBAI,  Sebuah Negara Kaya Raya yang 
Memperhatikan Pelayanan Peradilan

Meskipun secara struktur sistem 
hukum Dubai mengikuti civil law, 

tetapi Pengadilan dalam 
menyelesaikan sengketa, tidak 

selamanya dilakukan oleh Majelis, 
seringkali perkara diselesaikan oleh 

seorang Hakim.

Ketika mendengar negara 
Dubai, akan teringat 
dengan kemegahan dari 
menaranya Burj Khalifa yang 

sebelumnya dinamakan Burj Dubai. 
Menara ini mempunyai ketinggian 828 
M, diresmikan pada tanggal 4 Januari 

2010. Dubai merupakan sebuah 
negara bersama 6 (enam) negara 
lainnya yang terbentuk dalam The 
United Arab Emirates (UAE). Ke enam 
negara tersebut adalah Abu Dhabi, 
Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, 
Sharjah and Umm Al Quwain. UAE 

didirikan pada tahun 1971 dengan 
berbentuk negara Federal dan 
masing-masing mempunyai hak  dan 
kekuasaan atas negara bagiannya baik 
secara hukum, ekonomi maupun yang 
lainnya. Pada tiga dasawarsa terakhir, 
UAE telah banyak menghasilkan 
ketentuan hukum guna meningkatkan 
badan hukum dibawah hukum federal 
baik dalam hukum perdata, ekonomi, 
perusahaan, kelautan, perbankan dan 
yang lainnya.

Dubai merupakan negara bagian 
dalam sistem monarki konstitusional, 
Pemimpin saat ini, Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum (lahir,15-
7-1949), juga menjabat sebagai 
Perdana Menteri Uni Emirat Arab 

Sumber foto: http://www.uaezoom.com/wp-content/uploads/2016/08/13-5.jpg
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 Salah satu model service yang “dijual” 

pemerintah Dubai adalah pemberian/pengiriman 

layanan service delivery. Jenis pelayanan terhadap 

masyarakat ini berusaha untuk memberikan 

kepuasan pelayanan sehingga dengan berbagai 

sarana yang ada, dokumen yang diinginkan 

dapat diserahkan kepada masyarakat 

dan anggota Dewan Tertinggi UEA 
(SCU). Pimpinan Dubai merupakan 
garis keturunan al-Maktoum, karena 
wilayah ini sejak tahun 1833 sudah 
dipimpin oleh dzurriyat al-Maktoum.  
Secara geografis, Dubai terletak 
di wilayah dengan titik koordinat 
25,2697°LU dan 55,3095°BT dengan 
wilayah seluas 4.114 km² (1.588 mi²). 
Kemakmuran Dubai, tidak hanya 
terlihat dari gedung-gedung pencakar 
langit, tetapi juga dengan berbagai 
taman laut (pulau) buatan yang 
diciptakan secara spektakuler. 

Sistem Hukum 
Konstitusi Federal UAE telah 

memberikan kewenangan kepada 
masing-masing negara bagian 
untuk mengatur sistem hukum dan 
peradilan. Berdasarkan pasal 94 
sampai dengan pasal 109 Konstitusi 
UAE menjelaskan, terdapat dua bentuk 
sistem hukum. Pertama,  Peradilan 
Federal yaitu Federal Supreme Court 
sebagai peradilan tertinggi di UAE 
dan peradilan pada tingkat negara 
bagian. Dubai bersama dengan negara 
Abu Dhabi dan Ras Al-Khaimah tidak 
mengikuti sistem hukum ini, dengan 
membangun sistem hukum sendiri di 
negaranya (UAE, 2018).

Struktur peradilan Dubai  terdiri 
dari peradilan tingkat pertama, 
tingkat banding dan kasasi. Masing-
masing tingkat peradilan terdiri 
dari bagian hukum perdata, hukum 
syari’ah dan hukum kriminal. Pada 
peradilan Syari’ah cenderung 
menyelesaikan perkara antara 
sesama muslim terutama dalam 
hukum keluarga berkenaan dengan 
perselisihan perkawinan (perceraian) 
dan hukum waris. Selain itu, Dubai 
mempunyai sistem peradilan khusus 
yang menyelesaikan perburuhan 
(peradilan buruh) dan peradilan 
niaga (Andrew Tabuck and Chris 
Lester: 2009). Pada saat ini, juga 
terdapat peradilan khusus lainnya 

sehingga seluruhnya terdiri dari 
peradilan perdata, peradilan niaga, 
peradilan keluarga, peradilan pidana, 
peradilan buruh, peradilan Realestate 
dan peradilan untuk melakukan 
eksekusi putusan. Sistem peradilan 
yang terakhir (peradilan eksekusi) 
menyerupai peradilan yang berlaku 
di negara Saudi, Dubai memisahkan 
Lembaga peradilan sebagai 
penyelesaian sengketa dengan 
Lembaga peradilan sebagai pelaksana 
putusan. 

Sistem hukum di Dubai, berlaku 
civil law seperti yang terdapat pada 
Mesir dan beberapa negara lainnya. Di 
Dubai tidak berlaku sistem preseden 
yang mengharuskan hakim mengikuti 
putusan hakim sebelumnya. Dengan 
menganut civil law, sistem juri tidak 
berlaku seperti halnya pada sistem 
Anglo Saxon.  Meskipun Dubai 
tidak tunduk pada sistem hukum 
UAE, tetapi nilai-nilai dasar hukum 
yang berlaku pada Dubai mengikuti 
konstitusi UAE. Dalam bidang 
hukum keluarga, UAE menetapkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1992 sebagai Hukum Acara Hukum 
Keluarga.  Berdasarkan Konstitusi 
UAE 1971, Syari’ah menjadi sumber 
hukum di negara-negara UAE. Selain 
syari’ah, sistem hukum yang berlaku 
di Mesir dan tradisi hukum di wilayah 

tertentu menjadi referensi Hakim 
dalam menjatuhkan putusannya.

Beberapa hal yang menjadi tradisi 
hukum, menjadi keunikan sistem 
hukum Dubai dibandingkan dengan 
negara lain. Meskipun secara struktur 
sistem hukum Dubai mengikuti 
civil law, tetapi Pengadilan dalam 
menyelesaikan sengketa, tidak 
selamanya dilakukan oleh Majelis, 
seringkali perkara diselesaikan oleh 
seorang Hakim. Keunikan lainnya 
dapat ditemukan pada hukum acara. 
Seluruh proses berperkara harus 
menggunakan Bahasa Arab, sehingga 
meskipun Dubai dikatakan sebagai 
Negara Arab yang berorientasi 
Internasional ternyata semua advokat 
yang berperkara di Dhubai harus 
menguasai Bahasa Arab. Berbagai 
advokat internasional International 
Law firms banyak berpraktek di 
Negeri ini terutama berkaitan 
dengan bisnis the Dubai International 
Financial Centre. 

Dalam format putusan peradilan 
Dubai menunjukkan, bahwa putusan 
dijatuhkan “Atas nama Yang Mulia 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum,” sebagai Penguasa Dubai 
saat ini. Format putusan ini berbeda 
dengan putusan Mahkamah Agung 
RI dan putusan-putusan Lembaga 
peradilan lainnya yang dijatuhkan 
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atas “Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara 
filosofis, putusan di Dubai menjelaskan 
bahwa putusan tingkat peradilan 
pada dasarnya adalah putusan dari 
sang pemimpin Negeri (shahib 
al-sumuw), karena senyatanya Raja-
lah sebagai penguasa dan pemegang 
kekuasaan terhadap seluruh aspek 
pemerintahan termasuk di dalamnya 
lembaga peradilan.

Format putusan seperti ini 
lebih banyak digunakan pada 
pemerintahan yang masih menganut 
kerajaan. Di Indonesia sendiri, karena 
tidak menganut sistem kerajaan,  dan 
terjadi pemisahan antara legislatif, 
yudikatif dan eksekutif, sehingga 
format kepala putusan berbunyi 
“Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.” Indonesia 
pernah memberlakukan format 
kepala putusan yang berbeda pada 
masa Hindia Belanda, setiap kepala 
putusan,wajib mencantumkan 
kalimat Atas Nama Raja in naam des 
Konings (Sudikno, 1998:21).

Service Lembaga Peradilan Dubai
Pada tahun 2015, pemerintah 

Dubai telah mendorong pelayanan 
prima bagi masyarakat dengan 
istilah yang digunakan Dubai Model 
for Government Services. Salah 
satu model service yang “dijual” 
pemerintah Dubai adalah pemberian/
pengiriman layanan service delivery. 
Jenis pelayanan terhadap masyarakat 
ini berusaha untuk memberikan 
kepuasan pelayanan sehingga dengan 
berbagai sarana yang ada, dokumen 
yang diinginkan dapat diserahkan 
kepada masyarakat (Dubai, 2011). 

Informasi peradilan disajikan 
dalam sebuah situs yang dapat 
memberikan informasi dari semua 
tingkat peradilan serta jenis 
perkaranya. Situs www.dc.gov.ae 
menjadi referensi penting bagi siapa 
saja yang ingin ber’selancar’ di lautan 
sistem hukum negara Dubai. Salah 

satu yang membedakan dengan 
sistem informasi hukum di negara 
Teluk lainnya adalah, peradilan Dubai 
membuka seluas-luasnya akses 
masyarakat luas terhadap putusan 
yang telah dijatuhkan oleh hakim. 
Keadaan ini tentu berbeda dengan 
beberapa negara Arab lainnya yang 
tidak memberikan akses tersebut. 

Proses berperkara di peradilan 
Dubai, dapat dilakukan secara 
langsung dan dapat pula dilakukan 
dengan pelayanan elektronik. 
Pelayanan tersebut meliputi 
pembayaran biaya, pengajuan gugatan 
dan permohonan. Masyarakat umum 
selain dapat melihat proses perkara 
yang sedang berlangsung juga dapat 
melihat perkara yang telah selesai 
berikut dengan putusannya. Situs 
peradilan  di Dubai juga menyediakan 
bantuan hukum, untuk permasalahan 
perkawinan lengkap dengan nama, 
alamat dan nomor telephone. Bantuan 
hukum penerjemah serta bantuan 
tenaga ahli. Di sisi lain, Dubai dengan 
berbagai pembangunan Gedung yang 
menjulang dan rumah mewahnya, 
Lembaga peradilannya menyiapkan 

fitur tentang proses gugatan maupun 
pemberhentian pembangunan real 
estate. 

(Sugiri Permana)
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SINGAPORE 

Belajar dari eLitigation 
di Singapura

Gedung MA Singapura yang baru

Tahun 2018 merupakan 
milestone bagi lembaga 
peradilan di Indonesia 
di bawah Mahkamah 

Agung RI dalam memodernisasikan 
penyelenggaraan peradilan berbasis 
teknologi informasi. Hal itu ditandai 
dengan dirilisnya Perma Nomor 3 
Tahun 2018 tentang Administrasi 
Perkara di Pengadilan Secara 
Elektronik yang diteken Ketua MA 
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pada 29 Maret 2018 dan diundangkan 
pada 4 April 2018. 

Perma Nomor 3 Tahun 2018 
itu kemudian melahirkan aplikasi 
e-Court yang sedikitnya menyediakan 
tiga jenis layanan yakni pendaftaran 
elektronik (e-Filing), pembayaran 
elektronik (e-Payment), dan panggilan 
elektronik (e-Summon).

Apakah hal serupa juga dilakukan 
oleh lembaga peradilan lainnya di 
negara tetangga yang lebih maju, 

seperti Singapura? Berdasarkan 
penelusuran Redaksi, pengadilan 
di Singapura sudah melaju lebih 
dahulu sejak belasan tahun lalu 
dengan sistem serupa. Bahkan sejak 
lima tahun lalu, sistem mereka 
sudah semakin disempurnakan 
dalam bentuk Integrated Electronic 
Litigation System, yang biasa disebut 
dengan eLitigation.

Tepat tanggal 1 Maret 2000, 
pengadilan di Singapura meluncurkan 

Electronic Filing System (EFS). EFS 
ini menyediakan 4 layanan utama, 
yaitu (1) Electronic Filing Service; 
(2) Electronic Extract Service; (3) 
Electronic Service of Documents 
Service; dan (4) Electronic Information 
Service.

Tiga tahun kemudian, pada tahun 
2003, Ketua Mahkamah Agung 
Singapura membentuk kelompok 
kerja untuk mengevaluasi dan 
mereview implementasi EFS. Pokja 

Gedung MA Singapura yang lama
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tersebut kemudian menghasilkan 
laporan yang menganalisis kekuatan 
dan kelemahan serta persoalan 
seputar implementasi EFS. Laporan 
tersebut kemudian ditindaklanjuti 
dengan seminar (colloquium) yang 
kemudian melahirkan Roadmap untuk 
Electronic Litigation di pengadilan 
Singapura.

Akhirnya, pada tanggal 2 Januari 
2013, Mahkamah Agung Singapura 
meluncurkan The Integrated Electronic 

Litigation System (eLitigation). Sistem 
litigasi elektronik ini menandai era 
baru dalam evolusi sistem manajemen 
perkara secara elektronik di Negara 
Kota Singa ini.

eLitigation di Singapura didesain 
untuk menghadirkan 4 prinsip utama: 
(i) membuat informasi menjadi 
lebih pintar; (ii) membangun sistem 
manajemen perkara secara holistik/
integral; (iii) mengkonsolidasikan 
sistem-sistem yang berbeda untuk 
merampingkan (sistem) manajemen 
perkara; dan (iv) meningkatkan 
aksesibilitas bagi semua pengguna.

Berbeda dengan e-Court di 
Indonesia yang belum mewajibkan 
semua pendaftar perkara untuk 
mengajukan perkara secara 
elektronik, Singapura mewajibkan 
semua pihak mengajukan perkaranya 
secara online melalui EFS. Meskipun 
butuh beberapa waktu untuk 
penyesuaian, kewajiban mengajukan 
perkara via EFS ini kemudian menjadi 
dasar fondasi yang kuat dalam masa 
transisi dari mengajukan perkara 
secara manual ke online.

Selain itu, kewajiban mengajukan 
perkara secara online melalui EFS 
di Singapura ternyata berhasil 
menciptakan paradigma perubahan 
masyarakat terhadap penggunaan 
teknologi dalam berperkara. Hal ini 
yang memuluskan Singapura beralih 
dari EFS ke eLitigation.

Sejak peluncurannya lima tahun 
lalu, eLitigation sudah dirasakan 
manfaatnya yang besar tidak hanya 
bagi internal pengadilan, tapi 
utamanya bagi para pihak, lawyer dan 
masyarakat umum.

Namun demikian, ada sejumlah 
potensi persoalan yang muncul terkait 
dengan diberlakukannya eLitigation 
di Singapura. Persoalan pertama 
yang muncul adalah terkait dengan 
anggaran yang besar yang dibutuhkan 
untuk melancarkan berjalannya 

program tersebut. Persoalan kedua 
terkait dengan perlunya penyediaan 
berbagai formulir elektronik 
yang begitu banyak untuk proses 
penyelesaian perkara. Formulir-
formulir tersebut harus tersedia 
karena masyarakat membutuhkannya 
untuk berperkara secara elektronik.

Hal ketiga yang menjadi concern 
bersama adalah tentang keamanan 
dan autentikasi (security and 
authentication). Kemanan dan 
autentikasi sistem dan data yang 
diunggah ke sistem eLitigation 
harus benar-benar dijamin. Untuk 
terpenuhinya hal tersebut tentu 
juga dibutuhkan infrastruktur yang 
memadai dan mutakhir.

Persoalan yang paling penting 
terkait diberlakukannya eLitigation 
di Singapura adalah terkait dengan 
pembiasaan ber-IT yang lebih luas 
dan adanya kerangka infrastruktur 
IT yang memadai. Hadirnya kedua hal 
tersebut merupakan mutlak harus ada 
sebelum sistem manajemen perkara 
secara elektronik diimplementasikan. 
Jika kedua hal tersebut absen, 
kesuksesan berperkara secara 
elektronik akan jauh panggang dari 
api.

Indonesia mungkin baru 
mengawali sistem berperkara 
secara elektronik di tahun ini. Jika 
dibandingkan dengan Singapura 
memang masih jauh tertinggal karena 
memang harus diakui, Singapura 
lebih maju beberapa langkah di 
depan. Akan tetapi dengan sumber 
daya yang ada, pengadilan di 
Indonesia di bawah Mahkamah Agung 
RI patut optimis bahwa modernisasi 
penyelenggaraan peradilan berbasis 
teknologi informasi akan berjalan 
sukses, minimal setara dengan negara 
maju lainnya di dunia.[]

(Achmad Cholil)
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Oleh: A.S. Pudjoharsoyo
Sekretaris Mahkamah Agung

Pendahuluan

Ketika Dory Reiling menulis 
bukunya yang monumental, 
Technology for Justice: How 
Information Technology Can Support 
Judicial Reform, secara jelas Reiling 
mendeskripsikan tiga problematika 
dunia peradilan yang dapat 
diselesaikan dengan pemanfaatan 
teknologi informasi. Ketiganya 
meliputi keterlambatan (delay), akses 
(access), dan integritas (integrity). 

Keterlambatan yang dimaksud 
berkaitan dengan jangka waktu proses 
penyelesaian perkara yang berlarut-
larut hingga mengakibatkan berbagai 
dampak, terutama bagi para pencari 
keadilan. Dampak-dampak tersebut, 
antara lain berkurangnya nilai 
imbalan yang diperoleh, munculnya 
biaya-biaya tambahan, terhalangnya 
akses terhadap keadilan, kesulitan 
menghadirkan kembali saksi-saksi 
yang tidak jadi diperiksa, terbukanya 
peluang mafia (korupsi di) pengadilan 
dan lain-lain. 

Sementara, akses lebih berkaitan 
dengan kendala-kendala yang 
dihadapi oleh para pencari keadilan 
dalam mengakses pengadilan yang 
mungkin disebabkan oleh faktor-
faktor jarak, kendala bahasa, 
tantangan-tantangan fisik, biaya, dan 
terutama sekali kurangnya informasi 
dan pengetahuan tentang pengadilan 
dan tata cara berperkara. 

Adapun masalah integritas 
berkaitan dengan mafia (korupsi 
di) pengadilan dalam penanganan 
perkara yang dapat berdampak 
terhadap banyak hal, seperti 
pertubuhan ekonomi, kehidupan 
masyarakat miskin dan terutama 
sekali kepercayaan publik terhadap 
sistem hukum. 

Tawaran pemanfaatan teknologi 
informasi oleh Reiling dapat 
memberikan manfaat kepada 
pengadilan dalam tiga hal, yakni 
perubahan prosedur penanganan 
perkara secara internal, perubahan 
cara berinteraksi dengan pengguna 
pengadilan dan memelihara 

integritas. Perubahan prosedur 
penanganan perkara akan 
mengurangi lamanya waktu yang 
diperlukan, sedangkan perubahan 
cara berinteraksi akan mengurangi 
arus deras pengguna pengadilan 
datang ke pengadilan atau setidak-
tidaknya dapat mengkanalisasi cara 
berinteraksi. Informasi-informasi 
elektronik yang dipersiapkan oleh 
pengadilan dapat menghindari 
masyarakat dari kekurangan 
informasi dan pengetahuan tentang 
prosedur berperkara. Dan semuanya 
bisa berujung pada terpeliharanya 
integritas aparatur pengadilan.

Ketiga problematika sebagaimana 
digambarkan Reiling diatas pada 
dasarnya merupakan bagian dari 
nilai-nilai dasar yang dimiliki 
oleh dunia peradilan. Menurut 
International Consortium for Court 
Excellence, terdapat setidaknya 10 
(sepuluh) nilai dasar yang harus 
diterapkan oleh peradilan dalam 
menjalankan fungsinya, yakni 
persamaan di depan hukum (equality 

Nilai-Nilai Strategis Implementasi Pengadilan 
Elektronik  (E-Court) di Indonesia
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pemanfaatan teknologi informasi untuk 
penanganan perkara di pengadilan 

memiliki korelasi penting dan dapat 
mendukung nilai-nilai dasar pengadilan. 

before the law), keadilan (fairness), 
imparsialitas (impartiality), 
kemerdekaan dalam pengambilan 
keputusan (independence of decision 
making), kompetensi (competence), 
integritas (integrity), transparansi 
(transparency), aksesibilitas 
(accessibility), ketepatan waktu 
(timeliness), dan kepastian (certainty).

Hingga pada tataran ini, 
setidaknya dapat dipahami bahwa 
pemanfaatan teknologi informasi 
untuk penanganan perkara di 
pengadilan memiliki korelasi 
penting dan dapat mendukung nilai-
nilai dasar pengadilan. Asumsi ini 
selanjutnya memberikan pemahaman 
betapa strategisnya pemanfaatan 
teknologi informasi bagi reformasi 
dunia peradilan.

Dalam perspektif badan peradilan 
di Indonesia, kesadaran tentang 
peranan teknologi informasi di 
pengadilan tersebut telah ada 
semenjak lama. Salah satunya 
ditunjukkan dalam dokumen 
Cetak Biru Pembaruan Peradilan 
Indonesia 2010-2035. Badan 
Peradilan Indonesia yang Agung 
sebagai visi pembaruan antara 
lain dicirikan dengan memiliki 
manajemen informasi yang menjamin 
akuntabilitas, kredibilitas, dan 
transparansi serta modern berbasis 
teknologi informasi terpadu. 

Sebagai langkah konkret 
menghadirkan teknologi informasi di 
pengadilan, Mahkamah Agung telah 
menginisiasi dan mengembangkan 
aplikasi-aplikasi sistem informasi, 
baik dibidang kesekretariatan 
maupun kepaniteraan. Di bidang 

kesekretariatan, Mahkamah Agung 
telah mengembangkan aplikasi Sistem 
Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang 
saat ini tengah diintegrasikan dengan 
aplikasi-aplikasi lain, seperti Sistem 
Informasi Pengawasan (SIWAS), 
aplikasi Sistem Informasi Pendidikan 
dan Pelatihan (SISDIKLAT), dan 
aplikasi Sistem Promosi dan Mutasi 
yang dimiliki oleh eselon-eselon 1 di 
Mahkamah Agung. Pengintegrasian ini 
dimaksudkan untuk mempersiapkan 
aplikasi-aplikasi tersebut dalam 
pengambilan keputusan di bidang 
sumber daya manusia, seperti 
rekrutmen, penempatan, pendidikan 
dan pelatihan, serta promosi dan 
mutasi.

Selain itu, dibidang keuangan, tata 
kelola keuangan di Mahkamah Agung 
juga didukung oleh aplikasi Komdanas 
(Komunikasi Data Nasional) diluar 
aplikasi-aplikasi keuangan yang 
berasal dari Kementerian Keuangan. 
Aplikasi ini berfungsi utama sebagai 
media penyimpanan dan database 
sentral yang berisi data-data 
aset, keuangan dan remunerasi. 
Dengan bantuan aplikasi tersebut, 
maka kecepatan, ketepatan, dan 
kelengkapan data dan laporan aset, 
keuangan dan remunerasi dapat 
terpenuhi.

Adapun di bidang keperkaraan, 
Mahkamah Agung telah 
mengembangkan Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara (SIPP) pada 
empat lingkungan peradilan di bawah 
Mahkamah Agung dan aplikasi Sistem 
Informasi Administrasi Perkara 
Mahkamah Agung RI (SIAP – MARI). 
Aplikasi ini tidak hanya menjadi 

alat bantu bagi pencari keadilan 
untuk melihat perkembangan proses 
penanganan perkaranya, namun 
juga sebagai alat pengawasan 
oleh Mahkamah Agung terhadap 
kepatuhan aparatur peradilan terkait 
jangka waktu penanganan perkara.

Terakhir, Mahkamah Agung 
telah menerbitkan Peraturan 
Mahkamah Agung (Perma) Nomor 
3 Tahun 2018 tentang Administrasi 
Perkara Secara Elektronik di 
Pengadilan. Perma tersebut sebagai 
bentuk pembaruan terhadap 
penyelenggaraan administrasi 
peradilan dari sebelumnya yang 
bersifat konvensional ke sistem 
elektronik. Dan sebagai konkretisasi 
dari peraturan tersebut, telah 
dikembangkan aplikasi pengadilan 
elektronik atau yang lazim disebut 
Electronic Court (e-court).

Aplikasi Pengadilan Elektronik 
(E-Court)

By definition, aplikasi pengadilan 
elektronik adalah sebuah instrumen 
pengadilan yang dipersiapkan untuk 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dalam hal pendaftaran 
perkara secara online (e-filing), 
pembayaran biaya perkara secara 
online (e-payment), pengiriman 
dokumen tertulis persidangan, 
seperti jawaban, replik, duplik, 
dan kesimpulan (e-litigation), 
pemanggilan secara online 
(e-summons), dan penyampaian 
pemberitahuan dan salinan putusan 
secara online (e-notification).

 Meskipun penggunaan 
aplikasi ini masih terbatas untuk 
kalangan advokat sebagai pengguna 
terdaftar, aplikasi ini memiliki 
sejumlah keunggulan. Dengan 
melakukan pendaftaran secara 
elektronik, pengguna terdaftar tidak 
perlu lagi datang ke pengadilan, 
menjalani antrian proses pelayanan, 
dan menghindari kontak langsung 
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antara pengguna layanan pengadilan 
dengan aparatur pengadilan yang 
dikhawatirkan menimbulkan 
pelanggaran dan penyimpangan. 

 Kemudahan proses 
pendaftaran ini juga didukung 
kemudahan dalam pembayaran panjar 
biaya perkara. Melalui fitur e-payment 
masyarakat pencari keadilan, dalam 
proses pendaftaran perkara secara 
elektronik dan setelah mendapatkan 
taksiran biaya panjar perkara secara 
elektronik (e-SKUM) dapat melakukan 
pembayaran melalui rekening virtual 
(virtual account) dengan berbagai 
metode pembayaran yang dilakukan 
di perbankan pada umumnya, seperti 
melalui sms banking, internet banking, 
mobile banking maupun mendatangi 
teller bank.

Metode-metode pembayaran 
sebagaimana disebutkan diatas, 
sesungguhnya telah lazim 
dipergunakan oleh masyarakat 
di era digital sekarang ini. Dan 
dipergunakannya metode-metode 
tersebut dalam pembayaran biaya 
perkara dalam konteks pengadilan 

elektronik, memberikan pesan 
penting mengenai adaptabilitas 
pengadilan terhadap perkembangan 
teknologi dan perkembangan 
masyarakat.

Kecuali melakukan pembayaran 
panjar biaya perkara, fitur e-payment 
juga melayani transaksi penambahan 
panjar biaya perkara manakala panjar 
biaya perkara yang sudah dibayarkan 
sebelumnya telah habis dan tidak 
mencukupi untuk pembiayaan 
pelaksanaan pemeriksaan perkara 
selanjutnya. Pengadilan sebelumnya 
akan menyampaikan pemberitahuan 
(notifikasi) perihal kondisi panjar 
biaya perkara tersebut dan kemestian 
untuk melakukan penambahan.

 Mekanisme pembayaran 
biaya perkara secara elektronik 
(e-payment) ini merupakan lompatan 
besar dalam sistem pembayaran 
biaya perkara. Selain memberikan 
kemudahan kepada masyarakat 
tanpa harus datang ke pengadilan, 
fitur pembayaran ini juga berguna 
bagi pengadilan untuk meningkatkan 
kinerja pengadministrasian biaya 

perkara, mengingat transaksi dan 
pelaporannya dapat terekam dengan 
jelas dan terperinci oleh perbankan. 
Hal ini tentunya akan positif bagi 
pengadilan dalam meminimalisir 
kemungkinan kesalahan yang 
mungkin terjadi.

Selain itu, fitur e-payment 
juga akan mencakup transaksi 
pengembalian sisa panjar biaya 
perkara kepada masyarakat pencari 
keadilan manakala setelah selesainya 
keseluruhan proses pemeriksaan 
perkara, terdapat kelebihan atau 
sisa dari panjar biaya perkara yang 
telah dibayarkan. Sisa tersebut 
harus dikembalikan kepada pihak 
berperkara.

 Ini penting mengingat masalah 
pengembalian sisa panjar biaya 
perkara seringkali menjadi temuan 
dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan. Jika pengembalian sisa 
panjar ini dapat terintegrasi dengan 
baik dalam sistem e-payment, maka 
permasalahan pengembalian sisa 
panjar ini dapat diminimalisir. Dan 
melihat kelebihan-kelebihan yang 
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dimiliki oleh fitur e-payment ini, 
bukan tidak mungkin ke depan untuk 
menjadikannya sebagai bentuk dan 
mekanisme pembayaran yang dapat 
diterapkan dalam keseluruhan 
pembayaran perkara, baik untuk 
perkara yang didaftarkan secara 
elektronik maupun manual. 

 Seperti halnya pembayaran 
secara elektronik (e-payment), 
mekanisme pemanggilan secara 
elektronik (e-summons) juga 
merupakan lompatan besar dalam 
sistem pemanggilan perdata. Proses 
pemanggilan dapat dilakukan 
dengan mudah, semudah dan 
sepraktis mengirim surat elektronik 
(e-mail). Dengan begitu, waktu yang 
dibutuhkan pun sangat singkat, 
sesingkat waktu yang dibutuhkan 
untuk mengirim dokumen sederhana 
dengan menggunakan fasilitas e-mail. 

Kecuali memangkas waktu proses 
pemanggilan, fitur ini juga akan 
mengeliminir biaya perkara. Meskipun 
dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 
2018 tentang Administrasi Perkara 
Secara Elektronik di Pengadilan 
dinyatakan biaya pemanggilan secara 
elektronik dibebankan kepada para 
pihak berperkara, namun sejauh 
ini biaya pemanggilan sebagaimana 
layaknya pemanggilan secara 
konvensional ditiadakan. Meskipun 
dikemudian hari akan dibebankan 
untuk membayar biaya pemanggilan 
sebagaimana dimaksud dalam 

aturan tersebut, besarannya pun 
boleh jadi tidak akan sebesar biaya 
panggilan secara manual. Tentu saja 
hal ini akan sangat menguntungkan 
bagi masyarakat pengguna jasa 
pengadilan.  

Disamping itu, persoalan 
waktu akibat perbedaan yurisdiksi 
pengadilan juga dapat diminimalisir 
karena pemanggilan dilakukan 
langsung oleh juru sita/juru sita 
pengganti di pengadilan tempat 
perkara didaftarkan, sedangkan 
pengadilan yang membawahi 
yurisdiksi pihak pihak yang dipanggil 
cukup diberikan tembusan saja. 
Artinya, dalam konteks ini mekanisme 
pendelegasian panggilan sebagaimana 
halnya dalam mekanisme 
pemanggilan manual ditiadakan. 
Mekanisme pemanggilan ini juga 
berlaku serupa untuk penyampaian 
pemberitahuan-pemberitahuan, 
termasuk penyampaian salinan 
putusan.   

Lompatan besar lainnya 
dari aplikasi e-court ini adalah 
dimungkinkannya untuk 
menyelenggarakan acara persidangan 
secara elektronik (e-litigation). Bentuk 
konkretnya adalah pelaksanaan 
sebagian agenda persidangan 
dapat dilakukan secara elektronik, 
yakni untuk acara jawaban, replik, 
duplik, dan kesimpulan. Kehadiran 
para pihak menjadi tidak penting, 
karena yang dipentingkan adalah 
dokumen jawaban, replik, duplik, 

dan kesimpulan dari para pihak yang 
berperkara.

 Meskipun beracara secara 
elektronik (e-litigation) ini telah 
dipersiapkan payung hukumnya 
melalui Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Administrasi Perkara Secara 
Elektronik di Pengadilan, namun 
pada tataran implementasinya masih 
memerlukan aturan-aturan lain yang 
lebih spesifik, khususnya terkait 
dengan pelaksanaan hukum acaranya. 
Sebagaimana umum diketahui, 
proses persidangan itu berjalan atas 
dasar hukum acara tertulis sebagai 
acuan dan pedoman. Tanpa hukum 
acara yang tertulis, pelaksanaan 
persidangan dapat berpotensi 
meninmbulkan perbedaan persepsi 
diantara pemangku kepentingan 
dalam persidangan. Dan hal ini 
tentu kontraproduktif bagi harapan 
kita untuk melakukan reformasi 
peradilan. 

Kendati demikian, konsep 
dan gagasan ini tetap merupakan 
lompatan besar karena berkenaan 
dengan perubahan fundamental 
mengenai tata cara pemeriksaan 
perkara di pengadilan. Jika ini 
benar-benar terlaksana, menjadi 
sebuah prestasi yang luar biasa dari 
pengadilan Indonesia. Dan harapan 
akan terjadinya era baru pengadilan 
modern berbasis teknologi informasi, 
sebagaimana dicanangkan oleh Yang 
Mulia Ketua Mahkamah Agung pada 
momentum perayaan Hari Ulang 
Tahun Ke-73 Mahkamah Agung 
pada tanggal 19 Agustus 2018 yang 
lalu akan benar-benar terwujud. 
Disamping itu, masyarakat pengguna 
peradilan juga akan semakin 
dipermudah dan tidak terbebani 
untuk mengantri persidangan, 
sebagaimana dikeluhkan selama ini. 

Menelusuri Nilai-Nilai Strategis 
Pengadilan Elektronik (E-Court)

Mekanisme pembayaran biaya 
perkara secara elektronik (e-payment) 
ini merupakan lompatan besar dalam 

sistem pembayaran biaya perkara.
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Perkembangan teknologi informasi 
dewasa ini telah berlangsung massif 
dan cepat. Sedemikian massifnya, 
eksistensi teknologi informasi telah 
mampu merubah cara kerja, bahkan 
cara hidup manusia. Interaksi 
manusia banyak menggunakan 
fasilitas teknologi informasi, seperti 
komputer jaringan dan telepon 
pintar. Dengan hanya duduk di 
depan komputer atau memainkan 
telepon pintar, seseorang sudah dapat 
berinteraksi dengan orang lain tanpa 
bertemu muka dan dapat melakukan 
beragam aktifitas, seperti berbelanja, 
bertransaksi, berpartisipasi dalam 
berbagai kegiatan, dan lain-lain.

Yang menarik, elemen-elemen 
masyarakat yang aktif menggunakan 
sarana teknologi informasi tersebut 
jumlahnya sangat banyak dan 
beragam dari berbagai kalangan. 
Bahkan aktifitas domestik seperti 
berbelanja kebutuhan bahan pokok 
sekalipun sudah dapat dilakukan 
dengan fasilitas tersebut.

Berdasarkan data Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII), sebagaimana 
dirilis Kementerian Komunikasi 
dan Informasi pada awal tahun 
2018, jumlah pengguna internet di 
Indonesia pada tahun 2017 mencapai 
143,26 juta jiwa atau setara dengan 

54,68 persen dari total jumlah 
penduduk Indonesia. Jumlah tersebut 
menunjukan kenaikan sebesar 10,56 
juta jiwa dari hasil survei pada tahun 
2016. Bahkan, menurut e-marketer 
yang juga dirilis oleh Menkominfo, 
Indonesia menempati posisi keenam 
di dunia mengenai jumlah pengguna 
internet.

Sedemikian besarnya elemen 
masyarakat yang menggunakan 
teknologi informasi tersebut 
telah menyematkan identitas 
baru terhadap kondisi kekinian 
masyarakat. Istilah masyarakat digital 
(digital society) menjadi terminologi 
yang merefleksikan keadaan tersebut. 

Menurut Yasraf Amir Piliang, 
Perkembangan teknologi informasi 
telah menciptakan sebuah “ruang 
baru” yang bersifat artifisial dan 
maya, yaitu cyberspace. Cyberspace 
telah mengalihkan berbagai aktivitas 
manusia (politik, sosial, ekonomi, 
kultural, spiritual, seksual) di “dunia 
nyata” ke dalam berbagai bentuk 
substitusi artifisialnya, sehingga 
apapun yang dapat dilakukan di 
dunia nyata kini dapat dilakukan 
dalam bentuk artifisialnya di dalam 
cyberspace.

Perkembangan masyarakat diatas 
pada sisi yang lain membutuhkan 
respons yang memadai dari penyedia 

layanan publik, termasuk pemerintah. 
Karena itu, pemerintah Indonesia 
kemudian mendorong lahirnya 
gagasan program pemerintahan 
elektronik (e-government) yang 
belakangan disebut sebagai Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(SPBE). 

Melalui program ini, pemerintah 
mendorong kementerian dan lembaga 
untuk mengembangkan model-model 
pelayanannya dengan memanfaatkan 
fasilitas teknologi informasi. Kecuali 
merespons perkembangan dan 
tuntutan masyarakat, pengembangan 
layanan berbasis elektronik ini 
memiliki manfaat-manfaat lain, 
terutama sekali bagi penyedia layanan. 
Digitalisasi layanan dapat membantu 
penyedia layanan memberikan 
pelayanan yang mudah dan murah, 
mengadministrasi layanan dengan 
baik, dan mengembangkan pelaporan 
layanan dengan cepat.

Hingga disini, setidak-tidaknya 
dapat dijelaskan bahwa nilai-nilai 
strategis pengimplementasian 
pengadilan elektronik (e-court) 
mencerminkan setidak-tidaknya 
tiga hal. Pertama, Mahkamah Agung 
bersama badan-badan peradilan 
dibawahnya memiliki kesadaran 
(awareness) yang tinggi terhadap 
lingkungan strategisnya. Kesadaran 

Mahkamah Agung bersama badan-badan peradilan dibawahnya 
memiliki kesadaran (awareness) yang tinggi terhadap 
lingkungan strategisnya. Kesadaran ini sangat penting 

dijadikan dasar dalam pertimbangan penyusunan kebijakan 
yang relevan dengan lingkungan strategis dimaksud. 
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ini sangat penting dijadikan dasar 
dalam pertimbangan penyusunan 
kebijakan yang relevan dengan 
lingkungan strategis dimaksud. Kedua, 
Mahkamah Agung bersama badan-
badan peradilan di bawahnya dapat 
memberikan respons yang positif dan 
memadai terhadap perkembangan 
lingkungan strategisnya dengan 
menawarkan alternatif layanan yang 
sesuai (adequate) dan mutakhir 
(modern). Dan ketiga, Mahkamah 
Agung dan badan-badan peradilan di 
bawahnya dapat berpartisipasi aktif 
dalam arus deras reformasi birokrasi 
yang menekankan perubahan 
pola layanan menuju pelayanan 
yang sesuai dengan tuntutan dan 
perkembangan masyarakat.

 Selain konteks masyarakat 
digital dan sistem pelayanan 
berbasis elektronik, hal lain yang 
juga merupakan konteks penting 
pengembangan pengadilan elektronik 
adalah perkembangan ekonomi. 
Sebagaimana diketahui, sistem 
pengadilan yang berfungsi dengan 
baik (well functioning court system) 
memiliki kontribusi yang positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi 

melalui penjaminan terhadap hak 
milik (property rights) dan penegakan 
hukum kontrak (enforcement of 
contract). 

 Menurut OECD (Organization 
for Economic Cooperation and 
Development), perlindungan 
terhadap hak milik (property rights) 
dan penegakan hukum kontrak 
(enforcement of contract) dapat 
mendorong peningkatan tabungan 
dan investasi yang disamping dapat 
mendorong terbentuknya hubungan-
hubungan ekonomi, juga membawa 
dampak positif bagi kompetisi, 
inovasi, pengembangan pasar 
keuangan (financial markets) dan 
pertumbuhan ekonomi. 

 Salah satu yang dibutuhkan 
dari pengadilan terkait dengan hal 
ini adalah proses persidangan yang 
efektif, ditandai dengan waktu yang 
singkat dan tidak bertele-tele. Hal ini 
karena waktu persidangan yang lama 
berpotensi menghambat kegiatan 
ekonomi (lengthy civil proceedings 
can be a drag on economic activity).

 Terkait dengan hal ini, OECD 
berpandangan bahwa perbedaan 
panjang pendeknya persidangan tidak 

berkaitan dengan jumlah sumber daya 
manusia yang didedikasikan untuk 
melaksanakan tugas persidangan 
semata, melainkan juga berkaitan 
dengan struktur pengeluaran 
untuk keadilan (structure of justice 
spending) serta struktur dan  tata 
kelola pengadilan (structure and 
governance of courts). 

Khusus terkait dengan struktur 
pengeluaran tersebut, OECD 
menemukan semakin besar alokasi 
yang disediakan untuk anggaran 
komputerisasi pengadilan (court 
computerization), maka proses 
persidangan akan semakin cepat. 
Investasi dalam komputerisasi 
pengadilan ini dalam mendorong 
produktifitas hakim yang terukur dari 
jumlah kasus yang dapat diselesaikan 
oleh masing-masing hakim. Kondisi 
ini akan lebih cepat khususnya di 
negara-negara yang angka melek 
komputernya (computer literacy) 
merata.

Berbeda dengan OECD, World 
Bank melalui program Ease of Doing 
Business (kemudahan berusaha) 
menggunakan parameter-parameter 
yang lebih komprehensif dalam 
mengukur layanan pengadilan, 
khususnya dikaitkan dengan 
pengadilan elektronik (e-court). 
Parameter tersebut setidak-
tidaknya meliputi dua hal penting, 
yakni efisiensi dalam penyelesaian 
sengketa bisnis (efficiency of resolving 
a commercial dispute) dan indeks 
proses hukum (judicial process index).

Efisiensi dalam penyelesaian 
sengketa diukur waktu dan biaya 
yang mesti dikeluarkan untuk 
menyelesaikan sengketa semenjak 
sengketa tersebut mulai muncul dan 
ada upaya untuk menyelesaikannya 
secara sukarela hingga selesainya 
suatu sengketa diselesaikan melalui 
pelaksanaan putusan atau eksekusi. 
Semakin cepat dan murah biaya yang 
dikeluarkan, maka semakin efisien 

Menurut OECD, perlindungan terhadap hak milik 

(property rights) dan penegakan hukum kontrak 

(enforcement of  contract) dapat mendorong 

peningkatan tabungan dan investasi yang disamping 

dapat mendorong terbentuknya hubungan-hubungan 

ekonomi, juga membawa dampak positif  bagi 

kompetisi, inovasi, pengembangan pasar keuangan 

(financial markets) dan pertumbuhan ekonomi. 
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sebuah sistem penyelesaian sengketa. 
Terkait dengan waktu penyelesaian 

sengketa, World Bank membaginya 
menjadi 3 (tiga) fase utama, yakni fase 
pendaftaran dan pelayanan (filing 
and service phase), fase persidangan 
dan putusan (trial and judgement 
phase), dan fase pelaksanaan putusan 
(enforcement phase). Sementara biaya 
penyelesaian sengketa, secara umum 
juga dibagi menjadi tiga bagian, yakni 
biaya advokat (average attorney fees), 
biaya pengadilan (court fees), dan 
biaya eksekusi (enforcement fees).

Adapun terhadap index proses 
hukum, World Bank menggunakan 
setidak-tidaknya 4 (empat) indeks, 
yakni indeks struktur pengadilan 
dan proses (court structure and 
proceedings index), indeks manajemen 
perkara (case management index), 
indeks otomatisasi pengadilan 
(court automation index), dan indeks 
alternatif penyelesaian sengketa 
(alternative dispute resolution index). 
Khusus terkait dengan otomatisasi 

pengadilan, indeks ini diukur dengan 
menggunakan 4 (empat) parameter 
utama, yakni (1) apakah suatu 
pendaftaran perkara dapat dilakukan 
secara elektronik melalui platform 
atau aplikasi yang terpercaya (bukan 
email atau fax) dalam pengadilan 
yang terkait?; (2) apakah gugatan 
awal dapat diberikan kepada Tergugat 
secara elektronik melalui sistem yang 
terpercaya?; (3) apakah biaya perkara 
dapat dibayarkan secara elektronik, 
baik melalui sistem yang terpercaya 
atau bank secara online? Dan (4) 
apakah putusan yang diberikan oleh 
pengadilan tersedia untuk publik 
melalui lembaran resmi, koran atau 
internet? 

Terkait dengan permasalahan yang 
dikemukakan kedua lembaga diatas, 
beberapa hal dapat dikemukakan. 
Pertama, pasca terbitnya Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 
2018 tentang Administrasi Perkara 
Secara Elektronik di Pengadilan, 
Mahkamah Agung berusaha keras 

untuk meningkatkan anggaran 
terkait dengan teknologi informasi, 
khususnya untuk mendukung 
terwujudnya implementasi aplikasi 
Pengadilan Elektronik (E-Court) di 
seluruh satuan kerja pengadilan 
di Indonesia pada bulan Juli 2019, 
sebagaimana yang ditargetkan oleh 
Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung 
Republik Indonesia. Mahkamah 
Agung berusaha untuk menjalin 
sinergi dengan pemerintah untuk 
ketersediaan anggaran yang 
ditargetkan untuk mencapai tiga hal, 
yakni ketersediaan server baru di 
seluruh satuan kerja pengadilan di 
seluruh Indonesia dan Mahkamah 
Agung, peningkatan kapasitas internet 
(bandwidth) di semua pengadilan 
dari yang ada sekarang atau sekitar 2 
Mbps (megabytes per second) menjadi 
25-50 mbps. Hal ini dilakukan untuk 
memudahkan pengiriman dokumen-
dokumen maupun pemrosesannya 
secara elektronik dalam kerangka 
pengadilan elektronik. Selain itu, 
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Mahkamah Agung berusaha untuk 
menjamin ketersediaan anggaran 
untuk perbaikan topologi jaringan, 
baik di Mahkamah Agung sendiri 
maupun badan-badan peradilan di 
bawahnya.

Dengan gambaran ini, sudah 
dapat diprediksi besaran anggaran 
yang diupayakan oleh Mahkamah 
Agung untuk pengembangan 
otomatisasi pengadilan. Sebelumnya, 
Mahkamah Agung sudah 
berhasil mengimplementasikan 
otomatisasi pengadministrasian 
perkara melalui Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara (SIPP) yang 
saat ini sudah diterapkan di seluruh 
pengadilan di Indonesia. Untuk 
mewujudkannya, penganggarannya 
pun tidak kecil. Belum termasuk 
pengembangan aplikasi-aplikasi 
dibidang kesekretariatan, seperti 
Sistem Informasi Kepegawaian 
(SIKEP), Komunikasi Data Nasional 
(Komdanas), dan aplikasi-aplikasi 
lainnya. Hal ini juga menggambarkan 
bahwa Mahkamah Agung berusaha 
untuk mengikutsertakan kebijakan 
penganggaran yang memadai 
untuk pengembangan otomatisasi 
pengadilan.

Pada tahun 2018, Mahkamah 
Agung berusaha meningkatkan 
anggaran untuk implementasi 
pengadilan elektronik melalui 
pengalihan anggaran-anggaran yang 

berpotensi tidak terserap dengan 
baik dan mengefisiensikan anggaran 
untuk perjalanan dinas, khususnya 
perjalanan dinas tenaga-tenaga 
teknis. Kebutuhan tenaga-tenaga 
teknis terhadap kegiatan-kegiatan 
bimbingan teknis dipenuhi melalui 
fasilitas e-learning, e-exam, dan lain-
lain.

Kedua, Mahkamah Agung telah 
memenuhi parameter-parameter 
indeks otomatisasi pengadilan 
yang dikembangkan oleh World 
Bank melalui Program Kemudahan 
Berusaha. Aplikasi pengadilan 
elektronik telah mampu memenuhi 
tiga parameter pertama, yakni 
pendaftaran perkara secara online, 
penyampaian gugatan kepada 
Tergugat secara online, dan 
pembayaran biaya perkara secara 
elektronik. Adapun parameter 
keempat, yakni publikasi putusan 
telah dipenuhi oleh Mahkamah Agung 
jauh sebelumnya melalui kebijakan 
one day publish dan aplikasi direktori 
putusan. 

Bahkan, dengan dibukanya 
peluang untuk beracara secara 
elektronik dengan fitur e-litigation, 
maka Mahkamah Agung 
sesungguhnya telah jauh melampaui 
ekspektasi dari Bank Dunia. Kondisi 
ini diharapkan mampu mendongkrak 
posisi Indonesia dalam ranking 
kemudahan berusaha, sebagaimana 

dikontribusikan oleh Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana. Perma ini 
berkontribusi besar bagi peningkatan 
posisi Indonesia dari posisi peringkat 
106 EoDB 2016 menjadi peringkat 91 
pada EoDB 2017. 

Dibalik ini semua, hal yang 
terpenting dari nilai-nilai strategis 
pengimplementasian pengadilan 
elektronik (e-court) adalah 
kontribusi positifnya terhadap 
terselenggaranya sistem peradilan 
yang cepat, sederhana dan berbiaya 
ringan. Kemudahan-kemudahan yang 
ditawarkan oleh aplikasi pengadilan 
elektronik (e-court) sebagaimana 
dikemukakan diatas, setidaknya 
berpengaruh terhadap jangka waktu 
pemeriksaan perkara yang lebih 
baik dari sebelumnya. Demikian pula 
terhadap kesederhanaan proses yang 
dapat dipahami dengan mudah oleh 
para pencari keadilan. Dan kedua 
hal ini selanjutnya berpengaruh 
kepada besaran biaya perkara yang 
mesti ditanggung oleh masyarakat 
pengguna pengadilan. 

Sebagaimana diketahui, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman 
menetapkan bahwa peradilan, yang 
dimaknai sebagai suatu proses 
yang dijalankan di pengadilan 
yang berhubungan dengan tugas 
memeriksa, memutus dan mengadili 
perkara, harus dilaksanakan dengaan 
asas sederhana, cepat dan biaya 
ringan (Pasal 2 Ayat (4)). Sederhana 
mengandung arti pemeriksaan dan 
penyelesaian perkara dilakukan 
dengan cara yang efisien dan efektif. 
Asas cepat, asas yang bersifat 
universal, berkaitan dengan waktu 
penyelesaian yang tidak berlarut-
larut. Asas biaya ringan mengandung 
arti biaya perkara dapat dijangkau 
oleh masyarakat.

Dan asas cepat, sederhana dan 

Kedua, Mahkamah Agung telah memenuhi 

parameter-parameter indeks otomatisasi pengadilan 

yang dikembangkan oleh World Bank melalui 

Program Kemudahan Berusaha. Aplikasi pengadilan 
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berbiaya ringan ini memiliki korelasi 
yang erat dengan akses terhadap 
keadilan (access to justice). Paling 
tidak, peradilan sederhana cepat 
dan berbiaya ringan merupakan 
salah satu strategi untuk mencapai 
akses yang lebih baik. Dan salah 
satu bentuk nyatanya adalah 
pengadilan elektronik (e-court). 
Dengan pemahaman ini, setidaknya 
konstruksi berfikir kita kemudian 
membentuk suatu pemahaman 
bahwa aplikasi pengadilan elektronik 
merupakan sarana yang efektif untuk 
mewujudkan akses yang lebih baik 
terhadap keadilan yang merupakan 
salah satu nilai dasar yang dimiliki 
oleh pengadilan, yakni aksesibilitas.

Kecuali nilai aksesibilitas, aplikasi 
ini sesungguhnya memiliki keterkaitan 
erat dengan dan berkontribusi positif 
terhadap penguatan nilai-nilai dasar 
yang lain, yakni integritas, kejujuran, 
akuntabilitas, keterbukaan, dan 
perlakuan yang sama di hadapan 
hukum. Dengan begitu, maka 
seperti apa yang disimpulkan diatas 
mengenai tawaran Reiling atas 
implementasi teknologi informasi, 
maka aplikasi e-court sesungguhnya 
memiliki korelasi dan kontribusi 
terhadap penguatan nilai-nilai dasar 
pengadilan.

Kesimpulan
 Aplikasi pengadilan elektronik 

(e-court) yang merupakan turunan 
dari Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Administrasi Perkara Secara 
Elektronik di Pengadilan setidak-
tidaknya memiliki nilai-nilai 
strategis terhadap 6 (enam) isu 
utama. Pertama, aplikasi pengadilan 
elektronik (e-court) menunjukkan 
kemampuan Mahkamah Agung dan 
badan-badan peradilan di bawahnya 
untuk memberikan respons dan 
mengadaptasi perkembangan dan 
dinamika yang berlangsung di tengah 

masyarakat. 
Kedua, aplikasi ini menjadi 

kontribusi penting Mahkamah 
Agung dan badan-badan peradilan 
dibawahnya terhadap upaya 
pemerintah mewujudkan reformasi 
birokrasi melalui sistem pelayanan 
berbasis elektronik (SPBE).

Ketiga, aplikasi ini memberikan 
kontribusi yang positif terhadap 
kemudahan berusaha (ease of doing 
business), perkembangan dunia usaha 
dan pertumbuhan ekonomi melalui 
otomatisasi pengadilan yang dapat 
menjamin ketepatan dan kecepatan 
dalam proses penanganan perkara.

Keempat, kemudahan-kemudahan 
yang diberikan oleh Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 
2018 tentang Administrasi Perkara 
Secara Elektronik di Pengadilan 
dan aplikasi pengadilan elektronik 
(e-court) sebagai turunannya dapat 
membantu terwujudnya sistem 
peradilan cepat, sederhana dan 
berbiaya ringan serta meningkatkan 
akses yang lebih baik terhadap 
keadilan (access to justice).

Dan kelima, Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Administrasi Perkara Secara 
Elektronik di Pengadilan dan aplikasi 
pengadilan elektronik (e-court) 
sebagai turunannya memberikan 
kontribusi positif terhadap 
pengembangan dan pemeliharaan 
nilai-nilai peradilan.
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Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H 
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Sebagai salah satu unit kerja 
esolon I di lingkungan 
Mahkamah Agung, Direktorat 
Jendral Badan Peradilan 

Agama membawahi 29 Mahkamah 
Syar’iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi 
Agama dan 359 Mahkamah Syar’iyah/
Pengadilan Agama di seluruh 
Indonesia. Pada pertengahan tahun 
lalu, Ketua MA melantik Dr. Drs. H. Aco 
Nur, S.h., M.H. sebagai nahkoda baru 
Badilag menggantikan Dr. H. Abdul 
Manaf, M.H. tugas berat ini, akan 
menentukan arah baru kebijakan 
peradilan agama di masa yang akan 
datang.

H. Aco Nur Lahir di Bima, 13 

Maret 1963 Ia menikah dengan Dra. 
Hj. Haerani, 8 Juli 1980, dan telah 
dikaruniai dua orang anak bernama 
Rajullur Rahman (24 tahun) dan Fairus 
Brillianni (22 tahun). Mengawali 
tugas di Mahkamah Agung pada 
tahun 1989 sebagai staf, pada tahun 
1995 dipromosi menjadi Kepala Sub 
Bagian pada Biro Kepegawaian, pada 
tahun 2001, diamanati sebagai Kepala 
Bagian pada Biro Kepegawaian, pada 
tahun 2006 sebagai Kepala Biro 
Kepegawaian. Ia kemudian kembali 
mendapat kepercayaan sebagai 
Kepala Badan Urusan Administrasi 
(Kepala BUA) MA RI. Pada bulan Juni 
2018 lalu dilantik Ketua Mahkamah 
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Agung RI sebagai Direktur Jenderal 
Badan Peradilan Agama Mahkamah 
Agung RI, 

Tim Majalah Peradilan Agama 
melakukan wawancara di ruang 
kerjanya yang bersahaja di gedung 

secretariat Mahkamah Agung 
RI.(28/09/18), mengenai kesan dan 
pesan personalnya setelah beberapa 
waktu menjabat sebagai Dirjen dan 
juga mengenai beberapa persoalan 
aktual mengenai peradilan agama, 

berikut liputannya:   

Bagaimana kesan bapak setelah 
beberapa bulan menjabat sebagai 
Dirjen Badilag?

Sebagai Dirjen badilag selama 4 
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bulan di sini saya bisa melaksanakan 
tugas dengan baik karena didukung 
oleh teman-teman atau para pejabat 
di Badilag yang welcome dengan 
kedatangan saya, kemudian sumber 
daya manusia yang ada di Badilag 

ini adalah sumber daya yang telah 
dididik dengan baik, sehingga saat 
ini saya menjabat hanya bagaimana 
menggerakkan dan mengarahkan 
pejabat-pejabat yang ada disini untuk 
mencapai program kerja yang kita 
tuju, selama saya menggerakkan 
pejabat-pejabat di Badilag ini, 
Alhamdulillah begitu cepat responnya 
melakukan perubahan-perubahan 
sesuai dengan tujuan yang diinginkan, 
sehingga kesan saya sangat positif 
berada disini karena kebijakan yang 
saya tetapkan dapat berjalan dengan 
baik.

Kendala yang dihadapi ketika 
awal-awal menjabat sebagai Dirjen 
Badilag?

Kendala pertama yang saya hadapi 
adalah saya harus bekerja dengan 
extra, menambah waktu dan mencoba 
memberi motivasi kepada para 
pejabat yang ritme kerjanya mungkin 
berbeda dari sebelumnya, karena 
ritme saya dalam bekerja itu cepat, 
harus cepat dalam menyelesaikan 
sesuatu hal dan tepat pada waktunya, 
saya selalu melakukan evaluasi 
terhadap program kerja-program 
kerja yang sudah dicanangkan 
dengan tenggang waktu tertentu, 
sehingga saya harus mengarahkan 
dan memotivasi ke semua lini agar 
bisa berubah mindset atau pola pikir 
sesuai dengan irama kepemimpinan 
yang saya kembangkan, tapi 
Alhamdulillah semua bisa diatasi.

Terkait peradilan agama secara 
keseluruhan, persoalan apa yang 
saat ini sedang dihadapi?

Persoalan riil yang saat ini 
dihadapi peradilan agama saat ini 
antara lain adalah penyesuaian 
system manajemen, beberapa 
program kerja Mahkamah Agung 
yang harus kita tanggapi secara 
cepat dan tepat seperti SIPP (Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara), 
PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), 

SAPM (Sistem Akreditasi Penjamin 
Mutu) dan yang terkahir mengenai 
E-Court (peradilan elektronik). 
Peradilan agama selama ini telah 
mengembangkan system manajemen 
perkara sejenis, namun hanya 
digunakan khusus di lingkungan 
peradilan agama seperti SIADPA, 
butuh penyesuaian yang pas, sehingga 
pekerjaan yang saya hadapi adalah 
bagaimana menggerakkan peradilan 
agama untuk bisa menyelesaikan 
program kerja yang telah dicanangkan 
oleh pimpinan Mahkamah Agung 
yang menjadi satu kesatuan system 
dengan peradilan-peradilan lain, 
inovasi yang bersifat parsial akan 
selalu disinkronkan dengan system 
terpadu, sehingga kita harus bekerja 
dengan ekstra agak tidak ketinggalan 
dari lingkungan peradilan lain. Saya 
juga mendorong untuk merubah 
mindset dalam penyelesaian perkara 
dengan melakukan audit kinerja 
melalui SIPP dan Website, sehingga 
kinerja pengadilan-pengadilan 
terkontrol dengan baik, sehingga 
aparatur peradilan agama berlomba-
lomba untuk bisa menjadi lebih baik.

Tentang pembinaan tenaga 
tekhnis peradilan agama, baik 
itu hakim maupun panitera, 
khususnya soal mutasi dan 
pengembangan, apa persoalan 
yang dihadapi Ditjen Badilag saat 
ini?

Terkait mutasi, Pertama yang 
harus dibicarakan adalah tentang 
data, data harus benar-benar 
dioptimalkan dan selalu diupdate 
sehingga memberikan informasi yang 
jelas kepada kami disini khususnya 
dalam menyusun rencana promosi 
dan mutasi, jadi hal pertama yang 
harus dilakukan adalah memperkuat 
data. Kedua, Saya selalu berusaha 
berpegang pada Surat Keputusan 
KMA Nomor 48/KMA/SK/II 2017 
tentang Pola Promosi dan Mutasi 
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Hakim Empat Lingkungan Peradilan, 
kemduaian untuk Panitera dan 
Jurusita SK KMA Nomor 193/KMA/
SK/XI/2014 tentang Pola Mutasi 
dan Promosi Pejabat Kepaniteraan 
PA, penerapan pola mutasi dan 
promosi selalu berpatokan dengan 
aturan main itu namun sekali-sekali 
saya melakukan diskresi untuk 
kepentingan organisasi, dan saya 
bertanggung jawab akan diskresi 

saya, yang terpenting organisasi 
berjalan dengan baik sebagai tujuan 
utama. Ketiga, persoalan terkait 
kurangnya tenaga hakim dikarenakan 
beberapa tahun terakhir tidak ada 
rekrutmen hakim, sementara hakim 
yang pensiun dan yang promosi 
jabatan mau tidak mau terus berjalan, 
hal ini menyebabkan hakim-hakim 
di beberapa pengadilan sulit untuk 
dimutasi maupun dipromosikan 

karena belum ada gantinya.  
Soal pengembangan tenaga tekhnis 

peradilan agama, saya cukup konsen 
dengan persoalan pengembangan 
sumberdaya manusia ini, beberapa 
waktu lalu saya mengambil langkah 
dan berdialog dengan pimpinan dan 
menjalin kerjasama dengan Pusdiklat 
Kumdil MA untuk melakukan 
sertifikasi hakim ekonomi Syariah 
bagi hakim-hakim yang pernah 
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mendapatkan pendidikan dan 
pelatihan di Riyadh, Arab Saudi. 
Selama ini ada lebih dari 120an hakim 
peradilan agama yang telah mengikuti 
diklat ekonomi syariah tersebut, 
namun tidak bisa disertifikasi 
mengingat pelaksana diklat tersebut 
bukan Pusdiklat Kumdil MA, meskipun 
materi yang didapat cukup memadai. 
Dengan kerjasama ini, telah dirancang 
materi penyesuaian oleh Pusdiklat 

Kumdil MA untuk mensertifikasi 
hakim-hakim tersebut, peserta hanya 
butuh sedikit materi tambahan untuk 
bisa disertifikasi, insyaallah akhir 
tahun ini akan dilaksanakan satu kelas 
dulu untuk pertama kali. Hal ini tentu 
bisa mensiasati minimnya anggaran 
untuk sertifikasi hakim ekonomi 
syariah yang dilakukan Pusdiklat 
Kumdil MA yang dilakukan secara 
regular setiap tahunnya sekaligus bisa 

menjawab kebutuhan hakim ekonomi 
syariah bersertifikat di pengadilan-
pengadilan agama. 

Selain itu saya juga menjalin 
kerjasama dengan pihak SUSTAIN 
UNDP untuk terselengaranya diklat 
sertifikasi hakim Sistem Peradilan 
Pidana Anak (SPPA) bagi hakim-
hakim di wilayah hukum Aceh, karena 
beberapa hal dalam qanun aceh terkait 
pidana anak menjadi kewenangan 
peradilan agama. Selain itu, untuk 
peningkatan sumberdaya manusia 
saya memberikan kesempatan kepada 
seluruh hakim dan aparatur peradilan 
agama apabila ada diklat-diklat 
yang berhubungan dengan instansi 
lain saya welcome saja memberikan 
kesempatan kepada mereka untuk 
berkembang, karena bagaimanapun 
organisasi ini bisa berjalan dengan 
baik jika diisi dan dijalankan oleh 
sumber daya manusia yang berkualitas 
dan mempunyai skil. Sehingga saya 
sangat mendukung kalau ada program 
pembinaan dan pengembangan yang 
berkaitan dengan tugas pokok dan 
fungsi peradilan agama dan itu bisa 
menambah kualitas SDM dan dapat 
menjadikan hakim-hakim lebih 
professional dan dapat menjalankan 
roda organiasi dengan baik.

Tentang e-Court, yang kebetulan 
jadi tema utama majalah kali ini, 
bagaimana kesiapan 9 Pengadilan 
Agama yang telah menjadi Pilot 
Project untuk program ini, 
tanggapan bapak?

Dari 9 Pengadilan Agama yang 
dijadikan pilot project, sementara 
sudah 4 pengadilan yang telah mulai 
mengimplementasikan program 
e-Court ini, sementara yang lainnya 
sudah siap namun belum ada perkara 
yang terdaftar.  Sampai akhir tahun ini 
kami tetap mengupayakan sosialisasi 
ke seluruh peradilan agama, tidak 
hanya yang menjadi pilot project 
saja, untuk menerapkan program e 
Court, sehingga targetnya pada Juli 
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2019 seluruh peradilan agama telah 
siap menangani masuknya perkara 
secara elektronik. Baru saya lakukan 
di wilayah hukum Pengadilan Tinggi 
Agama Jawa Barat bulan September 
lalu, dan saat ini 24 Pengadilan 
Agama di wilayah Jawa Barat sedang 
melakukan proses implementasi 
program e Court ini, dan melakukan 
aktivasi virtual account dengan bank-
bank mitra yang telah melakukan 
MoU dengan Mahkamah Agung, 
mudah-mudahan dalam waktu dekat 
kita akan melakukan sosialisasi di 
wilayah hukum Pengadilan Tinggi 
Agama Jawa Timur, dan disana ada 38 
pengadilan Agama, untuk kemudian 
diteruskan sampai semua pengadilan 
di seluruh wilayah hukum mendapat 
sosialiasi yang memadai mengenai 
program e Court ini.    

Terkahir, apa harapan bapak 
mengenai peradilan agama dimasa 
yang akan datang? 

 Secara eksternal, Saya 
membayangkan kedepannya 
peradilan agama ini adalah sebuah 
system peradilan yang modern, yang 
bisa mengadopsi standar-standar  
internasional, sehingga bisa melayani 
para pencari keadilan dengan baik, 
selain itu, saya juga akan memperkuat 
pelayanan terkait perlindungan 
warga Negara Indonesia di luar 
negeri kaitannya dengan kewenagan 
peradilan agama,   saya baru dikunjungi 
dari kementrian luar negeri yang 
menyampaikan pentingnya peran 
peradilan agama terkait perlindungan 
hukum warga Negara Indonesia 
di luar negeri, khususnya terkait 
perkara hukum keluarga, baik 
itu pernikahan dan perceraian, 

penetapan ahli waris dan penetapan 
perwalian yang menyangkut status 
keperdataan seseorang. Kedepan 
mobilitas dan kualitas layanannya 
akan kita tingkatkan. Sedangkan 
secara internal, seperti yang saya 
sampaikan pada waktu pelantikan 
saya beberapa waktu lalu, saya ingin 
menjadikan peradilan agama ini 
sebagai role model bagi peradilan 
lain, saya yakin benar bahwa sumber 
daya yang ada di peradilan agama ini 
sangat berkualitas tinggal bagaimana 
saya disini bisa menggerakkan dan 
mengarahkan dan mengekploitasi 
potensi yang ada untuk bersinergi 
membangun peradilan yang agung 
sebagaimana visi dan misi Mahkamah 
Agung, “Let’s make religious court 
great again! (Abdul Halim Borne, Abu 
Jahid).

WAWANCARA EKSKLUSIF

MAJALAH PERADILAN AGAMA  Edisi 14 | November  2018 65



Anotasi Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia 

NO. 174 K/Ag/2017  tentang Sengketa Wakaf

Prof. DR. Yaswirman, MA
(Dosen Hukum Islam/Hukum Acara Peradilan Agama 

Fak. Hukum Univ. Andalas Padang)

1.  Pendahuluan
Setelah lahir Undang-Undang 

Nomor Tahun 1989, Perubahan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, 
Perubahan ke dua Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 
Peradilan Agama, maka kewenangan 
absolut Pengadilan Agama menjadi 
semakin kuat. Kalau pada Pasal 49 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 sudah mencakup: Perkawinan, 
kewarisan, wasiat, dan hibah yang 
dilakukan berdasarkan hukum Islam, 
serta wakaf dan shadaqah, maka pada 
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 ditambah dengan infak, 
zakat dan ekonomi syari`ah. Selain 
dari perkara perkawinan, perkara-
perkara yang lain masih sedikit 
diselesaikan di Pengadilan Agama, 
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Dalam kasus a quo, pilihan hakim memberikan ta’zir  berupa penjara justru 

membuat pelaku tidak terima. Pelaku lebih memilih ta’zir  jenis cambuk 

karena dinilai lebih bermanfaat. Pelaku mengeluhkan bahwa penjara 

akan menyebabkannya tidak bisa melaksanakan profesinya sehari-hari 

dan tidak bisa menunaikan tanggung jawab dalam urusan keluarga. 

termasuk bidang kewarisan dan 
wakaf. 

Soal kewarisan sampai saat ini 
masih pluralis antara tunduk kepada 
kewarisan perdata, adat dan Islam. 
Khusus kewarisan Islam yang secara 
de facto bersumber kepada Kompilasi 
Hukum Islam masih menjadi 
perdebatan di kalangan para juris, 
para ahli hukum Islam dan masyarakat 
Islam itu sendiri. Sehingga sulit 
dilacak ke tengah-tengah masyarakat 
yang keluarganya meninggal apakah 
pewarisan harta pewaris dibagi oleh 
ahli waris secara hukum Islam atau 
tidak, apalagi dipores di Pengadilan 
Agama. 

Demikian juga soal wakaf, 
sebelum lahir Undang-Undang No. 
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 
pengaturan tentang wakaf merujuk 
kepada Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahum 1977, itupun 
baru mengatur tentang Perwakafan 
Tanah Milik. Namun demikian tetap 
saja perkara wakaf tidak ditemukan 
di Pengadilan Agama. Masalahnya 
pada saat itu karena belum menjadi 
kewenangan absolut Pengadilan 
Agama, sementara problematika 
tanah wakaf yang menjadi sengketa 
antara wakif, ahli waris dan nadzir 
tetap tidak terselesaikan. Buktinya 
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 diperlemah kembali 
oleh pilihan hukum yang terdapat 
dalam Pasal 50 Undang-Undang yang 
sama yang mencantumkan: “Dalam 
hal terjadi sengketa mengenai hak 
milik atau keperdataan lain dalam 
perkara-perkara sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 49, 
maka khusus mengenai objek yang 
menjadi sengketa tersebut harus 
diputus lebih dahulu oleh Pengadilan 
dalam lingkungan Peradilan Umum.” 
Kemudian Pasal ini mengalami 
perubahan dalam Undang-Undang 
No. 3 Tahun 2006 dengan menambah 
Pasal 50 menjadi dua ayat, di mana 
ayat ke dua Pasal ini berbunyi: 
“Apabila terjadi sengketa hak milik 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang subjek hukumnya antara 
orang-orang yang beragama Islam, 
objek sengketa tersebut diputus oleh 
pengadilan agama bersama-sama 
perkara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49.” 

Oleh karena masalah wakaf 
hanya ada di antara orang-orang 
Islam, maka yang menjadi rujukan 
untuk menyelesaikan sengketa atau 
perkara wakaf adalah Pasal 50 ayat 
2 ini, kecuali jika sengketa terjadi 
antara tanah wakaf dengan tanah 
lain yang berbatasan dengan tanah 
wakaf atau terdapat perbuatan 

melawan hukum, sehingga menjadi 
kewenangan Pengadilan Umum. 
Karena  PP No. 28 Tahun 1977 tidak 
mengatur wakaf secara lengkap, 
maka Pengadilan Agama kesulitan 
menjalankan kewenangan absolutnya 
sebagaiana yang tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989. Setelah lahir Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan 
Pelaksanaan Nomor 42 Tahun 2006, 
maka sumber hukum materiil dalam 
beracara di Pengadilan Agama 
tentang semakin jelas, karena sudah 
mengatur secara lengkap, mulai dari 
tata cara wakaf, persyaratan wakaf, 
peruntukan harta wakaf, nadzir dan 
sebagainya, termasuk penyelesaian 
sengketa wakaf. Para hakim di 
lingkungan Pengadilan Agama pun 
juga sudah dibekali materi tentang 
proses penyelesaian sengketa wakaf, 
seiring juga penyelesaian sengketa 
ekonomi syari`ah. Tentunya akan sulit 
seharusnya ditemukan kesalahan 
atau kekeliruan dalam menyelesaikan 
sengketa wakaf di Pengadilan Agama.

Dalam kasus yang sedang 
dianalisis ini terdapat dua persoalan, 
yakni persoalan waris mewaris dan 
perwakafan. Dalam hukum Islam, 
pewarisan harta harus murni milik 
pribadi pewaris dan tidak dalam 
sengketa. Jika ada sengeta, maka 
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Pelaku lebih meminta untuk diberikan hukuman 
cambuk karena berbagai alasan. Ketidakterimaan pelaku 
ini terekam dalam perjalanan kasus. Pada persidangan 

tingkat pertama, hakim telah memutuskan hukuman penjara 
bagi pelaku. Selanjutnya pada tingkat banding, lagi-lagi 

hakimmemutuskan pemberian hukuman penjara lagi.

sengketa diselesaikan dulu, baru 
pembagian harta wais. Jika objek 
waris adalah harta syarikat atau 
harta bersama, maka milik yang 
menyatu dengan milik pewaris 
harus dipisahkan dulu. Demikian 
juga harta wakaf juga harus milik 
sempurna perorangan. Bisa juga milik 
kelompok, tetapi semua yang terdapat 
dalam kelompok atau keluarga itu 
menyatakan persetujuannya secara 
tertulis untuk berwakaf. Beda dengan 
waris, pengurusan harta wakaf mulai 
penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh KUA 
Kecamatan, kemudian pengurusan 
sertifikasinya ke Badan Pertanahan 
Nasional. 

Berdasarkan Kompilasi Hukum 
Islam Pasal 177 huruf a sampai 
huruf e, sudah dirinci ketentuan 
tentang waris, yakni: a. Hukum 
kewarisan adalah hukum yang 
mengatur tentang pemindahan hak 
pemilikan harta peninggalan (tirkah) 
pewaris, menentukan siapa-siapa 
yang berhak menjadi ahli waris dan 
berapa bagiannya masing-masing. 
b. Pewaris adalah orang yang 
pada saat meninggalnya atau yang 
dinyatakan meninggal berdasarkan 
putusan Pengadilan beragama Islam, 
meninggalkan ahli waris dan harta 
peninggalan. c. Ahli waris adalah 

orang yang pada saat meninggal 
dunia mempunyai hubungan 
darah atau hubungan perkawinan 
dengan pewaris, beragama Islam 
dan tidak terhalang karena hukum 
untuk menjadi ahli waris. d. Harta 
peninggalan adalah harta yang 
ditinggalkan oleh pewaris baik yang 
berupa benda yang menjadi miliknya 
maupun hak-haknya. e. Harta waris 
adalah harta bawaan ditambah 
bagian dari harta bersama setelah 
digunakan untuk keperluan pewaris 
selama sakit sampai meninggalnya, 
biaya pengurusan jenazah (tajhiz), 
pembayaran hutang dan pemberian 
untuk kerabat.

Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 
ayat 1 menyatakan: Wakaf adalah 
perbuatan hukum wakif untuk 
memisahkan dan/atau menyerahkan 
sebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau untuk 
jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan 
ibadah dan/atau kesejahteraan 
umum menurut syariah.

Kemudian Pasal 3 menyebutkan 
bahwa wakaf yang sudah diikrarkan 
tidak dapat dicabut kembali. 
Sedangkan Pasal 8 ayat 1, 2 dan 
3 menyebutkan bahwa wakif bisa 

perorangan, organisasi dan badan 
hukum. Bagi organisasi dan badan 
hukum harus merujuk kepada 
anggaran dasar masing-masing. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan 
di atas, maka harta waris yang belum 
dibagi, masih dinyatakan milik 
bersama semua ahli waris. Jika ada 
perbuatan hukum untuk harta waris, 
harus atas persetujuan bersama. 
Demikian juga perwakafan harus milik 
orang perorangan, organisasi dan 
badan hukum. Karena itulah Undang-
Undang tentang Wakaf menyebutkan 
bahwa harta yang sudah diwakafkan 
tidak dapat dicabut kembali karena 
secara prosedural hukum peralihan 
hak sudah sah. Di bawah ini dilakukan 
anotasi Putusan Mahkamah Agung 
Nomor: 171 K/Ag/2017 tentang 
Sengketa Wakaf.

   
2. Para Pihak

Putusan ini membahas tentang 
sengketa Wakaf antara Yayasan 
Pendidikan Islam (YPI) Al-Huda 
Indonesia melalui Kuasa Hukumnya 
Berlin Pandiangan, S.H., M.H. dan 
Mahrudin, S.H. yang merupakan 
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat 
I/Pembanding I, melawan H. Abd. 
Mutolib Bin H. Abdul Majid, Hj. 
Dimroh Binti H. Abdul Majid, Aisyah 
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Binti H. Abdul Majid, Saidah Binti H. 
Abdul Majid, Ahmad Alamsyah Bin 
H. Abdul Majid, M. Yusuf Majid Bin H. 
Abdul Majid, Abdullah Bin H. Abdul 
Majid, Syarifudin H Bin Abdul Goni, 
Syaifullah Bin Abdul Goni, Syulastri 
H Binti Abdul Goni, Aliah Binti H. 
Hasim, Ilham Bin H. Hasim, Rofiqoh 
Binti H. Hasim, Nu’man Bin H. Ibnu 
Hajar, Nursiah Binti H. Ibnu Hajar, 
Enjum Bin H. Ibnu Hajar, Nurhayati 
Binti H. Ibnu Hajar, Muhajir Bin H. 
Ibnu Hajar, Muh. Zaini Bin H. Ibnu 
Hajar, Dinah Tulmunawaroh Bin H. 
Ibnu Hajar, Unipah Binti Muhajar, 
Kartini Binti Muhajar, Ibrohim Bin 
Muhajar, Arpah Binti Muhajar, Adnan 
Bin Muhajar, Ansori Bin H. Madinah, 
Munawaroh Binti H. Madinah, Taufik 
Hidayat Bin Madinah, Nurhayati Binti 
Madinah, Dalilah Binti Madinah, Irfan 
Dady Bin H. Madinah melalui Kuasa 
Hukumnya Drs. Afdal Zikri, S.H., M.H. 
yang merupakan Para Termohon 
Kasasi dahulu Para Penggugat dan 
Para Terbanding dan M. Sadeli, Ba 
Bin H. Moch. Satiri, Nurhasanah Binti 
H. Moch Satiri, H. Abdul Kadir, Heri 
Susanto, Ujang Susanto, Ferni Susanti, 
Meri Susanti dan Kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Kalideres 
Jakarta Barat selaku Para Turut 
Termohon Kasasi dahulu Tergugat 
II-VII dan Turut Tergugat/Turut 
Terbanding I-II dan Pembanding II-VI 
serta Turut Terbanding III

a. Amar Putusan pada Pengadilan 
Tingkat Sebelumnya

(1) Pengadilan Agama Jakarta 
Barat - Putusan Nomor 
524/Pdt .G/2014/PA.JB. 
tanggal 7 Januari 2015/26 
Rabi’ul Awal 1437 H

Dalam Konvensi :
Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Tergugat  I, IV, V, 
VI, VII dan VIII/Kuasanya

Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Para 

Penggugat/Kuasanya sebagian 
dan menolak untuk selebihnya;

2. Membatalkan proses atas 
Akta Ikrar Wakaf Nomor W. 
2/105/10/K Tahun 2000 
dan Surat Pengesahan Nadzir 
Nomor W.5a/105/X/K Tahun 
2000 tertanggal 18 Oktober 
2000 yang dikeluarkan 
oleh Pejabat Pembuat Akta 
Ikrar Wakaf (PPAIW) pada 
Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Kalideres, Jakarta 
Barat dengan segala akibat 
hukumnya;

3. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf 
Nomor W. 2/105/10/K Tahun 
2000 tidak mempunyai 
kekuatan hukum; 

4. Menyatakan tentang putusan 
atas perkara ini agar dapat 
dijalankan terlebih dahulu 
walaupun ada perlawanan, 
banding dan atau kasasi, 
tidak dapat diterima (niet on 
vankelijke verklaard); 

5. Menghukum Para Tergugat 
dan Turut Tergugat untuk 
membayar biaya perkara 
secara tanggung renteng yang 
hingga kini dihitung sejumlah 
Rp5.616.000,00 (lima juta 
enam ratus enam belas ribu 
rupiah).

(2) Pengadilan Tinggi Agama 
Jakarta - Putusan Nomor 
3 1 / Pd t . G / 2 0 1 6 / P TA . J K 
tanggal 21 Juni 2016

Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Para Tergugat/
Pembanding; 

Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Para 

P e n g g u g a t / Te r b a n d i n g 
untuk sebagian dan menolak 
selainnya;

2. Membatalkan wakaf yang 
dilakukan oleh Tergugat II dan 
Tergugat III dengan Akta Ikrar 
Wakaf Nomor W 2/105/10/K 
tahun 2000, tanggal 18 Oktober 
2000 yang dikeluarkan oleh 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf pada Kantor Urusan 
Agama, Kecamatan Kalideres, 
Kota Jakarta Barat; 

3. Menyatakan perkara dapat 
dijalankan terlebih dahulu, 
tidak dapat diterima  (niet on 
vankelijke verklaard);

4. Menghukum Pembanding 
untuk membayar biaya pada 
tingkat banding sebesar 
Rp150.000,00 (seratus lima 
puluh ribu rupiah)

(3) Mahkamah Agung Republik 
Indonesia – Putusan No. 
174 K/Ag/2017

Dalam Putusan :
1. Mengabulkan permohonan 

kasasi dari Pemohon Kasasi 
Yayasan Pendidikan Islam 
(YPI) Al Huda Indonesia, 
dalam hal ini diwakili oleh Drs. 
H. Nukman Muhasyim selaku 
Ketua Yayasan;

2. Membatalkan Putusan 
Pengadilan Tinggi 
Agama Jakarta Nomor 
3 1 / P d t . G / 2 0 1 6 / P T A .
JK tanggal 21 Juni 2016 
Masehi bertepatan dengan 
tanggal 16 Ramadhan 1437 
Hijriah yang memperbaiki 
Putusan Pengadilan Agama 
Jakarta Barat Nomor 524/
Pdt.G/2014/PA.JB tanggal 
7 Januari 2015 Masehi 
bertepatan dengan tanggal 26 
Rabi’ul Awal 1437 Hijriah

Mengadili Sendiri :
1. Menyatakan gugatan 

Penggugat tidak dapat diterima 
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Dia menyadari bahwa kejadian hukum yang menimpanya 
tersebut telah menyadarkan bahwa Aceh memiliki keistimewaan 

dengan pemberlakuan Qonun yang berisikan hukum Pidana 
Islam. Materi yang diatur Qonun tersebut berimplikasi kepada 

pengaturan peristiwa yang tidak diatur dalam hukum lain. 

(niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Termohon 

Kasasi untuk membayar 
biaya perkara dalam semua 
tingkat peradilan yang dalam 
tingkat kasasi ini sejumlah 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah);

3. Posisi Kasus
Pemohon Peninjauan Kembali 

adalah ketua Yayasan Al Huda 
Indonesia. Salah satu aset dari tanah 
seluas 2000 meter persegi, Girik 
Nomor C 879, persil Nomor 110 D.III,  
yang terletak di jalan Utan Jati RT. 
01 RW. 11, Kelurahan Pegadungan, 
Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. 
Tanah tersebut merupakan tanah 
milik orang tua/kakek Para Penggugat 
yang yang diatasnamakan kepada 
H. Moch. Satiri bin H. Abdul Majid 
alias Satiri bin Dul (anak pertama H. 
Abdul Majid dari istri pertama yang 
bernama Sumah binti Samir). 

Bukti kepemlikan orang tua/kakek 
Para Penggugat atas tanah tersebut 
adalah:
a. Surat yang dikeluarkan oleh 

Kelurahan Cengkareng Barat 
(sebelum terjadi pemecahan 
kelurahan Pegadungan) dengan 
Nomor 128/1.711.1 tertanggal 29 

November 2011;
b.    Surat Keterangan yang dikeluarkan 

oleh Kelurahan Pegadungan 
(dahulu ikut kelurahan 
Cengkareng Barat) tertanggal 18 
September 2013;

c.    Surat  Keterangan Ketetapan Pajak 
tahun 1995, girik Nomor 879 atas 
nama Satiri bin Dul (alias H. Moch. 
Satiri bin H. Abdul Majid);

d.Surat Pemberitahuan Pajak 
Terhutang Pajak Bumi dan 
Bangunan tahun 2011, 2012, dan 
tahun 2013 atas nama Muhamad 
Satiri H.
Namun tanpa sepengetahuan 

Para Penggugat (yang notabenenya 
sebagai ahli waris yang sah 
dari H. Abdul Majid bin Ji’in), 
Tergugat II dan Tergugat III telah 
memindahtangankan tanah tersebut 
in casu dengan cara mewakafkannya 
sebagaimana Surat Akta Ikrar Wakaf 
Nomor W.2/105/10/K Tahun 2000 
dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor: 
W. 5a/105/X/K 2000 Tahun 2000 
tertanggal 18 Oktober 2000 yang 
dikeluarkan oleh PPAIW pada Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Kalideres, 
Jakarta Barat.

Tergugat I dan Tergugat II 
mewakafkan tanah tersebut atas 

bujukan (dorongan) dari H. Abdul 
Kadir/ Tergugat IV anak dari H. Abdul 
Majid bin Ji’in dari perkawinannya 
dengan istri yang kedua bernama Jini 
binti Jisin. H. Abdul Kadir bin H. Abdul 
Majid/ Tergugat IV dan Tergugat II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII mengetahui bahwa 
tanah yang diwakafkan tersebut 
adalah milik H. Abdul Majid bin Ji’in 
(Ayah/Kakek) dari Para Penggugat 
dan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII 
(Para Tergugat) yang belum dibagikan 
ke ahli warisnya.

Atas dasar desakan dari pihak 
H. Abdul Kadir/Tergugat IV dengan 
iming-iming akan mendapat bantuan 
dana dari Negara Arab Saudi untuk 
pembangunan sarana pendidikan, 
Tergugat II dan Tergugat III didesak 
untuk menyiapkan segala persyaratan 
administratif untuk pembuatan akta 
ikrar wakaf dengan dalih Tergugat II 
dan Tergugat III adalah ahli waris dari 
nama yang tercantum (MUHAMAD 
SATIRI alias SATIRI bin DUL) pada 
tanah yang diwakafkan tersebut. 
Atas dorongan dan desakan dari 
Tergugat IV pula, Tergugat II dan 
Tergugat III mewakafkan tanah 
tersebut  kepada Yayasan Pendidikan 
Islam Al Huda Indonesia yang 
beralamat di Jalan Utama Raya No. 2 
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Menurut majelis, alasan yuridis yang disampaikan 
oleh Pemohon Kasasi adalah tidak dapat dibenarkan. 
Majelis hakim menilai bahwa Putusan Judex Factihal 

ini Mahkamah Syar’iyah Aceh yang membatalkan 
Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan adalah sudah 

benar atau tidak salah dalam menerapkan hukum. 

RT. 04 RW. 03, Kelurahan Cengkareng 
Barat, Kecamatan Cengkareng, 
Jakarta Barat/ Tergugat I (saat itu 
sebagai ketua Yayasan adalah H. 
Moch. Mansyur) dengan alasan 
pihak keluarga belum mempunyai 
Yayasan sendiri, dan Tergugat IV juga 
menyatakan hanya untuk formalitas 
saja.

Semua ahli waris dari almarhum 
H. Abdul Majid bin Ji’in tidak 
pernah memberikan persetujuan 
atas pewakafan tanah tersebut 
oleh Tergugat II dan Tergugat III, 
sekalipun ada beberapa ahli waris 
dari almarhum H. Abdul Majid bin 
Ji’in yang ikut membubuhkan tanda 
tangan sebagai saksi. Hal itu hanya 
dilakukan atas permintaan Tergugat 
IV yang diminta di rumah masing-
masing.

Hal ini menjadi masalah 
ketika para ahli waris hendak 
mensertifikatkan tanah girik tersebut 
karena hal tersebut ditolak oleh 
pihak badan pertanahan. Pihak 
tergugat II dan III mencoba untuk 
mengajukan pembatalan akta ikrar 

wakaf tersebut kepada pihak Pejabat 
Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kantor 
Urusan Agama Kali Deres, namun 
ditolak. Pada tanggal 19 Mei 2008 
keluarlah susunan nadzif terbaru 
atas permintaan dari Pihak Tergugat 
II dan Tergugat III dengan Nomor 
W. 5 / K K . 0 9 . 0 4 / W K / 2 0 8 / 2 0 0 8 
sebagai dasar untuk mensertifikatkan 
tanah tersebut, namun tetap ditolak 
oleh pihak kelurahan Pegadungan 
kelurahan Kali Deres dengan 
alasan Akta Ikrar Wakaf-nya harus 
dibatalkan terlebih dahulu. 
4. Petitum Gugatan 

Secara khusus, ada 2 (dua) poin 
petitum penggugat yang layak untuk 
dibahas secara lebih lanjut selain dari 
petitum gugatan yang lain, yaitu :
a. Membatalkan wakaf yang dilakukan 

oleh Tergugat II dan Tergugat III 
dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W 
2/105/10/K tahun 2000, tanggal 
18 Oktober 2000 yang dikeluarkan 
oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf pada Kantor Urusan Agama, 
Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta 
Barat;

b. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf 
Nomor W. 2/105/10/K Tahun 
2000 tidak mempunyai kekuatan 
hukum.

Menurut Pasal 49 Undang-
undang No. 3 Tahun 2006, Perubahan 
atas Undang-undang No. 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama 
dijelaskan bahwa Pengadilan Agama 
bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara 
di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang 
perkawinan, waris, wasiat, hibah, 
wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan 
ekonomi syari’ah. 

Adapun rukun-rukun dan syarat-
syarat sahnya wakaf adalah sebagai 
berikut:

1. Orang yang mewakafkan 
hartanya, dalam istilah Islam 
disebut wakif. Seorang wakif 
haruslah memenuhi syarat 
untuk mewakafkan hartanya, 
di antaranya adalah wakaf 
dilakukan dengan sukarela 
dan tanpa paksaan siapapun, 
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 Dilihat dari aspek sosiologis, hukuman ini mempunyai peran 

pembentukan keteladanan di mata masyarakat. Pelaku bukanlah 

orang biasa. Dia adalah seorang guru PNS. Sebagai seorang yang 

berprofesi pada pekerjaan yang mulia, sudah seharusnya yang 

bersangkutan memegang teguh nilai-nilai moral publik.  

kecakapan bertindak, telah 
dapat mempertimbangkan 
baik dan buruk perbuatannya 
serta benar-benar pemilik 
harta yang diwakafkan;

2. Benda yang diwakafkan harus 
benar-benar kepunyaan wakif 
dan bebas dari segala beban, 
barang atau benda tidak rusak 
atau habis ketika diambil 
manfaatnya, dan benda atau 
barang tersebut tidak berupa 
benda yang dilarang oleh Allah 
atau barang najis. Tanah milik 
tersebut benar-benar hak 
milik atau kepunyaan wakif 
dan bebas dari segala beban, 
barang atau benda tidak rusak 
atau habis ketika diambil 
manfaatnya, dan benda atau 
barang tersebut tidak berupa 
benda yang dilarang oleh Allah 
atau barang najis; Harta Benda 
Wakaf adalah harta benda 
yang memiliki daya tahan 
lama dan/atau manfaat jangka 
panjang serta mempunyai nilai 
ekonomi menurut syariah yang 
diwakafkan oleh Wakif;

3. Tujuan berwakaf sesuai 
dengan pegertian wakaf 
dalam Undang-Undang Wakaf, 
yakni memisahkan dan/
atau menyerahkan sebagian 
harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau 
untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingannya 
guna keperluan ibadah dan/
atau kesejahteraan umum 
menurut syariah.

4. Pihak yang berhak menerima 
wakaf atau nadzir, yaitu 
hendaknya orang yang 
diwakafi tersebut ada 
ketika wakaf terjadi, orang 
yang menerima wakaf itu 
mempunyai kelayakan untuk 
memiliki, tidak merupakan 
maksiat kepada Allah, dan 
orangnya jelas dan bukan tidak 
diketahui. Hal ini dipertegas 
oleh Undang-Undang Wakaf, 
yakni Nazhir adalah pihak yang 
menerima harta benda wakaf 
dari Wakif untuk dikelola dan 
dikembangkan sesuai dengan 
peruntukannya;

5. Lafazh atau peryataan 
penyerahan wakaf (sighat 
atau ikrar). Lafazh atau sighat 
ialah pernyataan kehendak 
dari wakif yang dilahirkan 
dengan jelas tentang benda 
yang diwakafkan, kepada siapa 
diwakafkan dan untuk apa 
dimanfaatkan. Undang-Undang 
Wakaf juga menjelaskan 
bahwa Ikrar Wakaf adalah 
pernyataan kehendak wakif 

yang diucapkan secara lisan 
dan/atau tulisan kepada 
Nazhir untuk mewakafkan 
harta benda miliknya.

6. Pendapat Hukum 
a. Bahwa Putusan Pengadilan 

Agama Jakarta Barat Nomor 
524/Pdt.G/2014/PA.JB yang 
amar putusannya menolak 
Eksepsi Tergugat  I, IV, V, 
VI, VII dan VIII/Kuasanya; 
mengabulkan gugatan 
Para Penggugat/Kuasanya 
sebagian dan menolak untuk 
selebihnya; membatalkan 
proses atas Akta Ikrar 
Wakaf dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum; putusan atas 
perkara ini dapat dijalankan 
terlebih dahulu walaupun ada 
perlawanan, banding dan atau 
kasasi, tidak dapat diterima 
(niet on vankelijke verklaard). 
Lalu pada Tingkat Banding 
Putusan Pengadilan Agama 
Jakarta Barat telah diperbaiki 
oleh Pengadilan Tinggi Agama 
Jakarta dengan Putusan 
Nomor 31/Pdt.G/2016/PTA.
JK, yang amar putusannya 
menolak eksepsi Para 
Tergugat/Pembanding, sama 
dengan yang tercantum dalam 
amar Putusan Pengadilan 
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Dengan demikian, putusan hakim tersebut telah tepat 
dibaca dari logika kaidah di atas. Dengan memberikan 

hukuman penjara, maka hakim lebih mendahulukan 
menolak kemafsadatan (berupa runtuhnya supremasi 

hukum) dibanding mendapat kemasalahatan (memebuhi 
kepentingan pribadi dan keluarga pelaku)

Agama Jakarta Barat. 
Kemudian Mahkamah Agung 
mengabulkan permohonan 
kasasi dari Pemohon 
Kasasi Yayasan Pendidkan 
Islam al-Huda Indonesia 
dengan membatalkan 
Putusan Pengadilan Tinggi 
Agama Jakarta Nomor 
3 1 / P d t . G / 2 0 1 6 / P T A .
JK yang memperbaiki 
Putusan Pengadilan Agama 
Jakarta Barat Nomor 524/
Pdt.G/2014/PA.JB dengan 
menyatakan gugatan 
Penggugat tidak dapat 
diterima (niet ontvankelijk 
verklaard), mengabulkan 
gugatan Para Penggugat/
Terbanding untuk sebagian 
dan menolak selainnya, 
membatalkan wakaf yang 
dilakukan oleh Tergugat 
II dan Tergugat III dengan 
Akta Ikrar Wakaf Nomor W 
2/105/10/K tahun 2000, 
tanggal 18 Oktober 2000 
yang dikeluarkan oleh Pejabat 
Pembuat Akta Ikrar Wakaf 
pada Kantor Urusan Agama, 
Kecamatan Kalideres, Kota 
Jakarta Barat; 

b.  Bahwa berdasarkan judec facti  
kewenangan mengadili oleh 
Pengadian Agama Jakarta 

Barat dan Pengadilan Tinggi 
Jakarta berdasarkan fakta-
fakta di lapangan, harta berupa 
tanah seluas 2000 m yang 
dipersengketakan itu adalah 
tanah yang berasal dari warisan 
yang belum dibagi-bagi oleh ahli 
waris sesuai dengan ketentuan 
hukum kewarisan yang 
berlaku di Indonesia, termasuk 
kewarisan Islam yang diatur 
dalam Komilasi Hukum Islam 
Pasal 171. Pengadilan Agama 
Jakarta Barat dan Pengadilan 
Tinggi Agama Jakarta sudah 
tepat dalam membuat Putusan 
Pembatalan wakaf tersebut.

c.  Bahwa harta yang menjadi 
objek wakaf itu adalah milik 
penuh perorangan, organisasi 
atau badan hukum berdasarkan 
anggaran dasar masing-
masing. Jika berupa harta milik 
bersama ahli waris yang belum 
dibagi-bagi sebagaimana yang 
tercantum dalam girik Girik 
Nomor C.879 Persil Nomor 110 
D.III (Girik adalah sebagai bukti 
kepemilikan karena telah lunas 
membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan), tidak bisa menjadi 
objek wakaf dan akan menjadi 
sengketa di kemudian hari, 
sebagaimana dalam kasus ini.

d.   Bahwa keluarnya Akta Ikrar Wakaf 

oleh Nomor W 2/105/10/K 
tahun 2000, tanggal 18 Oktober 
2000 oleh Pejabat Pembuat Akta 
Ikrar Wakaf pada Kantor Urusan 
Agama, Kecamatan Kalideres, 
Kota Jakarta Barat pada 
hakikatnya belum terjadi wakaf 
sampai keluarnya Sertifikat 
Wakaf oleh Badan Pertahanan 
Nasional, karena Akta Ikrar 
Wakaf merupakan persyaratan 
administratif pengurusan 
Sertifikat Wakaf ke Badan 
Pertahanan Nasional.

e.  Bahwa Pejabat Pembuat Akta 
Ikrar Wakaf Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Kalideres 
Jakarta Barat sudah keliru 
menerbitkan Akta Ikrar Wakaf 
yang berasal dari tanah Girik 
Nomor C.879 Persil Nomor 110 
D.III sebagai bukti masih milik 
bersama ahli waris seperti yang 
terbaca dalam kasus ini.

f.  Bahwa andaikata Pihak Pemohon 
Kasasi atas nama Yayasan 
Pendidikan Islam al-Huda 
Indonesia berada pada pihak 
yang dimenangkan oleh 
Mahkamah Agung sebagaimana 
dalam kasus ini, tetap akan 
menemukan kesulitan di 
kemudan hari pada saat 
akan mengajukan Sertifikat 
Wakaf karena APHB (Akta 
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Prinsip proporsionalitas juga digunakan dalam membangun 

argumentasi hukum atas posisi hak kemanusiaan seseorang 

di hadapan hukuman yang telah ditetapkan hukum. 

Seperti yang terjadi dalam kasusa a quo. Dalam hal ini, ada 

semacam anomali yang dibangun oleh pelaku jarimah.

Pembagian Harta Bersama) 
yang dikeluarkan oleh piha 
yang berwenang tidak ada. 
Jadi substansi sengketa dalam 
kasus ini bukan sengketa 
wakaf, tetapi sengketa harta 
waris. Masalahnya menjadi 
kabur karena ada pihak yang 
mewakafkan harta milik 
bersama yang belum dibagi-bagi 
ke sejumlah ahli waris.

g.   Bahwa mengunakan kewenangan 
absolut sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 50 ayat 
(2) Undang-Undang No. 3 
Tahun 2006 Tentang Pengadilan 
Agama yang menyatakan: 
“Apabila terjadi sengketa hak 
milik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang subjek 
hukumnya antara orang-orang 
yang beragama Islam, objek 
sengketa tersebut diputus oleh 
pengadilan agama bersama-
sama perkara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49,” 
untuk menyelesaikan sengeta 
wakaf juga tidak tepat, kecuali 
menyelesaikan sengketa waris.

h. Bahwa dalam kasus ini sudah 
tepat yang digugat oleh Para 
Pengggat, yaitu mengajukan 
gugatan pembatalan wakaf ke 
Pengadilan Agama sebidang 
tanah seluas 2000 m yang 
masih belum dibagi-bagi 
ke semua ahli waris oleh 

Tergugat II dan Tergugat III 
yang bukan ahli waris yang 
sah tanpa sepengetahuan Para 
Penggugat (yang semua adalah 
ahli waris yang sah) telah 
memindahtangankan tanah 
tersebut yang milik ayah/kakek 
Para Penggugat tersebut in casu 
dengan cara mewakafkannya 
kepada Yayasan Pendidikan 
Islam a-Huda sebagaimana 
Surat Akta Ikrar Wakaf Nomor 
W.2/105/10/K Tahun 2000 
dan Surat Pengesahan Nadzir 
Nomor: W. 5a/105/X/K 2000 
Tahun 2000 yang dikeluarkan 
oleh PPAIW pada Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Kalideres, 
Jakarta Barat.

i.     Bahwa dalam perspektif hukum 
agraria, akta ikrar wakaf 
merupakan syarat untuk 
pendaftaran tanah wakaf 
dan diterbitkannya sertifikat 
tanah wakaf. Jadi kalau akta 
ikrar wakaf itu belum diproses 
atau belum didaftarkan ke 
Kantor Pertanahan setempat 
untuk memperoleh sertifikat 
wakaf sebetulnya belum 
secara formil belum terjadi 
perwakafan tanah. Surat tanda 
bukti hak untuk tanah wakaf 
adalah sertifikat bukan akta 
ikrar wakaf. Pasal 1 angka 
20 PP No. 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah 

menyatakan: 

“Sertifikat adalah surat tanda 
bukti hak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat 
(2) huruf c UUPA untuk hak 
atas tanah, hak pengelolaan, 
tanah wakaf, hak milik atas 
satuan rumah susun dan hak 
tanggungan yang masing-
masing sudah dibukukan 
dalam buku tanah yang 
bersangkutan.”

j. Bahwa sejalan dengan itu, 
adalah kewajiban Pejabat 
Pembuat Akta Ikrar Wakaf 
(PPAIW) atas nama nazhir 
mendaftarkan Akta Ikrar 
wakaf (AIW) atau Akta 
Pengganti Akta Ikrar 
Wakaf (APAIW) ke Kantor 
Pertanahan setempat. Pasal 
32 UU No. 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf menegaskan 
bahwa PPAIW atas nama 
nadzir mendaftarkan harta 
benda wakaf kepada Instansi 
yang berwenang paling 
lambat 7 hari kerja sejak AIW 
ditandatangani. Begitu juga 
dengan Akta Pengganti Akta 
Ikrar Wakaf (APAIW), juga 
wajib didaftarkan. Pasal 35 
ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006 
tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004 
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tentang Wakaf menyatakan:

“PPAIW atas nama nadzir 
wajib menyampaikan APAIW 
beserta dokumen pelengkap 
lainnya kepada kepala kantor 
pertanahan kabupaten/
kota setempat dalam rangka 
pendaftaran wakaf tanah 
yang bersangkutan dalam 
jangka waktu paling lama 
30 (tiga puluh) hari sejak 
penandatanganan APAIW.” 

k. Bahwa karena itu pihak atau 
lembaga yang mempersoalkan 
keabsahan akta ikrar 
wakaf utamanya adalah 
Kepala Kantor Pertanahan 
setempat yang berwenang 
melaksanakan urusan 
pendaftaran tanah wakaf 
sebagai salah satu objek 
pendaftaran tanah. Dengan 
perkataan lain, sengketa 
tentang keabsahan ikrar wakaf 
antara wakif dengan orang 
lain baru dapat dikatakan 
timbul atau terjadi setelah 
tanah wakaf itu didaftarkan 
atau memperoleh sertipikat 
tanah wakaf atas nama nazhir.

 
l. Bahwa dalam pelaksanaannya 

belum tentu setiap akta ikrar 
wakaf dinyatakan sah oleh 
Kepala Kantor Pertanahan 
yang bisa diterbitkan 
sertifikat wakaf. Menurut 
hukum agraria, tanah yang 
bisa diwakafkan adalah tanah 
hak milik dan karena itu 
yang berhak mewakafkan 
tanah adalah pemilik tanah. 
Untuk itu, akta ikrar wakaf 
harus dilengkapi dengan 
bukti kepemilikan tanah 
(sertifikat hak milik) objek 
wakaf. Sertipikat hak milik 
(SHM), sebagai warkah dalam 

pendaftaran tanah wakaf, 
merupakan bukti untuk 
memastikan bahwa wakif 
adalah betul-betul sebagai 
pemilik satu-satunya atas 
tanah objek wakaf. Jika tanah 
tersebut merupakan tanah 
bersama, seperti warisan yang 
belum terbagi, maka sebelum 
ikrar wakaf dibuat atau 
sebelum didaftarkan harus 
dibuat terlebih dahulu akta 
pembagian harta bersama 
(APHB) sebagai salah satu 
akta Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT).

m. Bahwa oleh karena itu jika 
tanah yang diwakafkan itu 
sebagian dari keseluruhan 
tanahnya atau merupakan 
tanah milik bersama maka 
sebelum didaftarkan harus 
dilakukan terlebih dahulu 
pemecahan sertifikatnya 
untuk memastikan bagian 
mana dan milik siapa dari 
tanah bersama itu yang akan 
diwakafkan. Pasal 39 ayat 
(1) huruf b PP No. 42 Tahun 
2006 menyatakan bahwa 
pendaftaran tanah wakaf 
dilakukan berdasarkan AIW 
atau APAIW terhadap tanah 
hak milik yang diwakafkan 
hanya sebagian dari luas 
keseluruhan harus dilakukan 
pemecahan sertipikat 
hak milik terlebih dahulu 
kemudian didaftarkan menjadi 
tanah wakaf atas nama nadzir.

n. Bahwa apabila tanah milik 
bersama yang akan diwakafkan 
itu belum mempunyai 
sertifikat hak milik, tentu 
bukan hanya pembagian harta 
bersamanya saja yang belum 
pasti melainkan juga luas dan 
batas-batas tanahnya dengan 

tanah milik orang lain pun 
belum pasti. Jadi perwakafan 
tanah seperti ini secara hukum 
tidak saja dapat merugikan 
sesama pemilik (dalam hal 
ini ahli waris) melainkan juga 
masih potensial merugikan 
kepentingan orang lain.

Penutup
Berdasarkan anotasi yang 

disampaikan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa pada hakikatnya 
Putusan yang diterbitkan oleh 
Pengadilan Agama Jakarta Barat dan 
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 
sudah tepat, bahwa perwakafan tanah 
sebagaimana terbaca dalam kasus 
ini tidak tepat karena tanah yang 
diwakafkan bukan milik pribadi yang 
mengatasnamakan dirinya wakif, 
tetapi masih milik bersama yang 
berasal dari harta waris yang belum 
dibagi-bagi. 

Karena itu, Putusan Kasasi yang 
memenangkan Pemohon Kasasi 
(Yayasan Pendidikan Islam al-Huda) 
berdasarkan kewenangan judec 
juris juga bisa menciptakan masalah 
baru, karena Badan Pertanahan 
Nasional akan kesulitan menerbitkan 
sertifikat wakaf disebabkan tanah 
yang diwakafkan itu bukan hak 
milik perseorangan, tetapi masik 
milik brsama ahli waris yang belum 
memiliki Akta Pembagian Harta 
Bersama (APHB).

Demikian juga Pejabat Pembuat 
Akta Ikrar Wakaf, yakni Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Kalideres 
yang menerbitkan Akta Ikrar Wakaf 
juga tidak tepat karena menerbitkan 
akta wakaf terhadap tanah yang 
masih menjadi hak para ahli waris 
Yang belum dibagi-bagi.  
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Drs. H. Andi Kurniawan, M.M. 
resmi menjadi Sekretaris 
Ditjen Badan Peradilan 
Agama MARI pada tanggal 

4 Juni 2018 setelah dilantik oleh 
Sekretaris Mahkamah Agung, A.As 
Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. 

Andi lahir di Bangkalan pada tahun 
1968,  memulai karirnya sebagai abdi 
negara pada 1 Maret 1993, yaitu 
sebagai CPNS di PTA Jakarta. Setahun 
kemudian ia diangkat menjadi PNS. 
Jabatan pertama yang Andi emban 
adalah sebagai Kasubbag Keuangan. 
Di PTA Jakarta, ia memulai jabatan 

tersebut pada 2 April 1998. Pada 23 
Maret 2001 Andi dimutasi menjadi 
Kasubbag Kepegawaian PTA Jakarta. 
Tiga tahun kemudian di satker yang 
sama tepatnya pada 31 Agustus 
2004, ia diangkat menjadi Kasubbag 
Umum. Selanjutnya pada 11 Oktober 
2005 Andi dilantik menjadi Wakil 
Sekretaris PTA Jakarta. 

Delapan tahun kemudian yaitu 
pada 19 Maret 2013 Andi Hijrah ke 
Bandung. Di PTA Bandung, Jabatan 
yang sama ia emban yaitu sebagai 
Wakil Sekretaris. Pada 23 Desember 
2015 Andi kembali ke PTA Jakarta. Ia 

dilantik menjadi Kabag Perencanaan 
dan Kepegawaian. Hingga akhirnya 
pada tahun 2016 ia dilantik menjadi 
Sekretaris PTA Jakarta. Dan kini, 
Andi resmi menjadi Sekretaris Ditjen 
Badilag. 

Tim majalah Badilag 
berkesempatan berkunjung dan 
melakukan wawancara di ruang 
kerjanya yang sederhana.

Bagaimana kesan Bapak setelah 
menjabat sebagai sekretaris Ditjen 
Badilag beberapa bulan ini?

Saya pada dasarnya senang sekali 

Memimpikan Peradilan Agama 
yang Akuntabel

Drs. H. Andi Kurniawan, M.M
(Sekretaris Ditjen Badilag)
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bisa bergabung namun sekaligus 
menjadi amanah berat yang harus 
dijalankan dengan baik untuk bisa 
berbakti melalui lembaga yang kita 
cintai ini.  Tentu ada perbedaan besar 
yang saya rasakan sebelum saya 
masuk ke Badilag dan setelah berada 
didalam birokrasi badilag, perbedaan 
itu terasa nyata diantaranya adalah 
ketika saya masih berada di PTA 
Jakarta, saya hanya berfikir lingkup 
lingkungan PTA dan dibawahnya saja 
akan tetapi begitu sudah berada di 
Badilag maka harus super ektra baik 
tenaga dan pikiran karena harus 
memegang amanah dan tanggung 
jawab seluruh satker pengadilan 
agama se Indonesia dalam segi 
pengelolaan anggaran. 

Kendala apa yang bapak hadapi di 
Ditjen Badilag saat ini?

Pada dasarnya kinerja Badilag 
sudah cukup bagus sebelumnya, 
tinggal saya ingin meningkatkan 
lagi ke arah yang lebih baik. Titik 
tekan saya adalah pada kedisiplinan 
dan efisiensi anggaran. Dengan 
kedisipilinan yang bagus, kinerja 
Ditjen badilag akan lebih produktif 
dan dengan terbatasnya anggaran, 
efisiensi anggaran menjadi sangat 
penting, agar target program-program 
kerja prioritas Ditjen Badilag bisa 
dicapai dengan baik. Kendala yang 
saya hadapi tidak terlalu mengganggu, 
karena sumber daya manusia yang 
ada di Ditjen badilag bisa dengan 
mudah diajak bekerja sama.

Apa saja program bapak di Ditjen 
Badilag untuk kedepan?

Secara umum program prioritas 
saya untuk kesekretariatan Badilag 
adalah memperbaiki sistem pelaporan, 
mengefektifkan penyerapan anggaran 
dan meningkatkan SDM Ditjen 
Badilg. Saya akan mengembangkan 
aplikasi berbasis IT dalam bidang 
pelaporan agar hasilnya bisa 

lebih cepat diterima, akurasinya 
bisa dipertanggungjawabkan, 
dan secara kualitas valid. Selain 
itu saya akan meningkatkan 
koordinasi dengan semua jajaran 
untk kelancaran program unggulan 
badilag, peningkatan program 
peradilan agama yang baik  sesuai 
visi dan misi Ditjen Badilag dan bisa 
mengalokasikan anggaran yang 
merata sesuai dengan kebutuhan. 
Anggaran yang saat ini ada harus 
digunakan dengan memetakan 
skala prioritas program. Terakhir 
para pegawai harus selalu diikutkan 
dan dilibatkan dalam bimtek dan 
pelatihan-pelatihan yang mendukung 
kinerja setiap bidang tugas pokok dna 
fungsinya. 

Apa harapan bapak untuk Badilag 
khususnya dan peradilan agama 
pada umumnya?

Harapan saya tentunya kita 
semua sebagai sebagai aparatur sipil 
negara harus bisa menjaga amanah 
sebagaimana ajaran dan tuntunan 
agama dengan meneladani Rosulullah 

yaitu dengan meneerapkan 
pola hidup yang sederhana, dan 
dimanapun berada harus disiplin 
dalam bekerja, kita harus bersama-
sama meningkatkan etos kerja karena 
kinerja Individu akan berpengaruh 
terhadap instansi dimana kita 
bekerja, kedisiplinan merupakan hal 
penting yang harus dipegang dan 
diaplikasikan oleh setiap individu. 
Sehingga dimana pun berada aparatur 
peradilan agama bisa menjadi teladan 
dan menjadi fondasi yang kokoh 
untuk tercapainya badan peradilan 
yang agung.

Apa komentar Bapak terkait 
eksistensi majalah Peradilan 
Agama ini?

Majalah peradilan agama ini sudah 
mempunyai reputasi yang sangat 
bagus di mata akademisi maupun 
praktisi hukum yang konsen terhadap 
perkembangan peradilan agama, saya 
mendukung penuh keberlangsungan 
penerbitan majalh ini sebagai beranda 
digital peradilan agama. (ahb/ajda/
hh)
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PROFESSOR ANNE WALLACE:

Kepempimpinan yang Kuat, Kunci Sukses 
Reformasi Teknologi di Pengadilan

Berbicara mengenai E-Court 
atau pengadilan berbasis 
teknologi informasi, ada 
baiknya jika mendengar 

pendapat pakar luar negeri 
yang pengadilannya sudah lebih 
dahulu menerapkannya. Australia 
misalnya, Negara Kanguru ini sudah 
mengimplementasikan pengadilan 
berbasis IT kurang lebih sejak 1980an. 
Salah satu pakar Court & Technology 
dari Australia yang terkenal adalah 
Professor Anna Wallace.

Puluhan artikel akademik Prof. 
Anne Wallace tersebar di berbagai 
jurnal internasional, book chapter dan 

laporan penelitian. Sebagian besar 
buah pikirannya menyoroti tentang 
penggunaan teknologi di pengadilan. 
Prof. Anna Wallace juga beberapa kali 
berkunjung ke Indonesia dan pernah 
mengisi acara di program English 
Meeting Club (EMC) yang digelar 
Badilag pada tahun 2010 lalu. 

Sehari-hari, Prof. Anna Wallace 
tinggal di Melbourne dan mengajar 
di La Trobe Law School, La Trobe 
University. Hobinya terbilang banyak: 
membaca (cerita fiksi detektif adalah 
favoritnya), memasak, berenang, 
berjalan, belajar bahasa, dan 
berkebun. Ia kini sedang belajar main 

gitar bass elektrik. Dan itu merupakan 
tantangan baru, menurutnya.

Berikut petikan wawancara jarak 
jauh Redaksi Majalah Peradilan 
Agama dengan Prof. Anne Wallace:

Sebagian besar artikel akademik 
Anda adalah tentang pengadilan 
dan teknologi. Apa yang membuat 
Anda tertarik di bidang itu?

Pertama kali tertarik tentang 
teknologi ketika saya bekerja 
sebagai pengacara pemerintah 
pada akhir tahun 1980-an, ketika 
Kantor Pengacara Pemerintah 
Australia (the Australian Government 
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Solicitor’s Office) menjalanan sebuah 
proyek untuk memperkenalkan 
komputerisasi penuh di kantor-
kantor pemerintah (termasuk 
komputer desktop untuk para 
lawyer). Saya mendapat tugas untuk 
mengimplementasikan proyek 
tersebut di Kantor Hobart, tempat 
saya bekerja.

Kemudian, ketika saya bekerja 
untuk Australian Institute of 
Judicial Administration (AIJA), saya 
berkenalan dengan dua orang hakim, 
Justice Paul Seaman dari Mahkamah 
Agung Australia Barat dan Justice 
Trevor Olsson dari Mahkamah Agung 
Australia Selatan. Kedua hakim ini 
adalah pionir dalam penggunaan 
teknologi di pengadilan. Saya banyak 
belajar dari kedua hakim tersebut. 
Mereka sangat menginspirasi. Saya 
dan Justice Seaman mengorganisir 
konferensi nasional pertama kali di 

Australia tentang teknologi pengadilan 
pada tahun 1998. Saya juga bekerja 
sama dengan hakim-hakim yang 
lain seperti Justice Bernard Teague 
dan Justice Peter Underwood dalam 
melaksanakan program AIJA di bidang 
riset dan konferensi tentang teknologi 
pengadilan di sebagian besar 10 tahun 
berikutnya.

Saya kira dua aspek yang paling 
membuat saya tertarik ke teknologi 
pengadilan adalah: 1) pengalaman 
mengamati masuknya teknologi baru 
ke lembaga yang sangat konservatif 
yang sudah memiliki aturan dan 
prosedur yang baku dan bagaimana 
hal tersebut kemudian mempengaruhi 
cara teknologi masuk dan bekerja di 
pengadilan; dan 2) adanya potensi 
teknologi untuk meningkatkan dan 
mencerahkan cara kerja pengadilan 
sehingga dapat meningkatkan akses 
terhadap keadilan.

Anda sampai sekarang terus 
melakukan riset mengenai 
perkembangan dan implementasi 
teknologi informasi dan komunikasi 
di pengadilan Australia sejak 
1998. Kira-kira ada tidak temuan 
penelitian yang mungkin cocok 
diterapkan di Indonesia?

Saya pikir ada beberapa bahaya 
dalam merekomendasikan temuan 
tertentu dari satu negara untuk 
diimplementasikan di negara lain. 
Karena apa yang perlu dan mungkin 
diterapkan oleh masing-masing 
yursdiksi (negara) bisa jadi amat 
berbeda. 

Tetapi menurut saya, starting 
point-nya adalah dengan memiliki 
infrastruktur IT yang baik dan fungsi-
fungsi ‘back office’ yang efisien 
(manajemen dokumen, manajemen 
berkas perkara). Kemudian kita 

Prof. Anna Wallace (rok putih) bersama para hakim dan pegawai Pengadilan 
Agama Jakarta Timur ketika berkunjung ke Indonesia pada 2010
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memikirkan tentang pengguna kita 
(pengadilan) seperti masyarakat 
umum dan pengacara, dan bagaimana 
teknologi dapat melayani mereka 
dengan lebih baik.

Hal tersebut tentu berbeda dari 
satu pengadilan ke pengadilan lainnya 
seperti dalam hal jumlah perkara, jenis 
perkara, para pengguna pengadilan 
apakah mereka didampingi penasihat 
hukum atau tidak, dan masalah apa 
saja yang sudah diidentifikasi. Jadi, 
menerapkan pendekatan ‘one size fits 
all’ itu berbahaya. Sama bahayanya 
dengan mengadopsi perubahan 
teknologi tanpa landasan pemikiran 
yang cukup terhadap berbagai faktor 
yang saya sebut tadi.

Dari seluruh riset tentang 
teknologi pengadilan yang sudah 
Anda lakukan, apa sebetulnya yang 
menjadi pelajaran penting yang bisa 
diambil?

Pelajaran penting (key lesson) dari 
seluruh penelitian saya menyatakan 
bahwa hal yang esensial dalam 
reformasi teknologi di pengadilan 
adalah kepemimpinan pengadilan 
yang kuat dan sistem tata kelola 
pengadilan yang mendukung.

Saya baru saja mewawancarai 
Dr. Dory Reiling (Pengarang Buku 
Technology for Justice) tentang 
keterlibatan beliau pada proyek 
digitalisasi pengadilan di Belanda. 
Yang saya sebutkan itu merupakan 
pengalaman dari Dory Reiling juga. 
Anda bisa baca hasil wawancara 
tersebut di edisi International Journal 
for Court Administration yang akan 
datang (https://www.iacajournal.
org/).

Saya kira salah satu kontrAndasi 
terbesar yang dAndaat oleh teknologi 
adalah untuk meningkatkan 
transparansi sistem hukum. Menurut 
saya juga, salah satu hal yang sangat 
baik kami lakukan di Australia adalah 
dengan mempublikasikan putusan 
pengadilan yang termuat dalam 

database nasional yang dapat diakses 
oleh publik (AustLII). 

Menurut Anda, hal apa yang paling 
menantang dalam mengembangkan 
penggunaan IT di pengadilan?

Saya kira banyak sekali 
tantangannya. Dan mana yang 
lebih menantang dibanding lainnya 
mungkin tergantung masing-masing 
pengadilan dan sistem hukumnya. 
Di Australia, salah satu tantangan 
terbesarnya saya kira adalah 
mendorong setiap pengadilan untuk 
belajar dari pengadilan lainnya dan 
memanfaatkannya untuk mencapai 
skala ekonomi.

Ada juga tantangan mengenai 
keberlanjutan (sustainability), yakni 
memastikan bahwa pengadilan 
memiliki sumber daya untuk 
memelihara dan meningkatkan 
teknologi ketika diperlukan. Selain 
itu ada juga tantangan yang terlibat 
dalam mengevaluasi keberhasilan 
atau kegagalan proyek teknologi 
pengadilan. Pengadilan memiliki 
sejumlah pemangku kepentingan 
(stakeholders), baik internal maupun 
eksternal. Menavigasi ekspektasi 
berbagai pemangku kepentingan juga 
dapat menjadi tantangan tersendiri 
dalam mengembangkan penggunaan 
TI di pengadilan.

Apa saja dampak penting 
dalam penggunaan teknologi di 
pengadilan?

Dampak paling signifikan yang 
dibawa oleh teknologi terhadap 
pengadilan, menurut saya, adalah 
membantu pengadilan dalam 
mengelola alur kerja dan dokumentasi 
secara efisien. Hal itu dilakukan oleh 
‘back office’ internal pengadilan 
yang berfungsi mengelola dokumen, 
manajemen perkara, dan alur perkara. 
fungsi ini seringkali tak terlihat tetapi 
dapat membuat perbedaan besar 
bagi pengalaman semua pengguna 

pengadilan, termasuk lembaga 
peradilan, lawyer dan para pihak.

Cara lain yang semakin penting 
bahwa teknologi berdampak pada 
pengadilan belakangan ini adalah 
karena adanya harapan/tuntutan 
para pengguna pengadilan. Di dunia, 
dimana masyarakat semakin masif 
menggunakan teknologi dalam 
kehidupan sehari-hari mereka 
(handphone, skype, media sosial), kita 
dapat melihat tuntutan yang semakin 
meningkat untuk mengakses layanan 
pemerintah termasuk pengadilan 
melalui cara yang disediakan oleh 
teknologi. Memang tidak semua 
pengguna pengadilan menuntut 
seperti itu, tapi tuntutan ini semakin 
hari dirasakan semakin meningkat 
seiring dengan akses publik terhadap 
teknologi. 

Dampak sangat signifikan 
lainnya yang diberikan teknologi 
terhadap pengadilan adalah dengan 
dimungkinkannya pengadilan untuk 
secara lebih efisien mengumpulkan 
data tentang para pengguna 
pengadilan. Analisis dari data tersebut 
kemudian dapat digunakan sebagai 
bahan pembuat kebijakan dalam 
mengambil keputusan dan membuat 
regulasi.

Sudah berapa kali Anda 
mengunjungi Indonesia? Kapan itu?

Saya merasa beruntung sudah 
mengunjungi Indonesia sebanyak 
tiga kali. Pertama, tahun 1980an 
sebagai turis, mengunjungi Bali dan 
Yogyakarta. Kemudian tahun 2010 ke 
Jakarta dan memberikan presentasi di 
Badilag dan Mahkamah Agung serta 
menjadi keynote speaker di sebuah 
seminar di Universitas Indonesia.

Kemudian tahun 2011 saya 
hadir dan menjadi pemandu acara 
di Konferensi IACA di Bogor yang 
diorganisir bekerja sama dengan 
Mahkamah Agung Indonesia.
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Bagaimana pendapat Anda tentang 
peradilan dan sistem peradilan di 
Indonesia?

Dari perspektif orang Australia 
seperti saya, satu hal yang paling 
menarik tentang pengadilan dan 
sistem peradilan di Indonesia adalah 
ukurannya (jumlahnya). Memberikan 
keadilan kepada masyarakat dengan 
jumlah populasi lebih dari 266 juta 
adalah tugas yang besar, ditambah lagi 
dengan kompleksitas terkait dengan 
perbedaan bahasa, perbedaan budaya 
dan daerah geografisnya. 

Saya menyaksikan dengan penuh 
ketertarikan proses perubahan yang 
telah terjadi lebih dari satu dekade atau 
lebih. Dan jelas sekali telah nampak 
kemajuan besar dalam meningkatkan 
akses terhadap keadilan, terutama 
bagi kaum perempuan dan masyarakat 
tidak mampu.

Apakah Anda punya pendapat 
khusus tentang Peradilan Agama di 
Indonesia?

Saya sangat terkesan dengan 
pendekatan yang digunakan Peradilan 
Agama dalam mengimplementasikan 
teknologi; khususnya pada fokus 
menggunakan teknologi yang sehari-
hari bisa diakses masyarakat (seperti 
handphone) and pemberian informasi 
kepada masyarakat umum dan para 
pencari keadilan.

Saya juga terkesan dengan cara 
Peradilan Agama dalam membangun 
dan mengembangkan kemitraan 
yang kuat dengan organisasi non 
pemerintah dan masyarakat sipil. Saya 
kira ini merupakan pelajaran yang 
bisa diambil oleh pengadilan lainnya.

Mahkamah Agung dan badan 
peradilan di bawahnya sekarang 
sedang mengembangkan e-court. 
Salah satunya adalah dengan 
menyediakan layanan pengajuan 
perkara secara elektronik. Pendapat 
Anda?

 Seperti yang sudah saya 
sampaikan, sistem e-court itu seiring 
dengan harapan masyarakat. Mereka 
berharap agar dapat mengakses dan 
berinteraksi dengan badan usaha 
dan lembaga pemerintah termasuk 
pengadilan, secara elektronik. Jadi, 
menurut saya, mengajukan perkara 
secara elektronik itu akan semakin 
menjadi norma.

Ada sejumlah tantangan, misalnya 
memastikan sistem e-filing itu 
dirancang se ‘user-friendly’ mungkin 
dan tidak menuntut perubahan yang 
kompleks atas proses yang berjalan. 
Jika itu terjadi, maka akan sulit 
berhasil.

Tantangan lain untuk pengadilan 
dan institusi publik lainnya adalah, 
tidak seperti lembaga bisnis, 
pengadilan tidak bisa memilih 
penggunanya (customers), semua 
anggota masyarakat berhak 
mengakses pengadilan. Jadi, 
pada saat yang sama pengadilan 
mengembangkan sistem e-court, 
pengadilan juga harus memastikan 
bahwa pelayanan mereka tersedia 
juga bagi masyarakat yang tidak 
menggunakan teknologi, termasuk 
mereka yang tinggal di daerah pelosok 
dan pinggiran yang tidak memiliki 
akses internet.

Apa saran anda terkait penggunaan 
IT di pengadilan di Indonesia, 
khususnya untuk Peradilan Agama?

Maju secara perlahan dan ingat 
tujuan akhirnya. Cobalah dan evaluasi 
apa yang Anda lakukan dan terbukalah 
mengakui kegagalan juga kesuksesan 
–pembelajaran sering kali berasal dari 
kegagalan. Tetap fokus pada pengguna 
pengadilan, termasuk kemitraan 
dengan masyarakat sipil dan NGO. 
Yang kita pikir sebagai ‘teknologi’ 
dan bagaimana kita menerapkannya 
harus disesuaikan dengan kebutuhan. 
Sebuah kertas ukuran A4 dan sebuah 
pulpen bisa jadi teknologi yang sangat 

baik untuk situasi tertentu! Kadang-
kadang, bisa jadi hanya sebauah SMS 
atau panggilan telepon. Teknologi 
yang lebih besar dan lebih kompleks 
tidak selalu menjadi solusi terbaik.

Selain itu, apalagi saran Anda?
 Transparansi, aksesibilitas 

dan efisiensi adalah building blocks 
yang penting bagi akses terhadap 
keadilan dan mereka harus hidup 
berdampingan. Teknologi dapat 
membantu memungkinkan hal itu 
terjadi, tetapi itu bukan jawaban, 
dan menggunakan teknologi untuk 
mengatasi satu dari tiga building 
blocks itu tanpa mengatasi yang 
lainnya, tidak akan mewujudkan 
akses terhadap keadilan. Jadi Anda 
harus mengatasi ketiga aspek tersebut 
secara bersamaan. Dan teknologi 
dapat menjadi bagian dari proses 
tersebut, tetapi bukan jawaban atas 
semua persoalan.[]

(Achmad Cholil)
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 Pengadilan Agama Medan
Terbanyak Menangani Perkara Secara 

Elektronik

PA MEDAN

Pengadilan Agama Medan menorehkan rekor. 
Berdasarkan informasi di Peta e-Court 
Peradilan Agama yang terdapat di situs ecourt.
mahkamahagung.go.id, PA Kelas IA di wilayah 

Sumatera Utara itu menjadi PA yang paling banyak 
mendapat nomor perkara. Hingga Senin (22/10/2018), 
tercatat ada tujuh perkara yang terdaftar melalui 
layanan e-court PA Medan.

Pengadilan yang diketuai Drs. H. Misran, S.H., M.H. 
itu menjadi satu di antara sembilan PA percontohan 
(pilot project) untuk implementasi administrasi 
perkara di pengadilan secara elektronik atau e-court. 
Delapan PA lainnya ialah PA Jakarta Pusat, PA Jakarat 
Selatan, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Barat, PA Jakarta 
Timur, PA Depok, PA Surabaya dan PA Denpasar. Hal itu 
berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 
Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018.

Ditetapkannya PA Medan sebagai salah satu 
lokasi uji coba e-court bukan tanpa pertimbangan. 
E-court merupakan aplikasi berbasis website untuk 
mengejawantahkan Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara 

di Pengadilan Secara Elektronik. Sesuai ketentuan 
Perma tersebut beserta petunjuk pelaksanaannya yang 
ditetapkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 
untuk sementara ini e-court baru dapat digunakan oleh 
advokat. Dan, salah satu di antara 359 PA/MS yang banyak 
advokatnya ialah PA Medan.

Menengok ke belakang, meskipun e-court telah dirilis 
secara resmi oleh Ketua MA Prof. Dr. H. Hatta Ali, S.H., 
M.H. di Balikpapan pada 13 Juli 2018, PA Medan tidak 
serta-merta dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk 
melayani para advokat yang telah menjadi Pengguna 
Terdaftar. Layanan e-court PA Medan baru mulai diaktifkan 
oleh MA pada 10 Agustus 2018. Hal ini dapat dimaklumi, 
mengingat pada tahap awal, e-court masih dalam fase 
pengembangan yang tidak lepas dari trial and error.

“Saat itu banyak advokat yang bertanya: Kapan kami 
bisa menggunakan layanan e-court? Setelah mengadakan 
komunikasi intensif dengan pihak MA, akhirnya e-court PA 
Medan dapat diaktifkan dan bisa digunakan,” kata Ahmad 
M Destuladoe, S.Sy., M.H., Koordinator Tim Teknologi 
Informasi PTA Sumatera Utara.

Tiga hari setelah itu, muncullah perkara yang 
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pendaftarannya menggunakan 
e-court. Perkara itu bernomor 1830/
Pdt.G/2018/PA.Mdn. Terdaftar pada 
13 Agustus 2018, jenisnya Cerai 
Gugat. Sidang pertama dilakukan pada 
5 September 2018.

Lima langkah strategis
Setelah ditetapkan sebagai salah 

satu pilot project implementasi e-court 
di lingkungan peradilan agama, PA 
Medan segara menyusun langkah-
langkah strategis. Jika dirunut, ada 
lima langkah strategis yang ditempuh.

Pertama, membentuk Tim e-Court 
PA Medan. Pembentukan tim ini 
merupakan keniscayaan yang harus 
dilakukan berdasarkan standar 
Sertifikasi Akreditasi Penjaminan 
Mutu (SAPM) yang ditetapkan Ditjen 
Badilag. Implementasi e-court 
merupakan salah satu program 
prioritas Ditjen Badilag.

Dibentuk oleh Ketua PA Medan 
pada 30 Juli 2018, Tim e-Court PA 
Medan diketuai oleh Drs. Muhammad 
Kasim, M.H., yang dalam kesehariannya 
merupakan seorang hakim. 
Anggotanya beragam unsur, dari 

tenaga kepaniteraan hingga tenaga 
TI. Tim ini bertugas merencanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi dan 
melaporkan penerapan e-court di PA 
Medan.

Kedua, mengaktifkan BNI Virtual 
Account dan BNI Digital Services. PA 
Medan memang bermitra dengan 
BNI—salah satu di antara tujuh bank 
yang menjadi partner resmi MA untuk 
mengimplementasikan e-court.

Pengaktifan virtual account 
merupakan syarat mutlak sebelum 
menjalankan e-court. Sebab, tanpa 
virtual account, layanan pembayaran 
panjar biaya perkara secara elektronik 
(e-payment) tidak dapat dilakukan.

Ketiga, menyelenggarakan 
sosialisasi internal dan diklat di 
tempat kerja. Dilaksanakan pada 8 
Agustus 2018, Ketua Tim e-Court PA 
Medan memimpin sosialisasi. Para 
pesertanya mulai dari Wakil Ketua 
PA Medan Drs. H. Amridal, S.H., M.A., 
hingga para tenaga kepaniteraan.

Keempat, menyiapkan sosialisasi 
kepada pihak eksternal. Pada tahap 
awal, sosialisasi dilakukan dengan 
cara memasang banner. Jika para 

advokat memerlukan penjelasan lebih 
lanjut, mereka dapat menanyakannya 
kepada Petugas Meja Informasi.

Sosialisasi kepada pihak eksternal 
juga dilakukan melalui website. Di 
situs resminya, PA Medan memasang 
link yang mengarah ke situs e-court 
MA dan mempublikasikan beberapa 
informasi mengenai persiapan 
implementasi e-court. 

Kelima, menyusun rencana 
pengimplementasian e-court. Tim 
e-Court PA Medan menyusun semacam 
road map yang menggambarkan 
rencana pengimplementasian e-court 
dalam jangka pendek, menengah dan 
panjang. 

Di samping itu, PA Medan juga 
memetakan kebutuhan-kebutuhan 
yang harus dipenuhi, terutama dari 
segi infrastruktur, agar e-court dapat 
terimplementasi secara optimal.

Disambut positif
Beroperasinya layanan 

administrasi perkara secara elektronik 
melalui e-court disambut positif oleh 
para advokat yang sering beracara di 
PA Medan. Syahrizal Fahmi, S.H., CLA, 
contohnya.

Menurutnya, layanan e-court 
membawa banyak benefit kepada 
advokat. Karena itu, ketika MA 
mengeluarkan Perma 3/2018, 

Ketua PTA Sumatera 
Utara Drs. M. Taufiq HZ,  
M.H.I

“Dengan e-court, kami 
yakin prinsip peradilan 
sederhana, cepat dan 
biaya ringan di peradilan 
agama, khususnya di PA 
Medan, dapat tercapai,” 
ujarnya.
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PA MEDAN

ia meresponsnya dengan sangat 
antusias.

“Dengan e-court, kami jadi lebih 
hemat waktu dan tenaga. Pendaftaran 
dan pembayaran biaya perkara lebih 
mudah. Persidangan juga akan lebih 
praktis. Tentu saja, kami sangat 
mendukung supaya e-court ini nanti 
diterapkan di seluruh pengadilan di 
Indonesia,” tuturnya.

Berdasarkan pengalaman 
Syahrizal Fahmi, untuk menjadi 
Pengguna Terdaftar yang dapat 
memanfatkan fitur dan menu e-court 
tidaklah sulit. “Yang penting syarat-
syaratnya terpenuhi, misalnya Berita 
Acara Sumpah oleh Ketua Pengadilan 
Tinggi,” ungkapnya.

Karena mudahnya menjadi 
Pengguna Terdaftar, Syahrizal Fahmi 
bahkan mengaku berhasil menjadi 
advokat pertama di Sumatera Utara 
yang punya akun e-court, setelah 
kelengkapan persyaratannya diberi 
status terverifikasi.

Selain direspons positif para 
advokat, pengimplementasian 
e-court di PA Medan juga mendapat 
dukungan penuh dari Ketua PTA 
Sumatera Utara Drs. M. Taufiq HZ, 
M.H.I., “Kami mengucapkan terima 
kasih kepada MA yang telah menunjuk 
PA Medan sebagai salah satu pilot 
project implementasi e-court. Dengan 
e-court, kami yakin prinsip peradilan 
sederhana, cepat dan biaya ringan di 
peradilan agama, khususnya di PA 
Medan, dapat tercapai,” ujarnya.

Masih ada kendala
Berdasarkan Peraturan MA 

Nomor 3 Tahun 2018 dan Keputusan 
Dirjen Badilag Nomor 1294/DjA/
HK.00.6/SK/05/2018 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MA 
Nomor 3 Tahun 2018, lima aspek 
administrasi perkara dan administrasi 
persidangan dapat dilakukan secara 
elektronik, yaitu pendaftaran perkara, 
pembayaran panjar biaya perkara, 

pemanggilan para pihak, jawab-
menjawab dan penyerahan salinan 
putusan. Namun, sejauh ini, kelima 
aspek itu belum seluruhnya dapat 
dilakukan via e-court. 

Di PA Medan, sekalipun sudah ada 
tujuh perkara yang terdaftar melalui 
e-court, belum ada satupun perkara 
yang dalam proses jawab-menjawab 
dilakukan secara elektronik. Pada lima 
perkara yang telah diputus, fasilitas 
e-court hanya digunakan oleh pihak 
penggugat, lantaran pihak tergugat 
tidak pernah hadir dalam persidangan 
dan akhirnya diputus secara verstek.

Secara normatif, sesungguhnya 
proses jawab-menjawab dalam 
persidangan, seperti jawaban, replik 
dan duplik, dapat dilakukan secara 
elektronik. Namun, kemudahan itu 
belum dapat dinikmati, karena masih 
terkendala regulasi dan teknologi.

Hingga pertengahan Oktober 2018, 
Pedoman yang mengatur tata cara 
persidangan dengan menggunakan 

e-court belum ditetapkan dan 
diberlakukan oleh MA. Selain 
itu, MA juga belum menyiapkan 
berbagai template khusus untuk 
e-court, misalnya relaas dan berita 
acara sidang. Sebagai imbasnya, 
pengembangan aplikasi e-court untuk 
memfasilitasi persidangan secara 
elektronik itu belum dapat dilakukan.

Kendala lain yang dihadapi 
PA Medan ialah berkaitan dengan 
e-payment. Terdapat biaya tambahan 
untuk setiap kali menggunakan 
Virtual Account BNI. Juga ada biaya 
Pos bagi pihak yang berada di luar 
wilayah hukum PA Medan, sedangkan 
biaya tersebut tidak tercantum dalam 
panjar biaya perkara.

Karena itu, diharapkan agar MA 
segera mencarikan jalan keluarnya, 
supaya implementasi e-court di PA 
Medan dan PA-PA lainnya dapat 
berjalan secara optimal.

[Rahmat Arijaya, HH]

Syahrizal Fahmi, S.H., CLA.

“Dengan e-court, kami 
jadi lebih hemat waktu 
dan tenaga. Pendaftaran 
dan pembayaran biaya 
perkara lebih mudah. 
Persidangan juga akan 
lebih praktis. Tentu saja, 
kami sangat mendukung 
supaya e-court ini nanti 
diterapkan di seluruh 
pengadilan di Indonesia,” 
tutur advokat yang sering 
beracara di PA Medan.
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PA Jakarta Pusat terletak di 
Jalan Rawasari Selatan No. 
51 Kelurahan Rawasari 
Kecamatan Cempaka 

Putih, Kota Jakarta Pusat. Menurut 
situs resmi PA Jakarta Pusat www.
pa-jakartapusat.go.id, pembentukan 
PA Jakarta Pusat bermula dari 
surat ketetapan Komisaris Jendral 
Hindia Belanda tanggal 12 Maret 
1828  Nomor 17, dimana pada 
waktu itu untuk Batavia dibentuk 
satu majlis distrik yang berwenang 
menyelesaikan semua sengketa 
keagamaan, yaitu khusus terkait 
mengenai perkawinan dan kewarisan. 
Namund diyakini pengadilan agama 

sudah lebih dulu ada sebelumnya, 
jauh sebelum pengakuan resmi dari 
pemerintah kolonial. Meskipun sejak 
saat itu keberadaannya sudah diakui, 
namu eksistensinya masih sering 
dipersoalkan, namun pada akhirnya 
atas perjuangan para penghulu 
dan ulama, pada tanggal 19 Januari 
1882 Raja Williem II mengeluarkan 
Konninklijk Besluit (Keputusan 
Raja Belanda) nomor 24 tanggal 19 
Januari 1882 yang dinyatakan berlaku 
sejak dimuat dalam Staatsblad 1882 
nomor 152 tanggal 1 Agustus 1882 
yang dalam pasal 1 menegaskan 
bahwa disamping setiap Landraad 
(Pengadilan Negeri) di Jawa dan 

 Transformasi PA Jakarta Pusat Menjadi 
Pengadilan Modern
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PA JAKARTA PUSAT

Madura diadakan satu Raad Agama 
dengan susunan sebagaimana pasal 
2 yang menyatakan bahwa Raad 
Agama terdiri dari para Penghulu 
yang diperbantukan kepada Landraad 
sebagai ketua dan ulama Islam 
sebagai anggota. Kini PA Jakarta Pusat 
merupakan salah satu pengadilan 
agama dengan kompleksitas perkara 
yang cukup tinggi, selain itu PA Jakarta 
Pusat seringkali menjadi rujukan 
dan role model bagi pengadilan-
pengadilan yang lain.

Pagi, Selasa 25 September 2018, 
Tim majalah badilag berkesempatan 
mengunjungi PA Jakarta Pusat, 
Sebagai salah satu dari 9 Pengadilan 
Agama yang ditunjuk sebagai pilot 
project program ini, Tim ingin 
mengetahui sejauh mana kesiapan 
PA Jakarta Pusat dalam pelaksanaan 
E-Court. Disambut dengan ramah 
oleh Ketua PA Jakarta Pusat Drs. H. 
Moch. Sukkri, S.H., M.H., wawancara 
dilakukan di ruang kerjanya yang 
bersahaja  

Seberapa siap PA Jakarta Pusat 
menangani perkara e Court?

Insya Allah lebih siaplah karena PA 
Jakarta Pusat itu adalah pengadilan 
percontohan yang menjadi uji petik 
pertama di lingkungan peradilan 
agama sebelum yang lain-lainnya, 
semua proses aktivasi sudah 
dijalankan, personilnya juga sudah 
dilatih untuk menangani perkara 
e Court, perangkat tekhnologi 
informasinya juga sudah disediakan 
dengan memadai.

Sejauh ini apakah sudah ada 
perkara yang masuk?

Sudah ada, sampai saat ini sudah 
ada tiga perkara yang masuk ke 
pengadilan dengan proses e Court 
ini. Semua perkara terkait perceraian, 
Satu perkara sudah putus, namun 
ternyata pihak Tergugat tidak 
pernah hadir sehingga tidak bisa 
dikonfirmasi kesediaannya menjalani 
sidang dengan mekanisme e Court, 
sehingga harus kembali ke proses 
peradilan konvensional, perkara yang 
kedua dan ketiga baru mau dimulai 
untuk sidang pertama masing-
masing tanggal 24 September dan 27 
Seetember, jadi belum bisa diketahui 

apakah proses peradilan elektronik 
ini bisa berjalan sampai perkara 
diputus. Jadi sejauh ini baru pada 
tahapan e-filing dan e-paymentnya 
yang sudah menggunakan aplikasi e 
Court.

Sejauh ini apakah ada kendala yang 
berarti dalam penerapan e court?

Kami rasa tidak ada suatu kendala 
yang cukup berarti, semua lancar-
lancar.

Apakah ada catatan atau masukan 
dari bapa mengenai program e 
Court ini secara keseluruhan?

Terkait dengan pelaksanaan 
e-Court ini yang jelas PA Jakarta Pusat 
telah melaksanakan sesuai dengan 
harapan, tentu disana sini masih 
perlu ditingkatkan kualitasnya, selin 
itu hal ini sangat terkait sekali dengan 
kesiapan tim IT pusat juga, kami akan 
selalu siap menindaklanjuti apapun 
yang menjadi kebijakan-kebijakan 
lembaga.

Kami tentunya sangat 
mengharapkan program e-Court ini 
untuk lebih disempurnakan lagi, 

Ketua MA, Prof. Dr. 
M.H. Hatta Ali, S.H., 
M.H saat melakukan 
teleconferen dengan PA 
Jakarta Pusat
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karena memang selain terkait dengan 
teknis IT memang ada hal-hal yang 
masih perlu disesuaikan dengan 
hukum acara. Dari sisi ini perlu 
ada pembahasan yang tersendiri 
sehingga tidak menyalahi hukum 
acara yang berlaku yang berpotensi 
menjadi persoalan hukum di masa 
yang akan datang. Memang sudah 
ada dasar hukumnya PERMA Nomor 
3 tahun 2018 itu menjadi landasan 
penerapannya, namun dalam praktek 
itu memang perlu lebih didetailkan 
lagi. 

Nah diluar itu, dalam bayangan 
saya juga misalnya, nantinya semua 
pengacara yang biasa berpraktek 
di pengadilan agama khususnya 
itu dapat menjadi pengguna 
terdaftar,bahkan kedepan panggilan 
untuk pengacara pengguna terdaftar 
itu cukup dipanggil secara elektronik 
jadi tidak ada biaya lagi, kalau untuk 
personal para pihak mungkin sulit, 
tapi khusus untuk pengacara itu 
sangat mungkin, karena datanya 
lengkap dan terdaftar. Mungkin 
perlu dipikirkan untuk itu, sehingga 
bagi mereka meskipun berperkara 

secara elektronik atau berperkara 
secara konvensional mereka dapat 
dipanggil secara elektronik. Maka 
nanti akan mempermudah majelis 
hakim memverifikasi atau menilai 
keabsahan para advokat,  Jadi kalau 
semua sudah terverifikasi berarti ada 
jaminan bahwa mereka itu adalah 
advokat yang sah untuk berpraktek, 
dan terakhir semoga kedepannya 
peradilan agama menjadi semakin 
berkembang ke arah yang lebih 
modern sehingga bisa memberikan 
pelayanan hukum terbaik bagi 
pencari keadilan. Demikian pak ketua 
mengakhiri wawancaranya.

Sampai saat ini, menurut 
sejarahnya nama Pengadilan Agama 
Jakarta dalam bentuknya yang pertama 
sebelum masuknya kekuasaan VOC 
belum diketahui, hal ini dikarenakan 
bentuknya yang sangat sederhana 
atau mungkin masih mengikuti nama 
pengadilan surambi sebagai mana 
sebutannya dipusat pemerintahan 
kesultanan Demak dan Mataram ketika 
Jakarta masih bernama Jayakarta, atau 
bisa juga telah bernama Pengadilan 

Agama sebagaimana hasil penelitian 
Departemen Agama, bahwa  pada 
abad ke 17 di Jawa Barat ternyata 
telah ada pengadilan dengan nama 
Pengadilan Agama. Untuk Jakarta 
yang selalu menjadi Ibu kota sejak 
berada di dawah kekuasaan Kolonial 
Belanda, nama Pengadilan Agama 
telah mengalami beberapa kali 
perubahan sesuai dengan perubahan 
nama Jakarta sebagai Ibukota negara. 

Kini, PA Jakarta Pusat telah 
menjelma menjadi salah satu 
pengadilan terpenting di Idonesia, 
selain karena letaknya di ibukota 
negara, PA Jakarta Pusat kerapkali 
menjadi pilot project program-
program pembaharuan Mahkamah 
Agung untuk mewujudkan peradilan 
yang modern. PA Jakarta Pusat selalu 
siap di depan menjawab tantangan dan 
perubahan zaman terkait kebutuhan 
para pencari keadilan (Abdul Halim/
Abu Jahid) 

Ketua PA Jakarta Pusat 
Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., 
M.H., diwawancarai oleh 
Tim Redaktur Majalah 
Peradilan Agama  di 
ruang kerjanya 
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Itsbat Nikah Terpadu dalam 
Kepuasan Masyarakat

Sebagai sebuah organisasi besar 
dengan  832 satuan kerja yang tersebar di 
seluruh Indonesia, merupakan tantangan 

besar bagi Mahkamah Agung untuk 
dapat menyatukan semangat dalam 
upaya reformasi dan pembaruan. 

Perkara pengesahan nikah atau itsbat 
nikah, selalu menjadi primadona 
bagi Peradilan Agama. Di samping 
kewenangan mutlak, istbat nikah 

pun menjadi pusat perhatian masyarakat. 
Hampir setiap pengadilan agama telah 
melaksanakan program ini dan pesertanya 
mencapai ratusan pasangan suami istri, 
apalagi sejak dikeluarkan Peraturan 
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di 
Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 

Sumber foto: http://radarpembaruan.com/2017/09/21/pringsewu-mengadakan-sidang-itsbat-nikah-terpadu/
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2015 tentang Pelayanan Terpadu 
Sidang Keliling Pengadilan Negeri 
dan Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan 
Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan 
Akta Kelahiran. 

Secara yuridis, itsbat nikah telah 
diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 
1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, 
dan Rujuk, Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat 
(1) Instruksi Presiden Nomor 1 
Tahun 1991 tentang Penyebarluasan 
Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pelaksanaan dari isbat nikah 
tersebut, Mahkamah Agung 
mengeluarkan Surat Edaran 
Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Tatacara Pelayanan dan 
Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat 
Nikah Dalam Pelayanan Terpadu 
adalah merupakan salah satu program 
unggulan Mahkamah Agung RI.

Jika ditilik dari laporan Mahkamah 
Agung tahun 2017 lalu, penyelesaian 
perkara volunter isbat nikah relevan 
dengan Indikator Kinerja Utama 
(IKU). Mahkamah Agung dalam SK 
KMA Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 
tanggal 9 November 2016 dan 
Keputusan Panitera Mahkamah Agung 
Nomor 692/PAN/OT.01.1/3/2017 
tanggal 10 Maret 2017 tentang 
Penetapan Reviu Indikator Kinerja 
UtamaKepaniteraan Mahkamah 
Agung Tahun 2015-2019. Jumlah 
sisa perkara isbat nikah yang naik 
ke tingkat banding tahun lalu lebih 
sedikit dibandingkan dengan perkara 
perceraian, hak asuh anak, dan harta 
bersama. 

Perkara isbat nikah yang naik 
pada tingkat banding tahun 2017 
hanya 5 perkara seluruh Indonesia 
dan berhasil diputus oleh Pengadilan 
tingkat banding tersebut. Artinya, 
secara Indikator Kinerja Utama 
(IKU), perkara isbat nikah mencapai 
tingkat kepuasan masyarakat, ada 

beberapa alasan hal itu terjadi. 
Pertama, keberhasilan Peradilan 
Agama dalam menerapkan IKU dan 
proses penyelesaian perkara. Kedua, 
penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 
2014 dan PERMA Nomor 1 Tahun 
2015 tepat guna dan berdaya guna. 
Ketiga, pelaksanaan sidang isbat nikah 
terpadu memang telah dinantikan 
oleh masyarakat dan mereka puas 
atas kinerja dan pelayanan peradilan 
agama.

Postur perkara isbat nikah sebagai 
bagian dari perkara volunter harus 
dilihat dari dua aspek. Pertama, aspek 
keadilan, kemaslahatan dan kepastian 
hukum. Pelaksanaan itsbat nikah 
terpadu adalah mempermudah dan 
membantu masyarakat yang awam 
tentang hukum serta membantu 
masyarakat mengetahui apa 
sebenarnya itsbat nikah tersebut dan 
pentingnya pencatatan perkawinan 
untuk memberikan perlindungan 
hukum. Kedua,  aspek ketertiban 
hukum. Menurut keterangan Ketua 
Pengadilan Agama Kayuagung, itsbat 
nikah terpadu ini dapat membawa 
dampak maslahat bagi pasangan yang 
tidak memiliki buku nikah khususnya, 
dan umumnya bagi masyarakat luas 
yang berada di setiap kecamatan yang 
ada. 

Itsbat nikah mampu memenuhi 

ketentuan administratif terkait 
pencatatan perkawinan, sehingga 
setelah adanya penetapan Pengadilan 
Agama, hak-hak pasangan yang 
sebelumnya tidak memiliki akta 
nikah, akan mendapatkan kepastian 
hukum. “Misalnya, dalam pengurusan 
hak-hak keperdataan seperti warisan, 
nafkah, hak suami dan istri setelah 
terjadi perceraian dan mudah dalam 
pembuatan akta kelahiran anak,” jelas 
Drs. Ikhsan, SH, MA. (Alimuddin)  

Daftar Pustaka
Laporan Tahunan Mahkamah 

Agung 2017.
Wawancara Ketua Pengadilan 

Agama Kayuagung Kelas IB, salah 
satu PA Akreditasi A Excellent yang 
telah melaksanakan program sidang 
isbat nikah terpadu sejak tahun 2014 
sampai akhir tahun 2018 mendatang.

Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pemberian Layanan 
Hukum Bagi Masyarakat Tidak 
Mampu di Pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Pelayanan Terpadu Sidang 
Keliling Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan 
Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan 
Akta Kelahiran.

Sumber foto: https://nuansajambi.com/2017/10/17/61-pasang-suami-istri-mengikuti-sidang-itsbat-nikah-terpadu-di-kota-jambi/
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Meski memiliki volume 
perkara yang cukup 
banyak dengan 
keterbatasan jumlah 

hakim, pengadilan itu tetap 
memilih memanfaatkan hakim yang 
tersedia sebagai mediator. Sejumlah 
permohonan pendaftaran mediator 
non hakim pun diabaikan. Padahal 
dengan kondisi tersebut, sudah 
selayaknya pimpinan pengadilan 
merekrut mediator non hakim agar 
masyarakat pencari keadilan yang 
menempuh proses mediasi dapat 
terlayani dengan baik.

Usut punya usut, ternyata 
pengadilan tersebut pernah memiliki 
cerita yang kurang menggembirakan 
terkait pemanfaatan mediator non 
hakim. Ketika mediator membicarakan 
perihal biaya jasa mediator kepada 

pihak-pihak yang dimediasi, salah 
satu pihak melaporkan hal tersebut 
kepada pihak Ombudsman dengan 
dalih adanya penarikan uang yang 
tidak resmi di pengadilan.

Berkali-kali pihak Ombudsman 
bersurat meminta klarifikasi ke 
pengadilan dan sebanyak itu pula 
pengadilan menjelaskan aturan yang 
membolehkan adanya mediator non 
hakim dan cara pemberian jasanya. 
Akibat panjangnya proses yang harus 
ditempuh untuk menyelesaikan 
permasalahan tersebut, pengadilan 
tersebut akhirnya memutuskan untuk 
tidak lagi memanfaatkan mediator 
non hakim untuk pelaksanaan 
mediasi.

Cerita diatas adalah salah satu 
di antara persoalan yang masih 
membelit keberadaan mediator 

Mediator Non Hakim di Pengadilan 
Perlu Pengaturan yang Memadai

Eksistensi mediator non 
hakim di pengadilan 

sangat diperlukan. Namun 
kurangnya pengaturan 

menjadi hambatan 
dalam mengoptimalkan 

peranan mereka

Sumber foto: https://saracenssolicitors.co.uk/wp-content/uploads/2017/09/mediation-and-personal-injury-620x413.jpg
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non hakim di pengadilan dan pada 
ujungnya menjadi permasalahan 
dalam pemanfaatan keahlian mereka 
dalam proses mediasi. Jaminan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 
di Pengadilan yang membolehkan 
penggunaan mediator non hakim 
serta Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 
tentang Tata Kelola Mediasi di 
Pengadilan yang mengatur tata cara 
pendaftaran mediator non hakim 
masih menyisakan permasalahan, 
khususnya ketika mediator tersebut 
mulai menjalankan fungsinya sebagai 
mediator.

Pokok Permasalahan Mediator Non 
Hakim

Sengkarut permasalahan 
umumnya berkisar pada biaya jasa 
mediator dengan segala turunannya, 
seperti berapakah kisaran biaya jasa 
mediator non hakim, bagaimana 
tata cara penarikan biayanya, hingga 
siapakah yang harus melakukan 
penarikan biaya tersebut.

Di luar itu, masih ada 
permasalahan ketika pengadilan 
memiliki cukup hakim dan di sisi 
lain terdapat mediator non hakim. 
Pembedaan soal ada dan tidaknya 
biaya jasa mediator selanjutnya 
mempengaruhi dipergunakannya 
mediator non hakim, mengingat para 
pihak umumnya memilih mediator 
hakim yang notabene tanpa biaya. 
Akibatnya mediator non hakim hanya 
menjadi “pajangan” dalam daftar 
mediator di pengadilan.

Hubungan kerja antara 
mediator non hakim dengan 
pimpinan pengadilan juga menjadi 
persoalan. Dapatkah pimpinan 
pengadilan merencanakan dan 
mengkoordinasikan program-
program mediasi kepada mediator 
non hakim dan bagaimana koordinasi 
pelaksanaannya serta mekanisme 

pengawasan dan pembinaannya?
Permasalahan-permasalahan ini 

timbul umumnya disebabkan karena 
minimnya perangkat peraturan 
yang menjadi dasar pemanfaatan 
dan mekanisme kerja mediator non 
hakim di Pengadilan. Sejauh yang 
dapat ditelusuri, pengaturan tentang 
pemanfaatan mediator non hakim 
hanya ditemukan dalam Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan dan Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/
SK/VI/2016 tentang Tata Kelola 
Mediasi di Pengadilan. Itu pun masih 
sifatnya sangat terbatas dan belum 
menyentuh hal-hal sebagaimana 
dikemukakan diatas.

Dalam Perma No. 1 Tahun 2016, 
terdapat setidak-tidaknya 4 (empat) 
pengaturan mengenai mediator non 
hakim. Pertama, dalam Pasal 8 ayat (2) 
yang menyatakan biaya jasa mediator 
non hakim dan bukan pegawai 
pengadilan ditanggung bersama atau 
berdasarkan kesepakatan para pihak. 

Kedua, dalam Pasal 11 yang 
mengatur tentang tempat 
penyelenggaraan mediasi, secara 
implisit dimungkinkankan mediator 
non hakim untuk menyelenggarakan 
mediasi diluar ruang mediasi 

pengadilan sesuai dengan 
kesepakatan para pihak. 

Ketiga, dalam Pasal 17 yang 
berkaitan dengan kewajiban 
hakim pemeriksa perkara untuk 
menjelaskan tentang mediasi kepada 
para pihak, maka salah satu poin 
yang harus dijelaskan adalah adanya 
kemungkinan biaya apabila memilih 
menggunakan mediator non hakim 
dan bukan pegawai pengadilan. 

Dan keempat, dalam Pasal 36 
yang berkaitan dengan pelaksanaan 
mediasi di luar pengadilan oleh 
mediator non hakim baik yang 
bersertifikat maupun tidak 
bersertifikat.

Selanjutnya dalam Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung Nomor 
108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata 
Kelola Mediasi di Pengadilan hanya 
diatur dua hal yang berkaitan dengan 
mediator non hakim di pengadilan. 
Pertama, dalam Bab V Pasal 10 
Lampiran II tentang Administrasi 
Mediasi di Pengadilan diatur mengenai 
pendaftaran mediator berisi tentang 
persyaratan dan tata cara yang harus 
ditempuh oleh mediator non hakim 
agar bisa terdaftar sebagai mediator 
di Pengadilan.

Dan kedua, dalam Pasal 11 
Lampiran II tentang Administrasi 

Sumber foto: http://www.adrmediationtool.com/wp-content/uploads/2015/10/Negotiation-ADR-Mediation-Tool-1280x6462.jpg
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Mediasi di Pengadilan diatur tentang 
penempatan mediator non hakim 
dalam daftar mediator yang di 
pengadilan.

Perlu Pengaturan Lebih Lanjut
Pengaturan-pengaturan tentang 

mediator non hakim sebagaimana 
diuraikan diatas, terasa jauh dari 
cukup. Salah satu penyebabnya 
adalah tidak diaturnya secara lebih 
rinci mengenai pola hubungan 
antara mediator non hakim dengan 
pimpinan pengadilan dimana 
namanya ditempatkan. 

Kondisi ini berimplikasi pada 
model manajemen mediator non 
hakim di pengadilan. Padahal di 
sisi yang lain, pimpinan pengadilan 
diwajibkan untuk memiliki program 
khusus untuk pengembangan 
mediasi di pengadilan. Sebagaimana 
disebutkan dalam Bab II Pasal 
2 Lampiran II Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung Nomor 108/
KMA/SK/VI/2016 tentang Tata 
Kelola Mediasi di Pengadilan, 
Ketua Pengadian berkewajiban 
untuk mengembangkan mediasi di 
pengadilan dengan program-program 
yang dimasukkan dalam rencana 
kerja tahunan.

Selain itu, persoalan pembayaran 
biaya jasa mediator membutuhkan 
pengaturan lebih lanjut agar tidak 
terkesan mediator non-hakim bekerja 
tanpa pengawasan pengadilan 
atau ketika pengadilan mengatur 
mekanisme pembayaran tersebut, 
terdapat peraturan perundang-
undangan yang dijadikan sebagai 
payung hukum. 

Pemungutan biaya jasa mediator 
oleh mediator non-hakim sendiri 
seringkali dikesankan sebagai 
biaya tidak resmi kepada aparatur 
pengadilan, meskipun mereka tidak 
berkedudukan sebagai aparatur 
pengadilan. Disisi lain, penatausahaan 
biaya jasa mediator oleh pengadilan 
seringkali bermasalah ketika secara 
hukum tidak ada payung hukum 
untuk menjustifikasi keterlibatan 
pengadilan tersebut.

Kebijakan Pengadilan Amerika 
Serikat, Sebuah Perbandingan

Pengadilan-pengadilan di Amerika 
Serikat memiliki pengalaman yang 
baik dalam mengelola program 
mediasi, termasuk didalamnya 
pengaturan tentang mediator non-
hakim. Konferensi administrator 
pengadilan pada tahun 1999 tentang 

Alternatif Penyelesaian Sengketa 
telah menghasilkan sebuah dokumen 
bertajuk National Standards for 
Court Connected Mediation Program 
(Standar Nasional Program Mediasi 
Pengadilan).

Dalam dokumen tersebut 
dirumuskan sebuah kaidah umum 
yang mengatur prinsip tanggung 
jawab pengadilan terhadap program 
mediasi, yakni Semakin dekat 
keterkaitan pengadilan dengan 
program alternatif penyelesaian 
sengketa, maka semakin tinggi 
tingkat pengawasan yang dilakukan 
oleh pengadilan (The more closely 
connected to the court an alternative 
dispute resolution program is, the 
higher control the court should 
exercise).

Tanggung jawab pengadilan 
dalam dokumen tersebut meliputi 
tanggung jawab terhadap mediator 
yang dipekerjakan dalam program 
mediasi oleh pengadilan, perumusan 
tujuan-tujuan program beserta 
mekanisme untuk mencapai tujuan, 
pengelolaan program, informasi 
program, penanggung jawab program 
dan mekanisme evaluasinya.

Khusus terkait dengan biaya 
jasa mediator, dokumen tersebut 
menyebutkan bahwa oleh karena 
mediator-mediator tersebut bekerja 
untuk program mediasi pengadilan, 
maka menjadi tanggung jawab penuh 
(fully responsible) pengadilan untuk 
melakukan penatausahaan terhadap 
biaya-biaya yang berkaitan dengan 
program tersebut.

Kejelasan aturan pelaksanaan ini 
akhirnya menjadi salah satu faktor 
keberhasilan mediasi pengadilan di 
negara tersebut. Semoga kita dapat 
berefleksi untuk pengaturan yang 
lebih baik. 

[Mohammad Noor]

Sumber foto: http://ampmediation.com/about-mediation
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Badilag Gelar Workshop Modernisasi Sistem Teknologi 
Informasi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) menggelar 
acara Workshop dengan tema “Modernisasi Sistem Teknologi 
Informasi di Peradilan Agama”, di Gedung Sekretariat Mahkamah 
Agung RI lantai 12, Jum’at (10/8/2018). Acara ini diikuti 157 
Ketua Pengadilan Agama serepublik Indonesia.

Badilag Mulai Menyeleksi PTSP Terbaik

Tim Penilai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dibentuk 
Dirjen Badilag telah menunaikan tugasnya. Kamis (16/8/2018) 
siang hingga malam, Tim Penilai menonton dan memberi nilai 
video-video PTSP yang dikirim oleh 63 pengadilan tingkat 
pertama di lingkungan peradilan agama.

Dilantik Ketua MA, Dr. Abdul Manaf Resmi Jadi Hakim 
Agung

Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Dr. H. Hatta Ali, S.H., M.H, 
secara resmi melantik dan mengambil sumpah Dr. H. Abdul Manaf, 
M.H sebagai Hakim Agung pada Kamar Agama, Rabu (15/8/2018), 
di Ruang Kusuma Atmadja, lantai 14, Gedung Mahkamah Agung, 
Jakarta Pusat.

Dirjen Badilag : Penegakan Disiplin adalah Bentuk 
Perhatian Pimpinan

Penegakan disiplin adalah bentuk kasih sayang dan perhatian 
pimpinan agar jangan sampai terus menerus berbuat kesalahan. 
Peringatan atau teguran dari pimpinan membangkitkan rasa 
tanggung jawab terhadap institusi dan keluarga untuk bekerja 
dengan baik.

DKM Al Ikhlas Gedung Sekretariat MA Potong 9 Hewan 
Qurban

Sebagai rangkaian perayaan Hari Raya Idul Adha 1439 H, DKM 
Masjid Al Ikhlas Gedung Sekretariat Mahkamah Agung 
melaksanakan pemotongan hewan qurban, Kamis (23/8/2018), 
di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung (MA).

Para Juara PTSP Telah Ditetapkan

Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan 
peradilan agama telah rampung Senin malam, 20 Agustus 2018.  
Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang terdiri atas 
Dirjen Badilag, Sekditjen, Dirbinadmin, Kasubdit Tata Kelola dan 
Kasi Bimbingan I.
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Biro Perlengkapan BUA Melaksnakan Verifikasi dan 
Validasi Pelaksanaan Revaluasi BMN di Korwil 
Maluku

Bertempat di Aula PTA Ambon, telah dilaksanakan Penyusunan 
Laporan dan Verifikasi dan Validasi Pelaksanaan Revaluasi BMN, 
oleh Biro Perlengkapan BUA MARI selama 3 (tiga) hari dari 
tanggal 14 s.d 16 Agustus 2018. Peserta diikuti oleh para operator 
SIMAKBMN dan SAIBA dari 4 (empat) lingkungan Peradilan yang 
berada di Maluku.

IKAHI Cabang PTA Pekanbaru Gelar Diskusi Hukum

Selasa, 7 Agustus 2018, IKAHI Cabang PTA Pekanbaru 
melaksanakan Diskusi Hukum dengan mengambil pokok 
permasalahan dari temuan berkas perkara banding di PTA 
Pekanbaru. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota IKAHI 
Cabang PTA Pekanbaru dan IPASPI Cabang PTA Pekanbaru, yang 
dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai II PTA Pekanbaru.

Ketua PTA Sulawesi Tenggara Canangkan Zona 
Integritas

KPTA Sulawesi Tenggara Dr. H. Muslimin Simar, SH., MH. 
mencanangkan institusinya sebagai Zona Integritas menuju 
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBBM), Rabu (15/8/18). 

PTA Riau Laksanakan Pencanangan Pembangunan 
Zona Intergritas

Bertempat di Aula Utama PTA Pekanbaru, Rabu 15 Agustus 2018, 
dilaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di PTA 
Riau oleh seluruh personil PTA Riau untuk menuju wilayah bebas 
korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan 
PTA Riau.

Tim Asesor Eksternal Badilag Lakukan Assesmen 
SAPM di PTA Bengkulu

Assesmen eksternal di PTA Bengkulu berlangsung  selama 3 
(tiga) hari yaitu dari tanggal 30 Agustus s/d 1 September 2018. 
Tim yang turun ke PTA Bengkulu sebanyak 4 (empat) orang 
dipimpin oleh Plt. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badilag Dr. 
Drs. H. Sulaiman Abdullah, SH. MH. yang beranggotan Hj. Umiyati, 
SH. Maimun, SH dan Sulaiman, SH.

Biro Perlengkapan MA Laksanakan Reevaluasi Barang 
Milik Negara DiKorwil Sulawesi Tengah

Reevaluasi BMN bertujuan selain meningkatkan kevalidan dan 
keakuratan nilai BMN, juga dimaksudkan untuk meminimalisir 
adanya human eror sehingga jika terdapat kesalahan, maka sedini 
mungkin bisa cepat terdeteksi baik berupa BMN berlebih, BMN 
tidak ditemukan dan/atau BMN dalam sengketa.
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DPRK Aceh Tamiang Setujui Hibah Tanah Kantor MS 
Kualasimpang

Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang (M. Syauqi, S.HI., SH., 
MH) menerima rombongan Komisi C DPRK Aceh Tamiang,  Wakil 
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Juanda, S. IP dan Ketua Komisi C 
DPRK Aceh Tamiang, Miswanto, SH. Kunjungan tersebut untuk 
meninjau Tanah aset Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang akan 
dihibahkan ke Mahkamah Agung RI.  

Hakim PA Pekanbaru Raih Gelar Doktor

Hakim PA Pekanbaru, Rabu 25 Juli 2018 kembali meraih gelar 
doktor Hukum Keluarga ahwal al-syakhshiyyah Pasca Sarjana 
UIN Suska Pekanbaru, untuk keempat kalinya setelah masing-
masing Dr. Hj. Nursyamsiah, Dr. H. Barmawi dan Dr. Idia Isti 
Murni, M.H., kali ini diraih oleh Dr. H. M. Zakaria, M.H., Mantan 
KPA Natuna dan Waka PA Rengat.

MA Bersama Kemenpan RB Lakukan Uji Petik Pembangunan 
Zona Integritas Pada PA Stabat

Uji Petik Pembangunan Zona Integritas pada PA. Stabat dilakukan 
oleh Tim dari MA Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah 
Agung RI dan dari Kemenpan RB diwakili oleh Bpk Kamaruddin 
selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan 
Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan 
Pengawasan I pada tanggal 25-26 Juli 2018.   

PA Buntok Tandatangani MoU dengan Fakultas Syariah IAIN 
Palangka Raya

Kamis, pada tanggal 19 Juli 2018, PA Buntok kedatangan tamu 
dari rombongan Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Palangkaraya. Rombongan ini pun langsung disambut 
hangat oleh Bapak Afrizal, S.Ag., M.Ag., Ketua Pengadilan Agama 
(PA) Buntok beserta Para Hakim dan Pejabat Struktural-
Fungsional serta para pegawai lainnya ke ruang sidang utama.

PA Parigi Gelar Sidang Itsbat Nikah Terpadu Edisi Ke-II 
Tahun 2018 di Kecamatan Tomini

Rabu (18/7/2018) PA Parigi bersama-sama dengan Kementerian 
Agama Kabupaten Parigi Moutong dan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong kembali 
menyelenggarakan sidang itsbat nikah terpadu yang kedua tahun 
2018. Sebelumnya pada tanggal 04 Juli 2018 telah pula diselen

PA Soe Launching Aplikasi Perpustakaan INLISLite versi 
3.1

Sore hari yang cerah mengiringi acara Launching INLISLite versi 
3.1 revisi 24 Juli 2018 dan pembagian kartu anggota, yang 
dilaksanakan di ruang sidang dua Pengadilan Agama Soe. Ketua 
Pengadilan Agama Soe Drs. H. Sartono menyampaikan bahwa 
dengan adanya aplikasi ini tentu akan mempercepat pelayanan di 
Perpustakaan serta mengurangi penggunaan kertas. 
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Eksekusi Hak Asuh Anak di PA 
Lamongan (Pelibatan Pemangku 

Kebijakan Lintas Sektoral)

Ia memperjuangkan 
haknya sebagai 

pemegang 
hadhanah untuk 
anak kandungnya 
yang pada saat itu 
masih berumur 

1 tahun

Peristiwa ini terjadi pada momentum Peringatan 
Hari Anak Nasional, tentang perjuangan panjang 
seorang perempuan muda desa yang lugu, tamat 
SMK dan berprofesi sebagai penjahit bernama 

AAAAAAAAA. Ia memperjuangkan haknya sebagai 
pemegang hadhanah untuk anak kandungnya yang pada 
saat itu masih berumur 1 tahun. Proses hukum dilaluinya 
hingga tingkat kasasi. Menapaki waktu selama tiga tahun 
tanpa kenal lelah dan dengan rasa optimis berbuah manis.  
Derai ai mata bahagia setelah dapat memeluk sang buah 
hati si kecil Xxxxxxx. 

Bermula dari perkara gugatan hadhanah di Pengadilan 
Agama Lamongan kelas I A dengan nomor perkara 2510/
Pdt.G/2016/PA. Lmg. Perempuan muda itu memenangkan 
perkara hingga tingkat kasasi (putusan banding nomor 
perkara 220/Pdt.G/PTA. Sby tanggal 3 Mei 2017 dan 
putusan kasasi nomor 583 K/AG/2017 tanggal 28 
September 2017.  Namun demikian, kemenangan itu tidak 
serta merta memperoleh haknya.  Jangankan hak asuh yang 
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dapat diperoleh, akses pertemuan 
dengan si kecil Xxxxxxx sama sekali 
tidak ada. Upaya untuk menemui 
sang buah hati dengan mengunjungi 
rumah mantan suaminya tidak 
pernah berhasil karena apabila 
motor yang dikendarainya terdengar 
berhenti oleh keluarga mantan 
suaminya, pintu rumah langsung 
ditutup rapat.  Jika menitipkan barang 
seperti susu maupun boneka mainan 
kepada tetangga sang mantan suami 
untuk diberikan kepada sang buah 
hati, itupun tidak sampai karena 
menurut tetangganya tidak pernah 
diambil.  Kepedihan bathinnya 
tidak membuatnya mundur untuk 
memperjuangkan hak asuh sebagai 
naluri bagi seorang perempuan.

Tidak pernah berhenti berjuang 
dengan didampingi pengacaranya 
dari LBH Al-Banna, Ia kemudian  
mengajukan permohonan eksekusi 
di Pengadilan Agama Lamongan. 
Permohonan eksekusi ke Pengadilan 
Agama Lamongan pada tanggal 22 
Januari 2018.

Eksekusi anak merupakan hal 
yang sangat sensitif dan rentan 
tidak berhasil karena sangat 
berpeluang membawa pergi ataupun 
menyembunyikan anak pada saat 
eksekusi, ditambah faktor psikologi 
anak yang harus dipertimbangkan 
agar tidak menimbulkan trauma yang 
dapat berpengaruh pada tumbuh 
kembang si anak.  Itulah sebabnya 
sebagai ketua Pengadilan Agama 
Lamongan, eksrta sangat hati-hati 
menangani proses eksekusi ini 
dengan berbagai upaya antara lain 
membangun komunikasi berbagai 
pihak.

Konsultasi dengan Kapolres 
Lamongan

Langkah awal yang ditempuh 
untuk penangan proses eksekusi 
adalah membangun komunikasi 
dengan kapolres lamongan untuk 

berbagi pengalaman dalam 
penangan kasus-kasus anak, dan 
dari komunikasi yang berulang kali, 
walaupun tidak secara formal namun 
dilakukan disela-sela kegiatan PEMDA 
Lamongan mengingat KPA. Lamongan 
Dr. Hj. Harijah D., M.H. masuk 
sebagai anggota FORKOMPIMDA.  
Dari beberapa bincang-bincang 
dengan Kapolres Lamongan, 
Harijah mendapat inspirasi untuk 
membangun komunikasi lebih lanjut 
dengan berbagai komunitas dan 
mengutamakan proses eksekusi 
dengan pendekatan persuasif dan 
humanis. 

 Aanmaning pertama pihak 
Termohon eksekusi (ayah kandung 
perempuan kecil Xxxxxxx) tidak 
hadir, namun dengan pertimbangan 
eksekusi ini adalah eksekusi anak 
yang perlu pendekatan persuasif 
dan mengupayakan berdialog secara 
humanis dengan pihak Termohon 
Eksekusi, di lakukan Aanmaning 
kedua kalinya walaupun sebelum 
ketua pengadilan Agama Lamongan 

telah mendengar informasi bahwa 
Termohon eksekusi sangat keras, 
tetapi tetap melakukan upaya agar 
eksekusi dapat dilakukan dengan 
baik tanpa harus mengorbankan anak 
kecil dengan trauma akibat eksekusi 
yang prosedural formalistik.  Pada 
Aanmaning kedua kalinya, Termohon 
eksekusi diwakili oleh kuasa 
hukumnya dan pada kesempatan itu, 
ketua pengadilan agama Lamongan 
banyak memberikan nasehat untuk 
melaksanakan putusan secara 
sukarela dengan pertimbangan yang 
akan dieksekusi adalah anak.  

Melakukan Konseling (TIM P2TP2A 
Kab. Lamongan).

Setelah Aanmanning, ternyata 
Termohon eksekusi tetap tidak 
melaksanakan putusan secara 
sukarela sehingga ketua PA. 
mengeluarkan penetapan eksekusi, 
namun demikian pendekatan dan 
komunikasi untuk kedua belah pihak 
tetap dilakukan serta menugaskan 
jurusita untuk memantau kondisi 
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dan latar belakang Termohon 
Eksekusi untuk mengetahui lebih 
jauh kondisi emosional Termohon 
eksekusi dan keluarga si kecil Xxxxxxx 
dengan melibatkan Kepala Desa dan 
perangkatnya.  Pendekatan persuasif 
dilakukan untuk menghindari 
penyerahan anak secara paksa 
yang tentunya secara psikologis 
akan berpengaruh pada tumbuh 
kembangnya anak di masa akan 
datang, konseling juga dilakukan 
oleh tim P2TP2A (Pusat Pelayanan 
Terpadu Perlindungan Perempuan 
dan Anak (dibawah Kementrian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak)) Kab. Lamongan yang terdiri 
dari Ketua Majelis Hukum dan HAM 
Aisyiah Kab. Lamongan, seorang 
Psikologi perempuan, dua orang 
dari Perlindungan anak Pemkab 
Lamongan, masing-masing 1 orang 
dari perlindungan anak Polres 
Lamongan, Polsek dan Koramil.  
Pendampingan dilakukakan oleh 
tim P2TP2A Kab. Lamongan secara 
berkesinambungan sebelum dan 
sesudah permohonan eksekusi 
diajakukan. 

Pelibatan Psikolog Memegang 
Peranan Penting

Pada saat eksekusi, kondisi sangat 
menegangkan dan mendebarkan 
para eksokutor dari PA. dan TIM 

Pendamping yang hadir karena 
ternyata anak yang akan diseksekusi 
tidak berada ditempat dan 
tidak diketahui dimana tempat 
disembunyikan oleh sang kakek 
dan nenek si kecil Xxxxxxx.  Proses 
eksekusi sangat alot dan terjadi dialog 
seluruh perwakilan pihak yang hadir 
dalam proses eksekusi termasuk 
tim P2TP2A Kab. Lamongan yang 
terdiri dari Ketua Majelis Hukum 
dan HAM Aisyiah Kab. Lamongan, 
seorang Psikologi perempuan, 
dua orang dari Perlindungan anak 
Pemkab Lamongan, masing-masing 1 
orang dari perlindungan anak Polres 
Lamongan, Polsek dan Koramil yang 
dipimpim oleh Panitera PA. Lamongan 
Fagih Abdullah, dengan dialog yang 
humanis dan persuasif tergeraklah 
hati Termohon Eksekusi untuk 
menunjukkan tempat si kecil Xxxxxxx 
disembunyikan.  Selanjutnya Psikolog 
mengatur srategi pertemuan di dalam 
rumah yang hanya dihadiri Pemohon 
dan Termohon Eksekusi, si kecil 
Xxxxxxx dan perwakilan dari Aisyiah.  
Dalam pertemuan tersebut berhasil 
meluluhkan hati Termohon eksekusi 
untuk menyerahkan anaknya secara 
baik-baik. 

Kekuatan Perempuan Mampu 
Membuat Perubahan

Proses panjang yang melibatkan 

banyak pihak dalam eksekusi perkara 
ini tidak mengeluarkan biaya ekstra, 
dan hanya ada panjar biaya Eksekusi 
biasa. Hubungan baik antar instansi 
yang dibangun oleh Ketua Pengadilan 
Agama Lamongan dengan institusi-
institusi terkait telah beranjak 
menjadi hubungan emosional yang 
akrab, sehingga memungkinkan 
Pengadilan Agama Lamongan 
melaksanakan kerjasama (khususnya 
dalam hal eksekusi ini) dengan baik 
dan bisa dipertanggung jawabkan.

Komunikasi yang intens dilakukan 
lewat grup media sosial Whatsapp juga 
membantu kelancaran pelaksanaan 
eksekusi, dan semakin memudahkan 
koordinasi antar lembaga.

Tim P2TP2A Kab. Lamongan yang 
kesemuanya perempuan-perempuan 
dari berbagai profesi di samping 
mampu mencairkan Kekakuan hati 
Termohon eksekusi dan keluarganya, 
juga dengan kasih sayang keibuan, 
mampu mewujudkan suasana 
yang nyaman bagi anak ketika 
dikeluarkan dari persembunyiannya 
dan penyerahannya pun sangat baik 
dari Ayah kandungnya ke perempuan 
Muda Pitriah.  Untuk menghindari 
trauma si anak, Termohon eksekusi 
dan keluarganya mengantar sikecil 
Xxxxxxx, lagi-lagi berkat hasil 
konseling psikolog dan timnya.  Di 
perjalanan pun di kecil Xxxxxxx diatur 
singgah bermain di tempat permainan 
anak untuk mengatur strategi 
berikutnya.  Psikolog dan perwakilan 
dari  Aisyiah mendahului rombongan 
untuk memberikan konseling kepada 
keluarga Pemohon eksekusi agara 
menerima dengan baik kedatangan 
Termohon eksekusi dan keluarganya 
demi kepentingan si kecil Xxxxxxx.  

Sebuah Pengalaman 
Melaksanakan bagian akhir dari tugas 
pokok Pengadilan dan Semoga dapat 
menjadi inspirasi.

Tim P2TP2A Kab. Lamongan yang 

kesemuanya perempuan-perempuan 

dari berbagai profesi di samping 

mampu mencairkan Kekakuan hati 

Termohon eksekusi dan keluarganya
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Variasi Hukuman dalam 
Kasus Jinayat di Aceh

Berlakunya qanun jinayat merupakan kesatuan 
hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat 

Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari’at 
Islam. Qanun jinayat mengatur tentang jarimah 

(perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), 
pelaku jarimah, dan ‘uqubat (hukuman yang 

dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku 
jarimah). Lalu, apa saja variasi hukuman tersebut?

Imam Al-Mawardi menyebutkan, 
jarimah adalah perbuatan-
perbuatan yang dilarang olah 
syara’ yang diancam oleh Allah 

dengan hukuman hudud dan ta’zir. 
(Lubis dan Bakti Ritonga, 2016: 2.).  
Lebih disederhanakan lagi, dalam 
Pasal 1 angka (18 dan 19) Qanun 
nomor 6 tahun 2014 tentang hukum 
jinayat, hudud adalah jenis ‘uqubat 
yang bentuk dan besarannya telah 
ditentukan di dalam qanun secara 
tegas. Sedangkan ta’zir adalah jenis 
‘uqubat yang telah ditentukan dalam 

Sumber foto: https://breakingnews.co.id/read/viral-perempuan-dihukum-cambuk-di-aceh-begini-kejadiannya
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Menurut Dra. Hj. Aklima Djuned, cambuk paling 
banyak dijatuhkan pada jarimah maisir (perjudian), 

pelecehan seksual, pemerkosaan, ikhtilath (bersunyi-
sunyi), khalwat (mesum), dan khamar (miras). 

(Laporan MS Aceh 2017 & perkara banding 2018).

qanun yang bentuknya bersifat 
pilihan dan besarannya dalam batas 
tertinggi dan atau terendah.

Berdasarkan Pasal 4 angka 
(4) Qanun hukum jinayat, 
variasi hukuman bagi pelaku 
jarimah, antara lain cambuk, 
denda, penjara, dan restitusi.  
Dari keempat variasi hukuman 
tersebut, hukuman cambuk 
paling banyak dijatuhkan oleh 
Mahkamah Syar’iyah di Aceh.

Panitera Muda Jinayat 
Mahkamah Syar’iyah Aceh 
mendata, kasus jinayat yang 
diadili pada tingkat pertama 
dan tingkat banding para 
terpidana dijatuhi hukuman 
cambuk, sisanya menerima 
hukuman penjara dan denda. 
Menurut Dra. Hj. Aklima 
Djuned, cambuk paling banyak 
dijatuhkan pada jarimah 
maisir (perjudian), pelecehan 
seksual, pemerkosaan, ikhtilath 
(bersunyi-sunyi), khalwat 
(mesum), dan khamar (miras). 
(Laporan MS Aceh 2017 & 
perkara banding 2018).

Qanun hukum jinayat 
memberikan pilihan hukuman 
yang bervariasi terhadap para 
pelaku jarimah di Aceh, baik 
berupa hukuman cambuk, 
penjara, ataupun hukuman 
denda. Namun, ternyata majelis 

hakim menilai hukuman 
cambuk mampu membuat jera 
para pelaku tersebut. Sebut 
saja dalam jarimah khamar 
ketentuan Pasal 15 ayat (1) 
dan (2) Qanun hukum jinayat. 
Pelaku khamar yang dengan 
sengaja minum khamar 
diancam dengan ‘uqubat hudud 
cambuk 40 (empat puluh) kali. 
Setiap orang yang mengulangi 
perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diancam dengan ‘uqubat hudud 
cambuk 40 (empat puluh) kali 
ditambah ‘uqubat ta’zir cambuk 
paling banyak 40 (empat puluh) 
kali atau denda paling banyak 
400 (empat ratus) gram emas 
murni atau penjara paling lama 
40 (empat puluh) bulan. 

Beberapa jarimah lainnya 
pun sama, qanun hukum 
jinayat menerapkan ‘uqubat 
cambuk, penjara, dan denda 
tergantung jenis jarimah yang 
dilanggar. Hukuman cambuk 
acapkali diterapkan bagi 
pelaku jarimah di Aceh karena 
dua alasan. Pertama, hukuman 
cambuk bersifat imperatif 
berbentuk ‘uqubat hudud 
sedangkan hukuman penjara 
dan denda bersifat fakultatif 
berupa ‘uqubat ta’zir yang 
telah ditentukan dalam qanun 

yang bentuknya bersifat pilihan 
dan besarannya dalam batas 
tertinggi dan atau terendah. 

Kedua, qanun ini tidaklah 
melanggar HAM karena dasar 
penerapan hukum jinayat 
adalah keadilan, kemaslahatan, 
kepastian hukum dan 
penerapan aturannya sudah 
sesuai menurut derivasi hukum 
nasional yaitu sesuai dengan 
UUD 1945 Pasal 18 dimana 
Aceh memiliki kekhasan 
daerah dan Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 1999 yang 
diberikan kewenangan untuk 
mengatur tentang pendidikan, 
adat, agama dan peran ulama 
ditambah dengan asas hukum 
Lex Specialis Derograt Legi 
Generalis (hukum yang bersifat 
khusus mengesampingkan 
hukum yang umum). (Ahyar Ari 
Gayo : 141).

Pada dasarnya qanun 
jinayat berlaku untuk yang 
beragama Islam, kecuali kalau 
ada ketentuan yang sama sekali 
tidak ada di dalam hukum 
pidana nasional, baik umum 
maupun khusus. Kalau ada 
perbuatan pidana yang tidak 
sama rumusannya di dalam 
hukum pidana nasional yang 
dilakukan oleh non-muslim, 
maka dikenakan qanun Aceh. 
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Jarimah  Jika pada jarimah khamar dan maisir ‘uqubat 
cambuk, denda, dan penjara bersifat imperatif, maka 

pada jarimah pemerkosaan ‘uqubat tersebut akan bersifat 
fakultatif, hal itu dikarenakan dalam ‘uqubat pemerkosaan 

hukuman cambuk, penjara, dan denda dapat digantikan 
dengan ‘uqubat restitusi sepanjang para pelaku jarimah 
dan atau keluarganya memohon kepada majelis hakim.

Banyak orang lupa, bahwa 
ancaman pidana yang ada di 
dalam qanun jinayah itu bukan 
hanya cambuk, melainkan 
hukuman penjara dan denda. 
Qanun jinayat tidak identik 
dengan pidana cambuk. Hakim 
bebas memilih pidana lain 
selain cambuk.

Dalam jarimah maisir, ‘uqubat 
yang disebutkan dalam qanun hukum 
jinayat berupa ‘uqubat ta’zir cambuk 
paling banyak 12 (dua belas) kali atau 
denda paling banyak 120 (seratus 
dua puluh) gram emas murni atau 
penjara paling lama 12 (dua belas) 
bulan bagi setiap orang yang dengan 
sengaja melakukan jarimah maisir 
dengan nilai taruhan dan/atau 
keuntungan paling banyak 2 (dua) 
gram emas murni. Makna yang dapat 
dipahami, ada variasi hukuman yang 
dapat diterapkan hakim kepada para 
pelaku jarimah, tidak serta merta 
menjatuhkan ‘uqubat cambuk, namun 
hakim dapat menjatuhkan ‘uqubat 
denda dan penjara.

Variasi hukuman bagi 
pelaku jarimah pun semakin 
luas jika ditilik pada jarimah 
pemerkosaan. Jika pada jarimah 
khamar dan maisir ‘uqubat 
cambuk, denda, dan penjara 
bersifat imperatif, maka 
pada jarimah pemerkosaan 
‘uqubat tersebut akan bersifat 

fakultatif, hal itu dikarenakan 
dalam ‘uqubat pemerkosaan 
hukuman cambuk, penjara, dan 
denda dapat digantikan dengan 
‘uqubat restitusi sepanjang 
para pelaku jarimah dan atau 
keluarganya memohon kepada 
majelis hakim.

Berdasarkan ketentuan 
Pasal 1 angka (20) Qanun 
hukum jinayat bahwa ‘uqubat 
restitusi adalah sejumlah 
uang atau harta tertentu, 
yang wajib dibayarkan oleh 
pelaku Jarimah, keluarganya, 
atau pihak ketiga berdasarkan 
perintah hakim kepada korban 
atau keluarganya, untuk 
penderitaan, kehilangan harta 
tertentu, atau penggantian 
biaya untuk tindakan tertentu.

Meskipun di sana sini masih 
terdapat beberapa kelemahan, 
qanun jinayat sudah memenuhi 
landasan filosofis, sosiologis, 
dan yuridis. Landasan Filosofis 
biasanya disandarkan kepada 
pancasila dan di dalam 
pancasila telah ditempatkan sila 
ketuhanan sebagai sila pertama, 
dari banyak kajian, pengaruh 
agama terhadap hukum negara 
tidak dapat dinafikan bahkan 
dikatakan sesekuler apapun 
negara itu. Masyarakat Aceh 
secara sosiologis terkenal 

dengan masyarakat relejius 
yang antara lain tertuang 
di dalam pepatah petitih 
“edet mumegeri ukum” yang 
maknanya adat istiadat yang 
berupa patokan berperilaku di 
dalam masyarakat ditujukan 
untuk menjaga ketentuan 
Agama. Begitu juga hadih maja 
Aceh “hukom ngon adat lage zat 
ngon sifeut” yang kurang lebih 
maknanya sama. Kemudian 
secara yuridis seperti dijelaskan 
tersebut di atas bahwa qanun 
tersebut merupakan perintah 
dari UU Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pemerintahan Aceh. 

(Alimuddin)
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Peradilan Elektronik dan 
Keadilan Restoratif

Judul Buku : Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan:
Penulis  : Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H
Penerbit  : PT. Alumni Bandung
Tahun Terbit : 2012
Tebal   : x+414

“Tujuan dari CCMS adalah membantu pencari 
keadilan untuk mengatasi setiap hambatan 

dan rintangan untuk mendapatkan keadilan. 
Sistem peradilan berbasis elektronik tersebut 

pada akhirnya akan berkontribusi terhadap 
penyelesaian perkara secepat mungkin 

dengan biaya yang serendah-rendahnya” 

Resensator :
Samsul Zakaria, S.Sy., M.H  

Calon Hakim di PA Tanjung, 
Kalimantan Selatan

Pameo  dalam dunia hukum 
yang berkembang di 
masyarakat ialah ‘lapor 
kambing hilang sapi’. 

Maknanya, bila kehilangan kambing 
sebaiknya jangan lapor  penegak 
hukum. Sebab, pelapor justru 
akan kehilangan sapi sebagai 
ongkos penyelesaian perkara yang 
mahal. Belum lagi soal waktu yang 
dibutuhkan selama menjalani 
persidangan sampai diperolehnya 
keadilan yang juga masih relatif itu.

Buku karya M. Hatta Ali ini 
lahir sebagai interupsi atas sistem 
peradilan yang berbelit, biaya mahal, 
dan administrasinya rumit. Buku 
tersebut menyerukan agar lembaga 
peradilan harus terus berbenah 

dengan memberikan akses keadilan 
(access for justice) kepada semua 
orang, berlandaskan asas sederhana, 
cepat, dan biaya ringan. Sehingga, 
masyarakat pencari keadilan yang 
mengalami kerugian materiil tidak 
terbebani dengan biaya mahal dan 
rugi waktu.

Tuntutan hadirnya peradilan 
sederhana, cepat, dan biaya 
ringan merupakan conditio sine 
qua non, seiring dengan pesatnya 
perkembangan teknologi (hal. 21). 
Karenanya, guna mewujudkan 
peradilan dimaksud, pemanfaatan 
teknologi informasi (information 
technology) secara maksimal tidak 
dapat ditawar lagi. Terwujudnya Court 
Case Management System (CCMS) 

adalah salah satu tawaran dari buku 
ini (hal. 224).

Tujuan dari CCMS adalah 
membantu pencari keadilan untuk 
mengatasi setiap hambatan dan 
rintangan untuk mendapatkan 
keadilan. Sistem peradilan berbasis 
elektronik tersebut pada akhirnya 
akan berkontribusi terhadap 
penyelesaian perkara secepat 
mungkin dengan biaya yang serendah-
rendahnya (hal. 223). Bila sistem 
tersebut berjalan dengan baik maka 
asas peradilan sederhana, cepat, dan 
biaya ringan akan terwujud.

Salah satu kesimpulan buku yang 
diangkat dari disertasi (doktoral) 
ini ialah problematika penerapan 
asas peradilan sederhana, cepat, dan 
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Diluncurkannya e-Court di Balikpapan, Jumat, 13 
Juli 2018, oleh Ketua Mahkamah Agung M. Hatta 

Ali, menjadi penegas bahwa penulis buku ini memiliki 
tekad kuat mengejawantahkan spirit pemikirannya

biaya ringan yang belum didukung 
oleh teknologi informasi memadai. 
Sementara dari sisi equality before 
the law dan due process of law sudah 
sesuai dengan standar minimum 
penerapan sistem peradilan yang 
terintegrasi (hal. 377). Sealur 
dengan itu, penggunaan teknologi 
informasi dalam manajemen 
peradilan juga memerlukan anggaran 
biaya. Sosialisasi teknis bagi aparat 
pengadilan termasuk panitera dan 
administrator juga diperlukan (hal. 
378).

Diluncurkannya e-Court di 
Balikpapan, Jumat, 13 Juli 2018, 
oleh Ketua Mahkamah Agung M. 
Hatta Ali, menjadi penegas bahwa 
penulis buku ini memiliki tekad 
kuat mengejawantahkan spirit 
pemikirannya dalam sebuah 
kebijakan konkret yang bermuara 
pada peningkatan kualitas pelayanan 
masyarakat. Sejak disahkannya 
Peraturan Mahkamah Agung 
(Perma) Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Administrasi Perkara Secara 
Elektronik di Pengadilan, e-Court 
menjadi lompatan besar Mahkamah 
Agung di bidang teknologi informasi 
dalam sistem peradilan. Tata 
kelola administrasi yang semula 
menggunakan pola manual, kini 
bergerak ke arah otomasi. 

Terobosan tersebut sekaligus 
meneguhkan eksistensi lembaga 
peradilan di Indonesia sejajar dengan 
negara-negara maju. Tak banyak 
penulis buku yang bisa menerapkan 

butir pemikirannya dalam sebuah 
langkah strategis. Dan, Hatta Ali 
menjadi penulis langka yang konsisten 
mengelaborasi pemikirannnya dalam 
sebuah kebijakan aplikatif tersebut.   

Keadilan restoratif
Isu penting kedua yang dibahas 

dalam buku ini—dan berkaitan erat 
dengan asas peradilan sederhana, 
cepat, dan biaya ringan—ialah 
keadilan restoratif. Implementasi 
asas tersebut akan menunjang 
terwujudnya keadilan restoratif. 
Sebaliknya, keadilan restoratif adalah 
alternatif perwujudan peradilan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan 
seperti diamanatkan oleh UU No.48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (hal. 349).

Keadilan restoratif (restorative 
justice) adalah alternatif penyelesaian 
konflik non-litigasi (hal. 42). Dalam 
konteks pemidanaan restoratif, 
penderitaan/kerugian korban tidak 
bisa diganti dengan keadilan hukum. 
Karenanya, kompensasinya harus 
diserahkan kepada korban untuk 
merumuskan disertai restorasi 
kemanusiaan sebagai lambang taubat 
dan minta maaf dari pelaku tindak 
pidana (hal. 314).

Dalam konsep keadilan 
tradisional, kejahatan adalah 
pelanggaran terhadap hukum dan 
negara. Sementara dalam keadilan 
restoratif, kejahatan adalah 
pelanggaran terhadap orang dan 
hubungan. Karenanya, pelanggaran 
menimbulkan kewajiban, bukan 

kesalahan. Keadilan ini meliputi 
kepentingan korban, pelaku, dan 
masyarakat. Fokusnya, kebutuhan 
korban dan tanggung jawab pelaku 
(hal. 323).

Keadilan restoratif ke depan 
(forward looking) merupakan 
tanggapan preventif untuk 
memahami kejahatan dalam konteks 
sosial (hal. 318). Teknis keadilan ini 
adalah mengambil ragam mediasi dan 
pertemuan antara korban dan pelaku 
tindak pidana (hal. 320). Goal keadilan 
ini adalah tercapainya keadilan 
bagi semua yang berkepentingan 
(steakholders) yang terluka (harm) 
(hal. 322).

Lalu, muncul pertanyaan, 
apakah pemidanaan restoratif dapat 
menghemat biaya dan waktu sehingga 
berkontribusi pada tercapainya asas 
peradilan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan? Memang belum ada kajian 
komprehensif. Namun, studi lokal 
menyimpulkan adanya penghematan 
yang besar dibandingkan dengan 
sistem peradilan yang ada dilihat dari 
segi uang dan waktu (hal. 345).

Di Indonesia, pemidanaan 
restoratif bukanlah hal baru. Eksistensi 
hukum adat yang mengutamakan 
musyawarah/mufakat adalah 
salah satu contohnya (hal. 349). Di 
beberapa daerah masih menerapkan 
peradilan adat dimana musyawarah 
merupakan jiwanya. Peradilan adat 
bukanlah sebagai sarana pemaksa. 
Putusannya melalui musyawarah 
dengan mengutamakan kerukunan, 
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kepatutan, dan keselarasan (350). 
Keadilan restoratif membantu 

sistem peradilan konvensional dalam 
mengurangi kejahatan, menghemat 
sumber daya, dan memperkuat 
sistem peradilan di mata publik 
(hal. 348). Untuk mewujudkan 
keadilan restoratif yang efektif dan 
berpayungkan hukum yang jelas, 
perlu penegasan dalam Rancangan 
UU KUHP dan UU KUHAP tentang 
ketentuan yang mencerminkan 
keadilan restoratif (hal. 378).

Dalam konteks hukum perdata, 
keadilan restoratif dapat ditempuh 
melalui jalur mediasi dan arbitrase. 
Mediasi—termasuk juga arbitrase—
ditempuh dengan prinsip win-win 
solution. Para pihak ‘sama-sama 
menang’ bukan saja secara ekonomis 
namun juga kemenangan moril dan 
reputatif (hal. 361). Bila mediasi 
dan arbitrase dapat dimaksimalkan 
maka akan mengurangi penumpukan 
perkara di pengadilan.

Secara umum buku ini 
memiliki signifikansi dalam rangka 
mewujudkan reformasi peradilan 
secara keseluruhan. Di tengah 
tuntutan publik yang besar terhadap 
lembaga peradilan yang berkualitas 
dan efektif, diperlukan gagasan brilian 
untuk memenuhi harapan tersebut. 
Dan, buku yang ditulis oleh praktisi 
hukum yang berpengalaman tersebut 
telah mengikhtiarkan hal dimaksud.

Karena statusnya sebagai karya 
akademik maka pembahasan dalam 
buku ini cukup komprehensif. 
Memang terkesan tidak to the point 
namun dapat dipahami karena penulis 
ingin memberikan gambaran yang 
utuh dari hulu ke hilir dari masalah 
yang dibahas. Membaca buku ini 
secara keseluruhan akan menambah 
wawasan tentang hukum acara yang 
menjadi gambaran bagaimana sistem 
peradilan dijalankan.

Kelebihan lainnya adalah adanya 
komparasi sistem peradilan di 
Indonesia dengan sistem peradilan di 

negara lain, utamanya Jerman, India, 
Amerika Serikat, dan Inggris (hal. 
305-313). Dengan landasan itu pula, 
penulis buku ini dapat mengambil 
inspirasi positif dari hasil studi 
banding secara langsung ke negara-
negara tersebut untuk diterapkan 
dalam tata peradilan di Indonesia.

Terakhir, banyaknya data yang 
ditampilkan juga menambah sisi lebih 
buku ini. Namun demikian, mengingat 

data terus berubah atau dinamis, 
maka perlu adanya peninjauan 
kembali grand narative buku ini 
dengan data terkini. Karenanya, akan 
lebih lebih baik bila diterbitkan edisi 
revisi dengan data yang lebih baru. 
Dengan begitu, urgensi dan spirit 
buku ini akan terus membumi dan 
kontekstual.  
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Mendekatkan Keadilan Kepada 
Masyarakat Tidak Mampu

“Justice is open to everyone in the same 
way as the Ritz Hotel.”  (Judge Sturgess)

Oleh:  Aco Nur

dianggarkan pada suatu pengadilan 
tidak terserap disebabkan sulitnya 
bagi masyarakat untuk mendapatkan 
Surat Keterangan Tidak mampu 
(SKTM). Masyarakat tidak mampu 
lebih memilih membayar biaya 
perkara.  Selain itu beberapa 
pemerintah daerah tidak mau 
mengeluarkan SKTM dikarenakan 
tidak mau daerahnya dianggap 
daerah miskin, dan ada pula 
masyarakat yang enggan tuntuk 
disebut miskin. Dari hasil pertemuan 
diketahui bahwa 40% dari pengguna 
peradilan agama dikategorikan 
sebagai masyrakat tidak mampu, 
dan dari semuanya, hanya 4 % yang 
mendapatkan anggaran kemudahan 
dalam program akses kepada 
pengadilan dalam bentuk beracara 
secara cuma-cuma (prodeo), Pos 
Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan 
sidang keliling.

Saya cukup sedih mendengar fakta 
ini. Dalam pertemuan tersebut, begitu 
akutnya persoalan ketimpangan 
sosial itu masih terjadi di masyarakat 
kita, masyarakat tidak mampu selalu 
rentan terhadap ketidakadilan 
jika berhadapan dengan persoalan 
hukum. Saat ini masyarakat yang 
tidak mampu sedang menunggu 
dan berharap banyak pada Negara 
agar akses kepada keadilan dapat 
dicapai dengan mudah. Kita bisa 
membayangkan betapa sulitnya 
ketika terjerat persoalan hukum 
ditambah lagi dengan tingginya 
biaya yang harus dibayar dan proses 
panjang yang berbelit belit. Dalam 
Negara demokratis, pemaknaan 
atas istilah bantuan hukum telah 
bergerak dari istilah pelayanan 
sosial yang bersifat sukarela menjadi 

sebuah layanan yang bersifat 
wajib disediakan oleh Negara 
agar masyrakat tidak mampu 
mempunyai kesempatan yang 
sama dengan warga negara 
lainnya untuk mendapatkan 
haknya sebagai warga Negara. 

Peradilan agama punya 
peran yang sangat signfikan 
dalam persoalan ini. Kita 
sebagai lembaga negara, 
harus mampu hadir dan juga 
dirasakan kehadirannya di tengah 
masyarakat. Pada gilirannya 
kepercayaan masyarakat menjadi 
semakin tinggi terhadap lembaga 
peradilan dan peradilan agama 
menjadi pilar penopang yang kuat 
bagi sistem hukum kita secara 
keseluruhan. 

Saya kemudian  teringat 
Risalah Umar bin Khatab yang 
terpasang di ruang tamu Dirjen 
Badilag MARI sejak beberapa 
waktu lalu. Ttulisan bertintah 
emas berlatar hijau itu terpajang 
di dinding dengan bersajaha. 
Salah satu kalimat yang paling 
saya ingat adalah “Persamakanlah 
kedudukan manusia itu dalam 
pandanganmu, majlismu dan 
keputusanmu, sehingga orang 
yang lemah tidak berputus asa 
dari keadilanmu, sebaliknya 
orang memiliki kedudukan 
tinggi tidak dapat menarikmu 
kepada kecurangan.” Semangat 
dan makna yang ada dalam kata-
kata Sayyidina Umar tersebut 
merupakan nilai penting yang 
harus kita selalu tanamkan dalam 
diri masing-masing sebagai 
aparat peradilan agama, selamat 
berkerja!

Beberapa waktu yang lalu, di 
Ditjen Badilag diadakan sebuah 
pertemuan untuk membicarakan 
persoalan data terpadu 

kemiskinan di Indonesia. Pertemuan 
diikuti oleh Tim Nasioanal Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 
BAPPENAS, Badan Urusan Administrasi-
Biro Perencanaan dan Organisasi 
mahkamah Agung, Ditjen Badilum dan 
AIPJ2 (Australia Indonesia Partnership fo 
Justice).  

Ada dua persoalan yang mengemuka 
saat itu. Pertama, pada tahapan 
perencanaan, pendistribusian anggaran 
ke pengadilan-pengadilan dirasa belum 
memenuhi sasaran yang tepat, seringkali 
di lapangan terjadi adanya kelebihan 
atau sisa anggaran di suatu pengadilan 
sementara di pengadilan yang lainnya 
malah kurang. Kedua, pada tingkat 
pelaksanaan, biaya perkara yang sudah 

POJOK DIRJEN
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