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Surat Pembaca

Keluarga besar Dandapala mengucapkan turut berdukacita yang 
sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan kami:

Semoga amal ibadah beliau diterima disisi Tuhan YME, diampuni segala 
dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Aamiin.

Berita Duka

Kepada:
Yth. Pemimpin Redaksi Majalah Dandapala
di Jakarta

Salam hormat, 
Sejak edisi pertama terbit di bulan Maret tahun 2015, Majalah Dandapala telah menjadi 
media yang mempersatukan berbagai informasi dari berbagai pengadilan negeri yang 
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran Majalah Dandapala, tentunya sangat 
membantu kami dalam memperbaharui pengetahuan khususnya terkait berbagai 
kebijakan hukum terkini serta mengetahui ragam peristiwa yang terjadi di lingkungan 
Mahkamah Agung dan satuan kerja lainnya.

Terlebih lagi seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Majalah Dandapala 
saat ini tidak hanya hadir dalam bentuk fisik tetapi juga hadir dalam bentuk digital yang 
dapat dibaca melalui website Badilum. Hal ini sangat kami apresiasi mengingat lamanya 
pengiriman Majalah Dandapala dalam bentuk fisik bagi kami di daerah, disebabkan 
terkendala oleh jarak yang jauh.

Kami mengusulkan ke depannya Majalah Dandapala bisa hadir dalam bentuk aplikasi 
yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store, sehingga dapat dibaca dari 
gadget secara langsung tanpa melalui browser. Selain itu, kami juga mengusulkan 
adanya rubrik yang memuat sejarah pendirian Mahkamah Agung serta pengadilan-
pengadilan negeri lainnya. Diharapkan kehadiran rubik tersebut dapat menambah 
khazanah pengetahuan dan menjadi informasi yang bermanfaat bagi kami.
Terimakasih atas perhatiannya, jayalah selalu Majalah Dandapala.

Anisa Lestari
Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung

Tanggapan Redaksi:

Terima kasih untuk usul yang sangat baik, semoga Majalah Dandapala dapat memenuhi 
harapan para pembaca untuk selalu meningkatkan kualitas.

Salam dari Redaksi

Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H.
Hakim PN Jakarta Timur 

Pada hari Kamis, 28 April 2022

Farhan Mukti Akbar, S.H.
Hakim PN Siak Sri Indrapura 
Pada hari Rabu, 22 Juni 2022

Nasorianto, S.H., M.H.
Hakim PN Palembang 

Pada hari Minggu, 8 Mei 2022

Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.
Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah 

Agung RI 
Pada hari Kamis, 19 Mei 2022

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Rizkiansyah, S.H., LL.M.
Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn.



O rientasi hukum pidana terhadap pelaku 
saja dirasa belum cukup merepresentasikan 
rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. 

Oleh karena itu dewasa ini perhatian hukum pidana 
telah bergeser, selain kepada pelaku juga tidak kalah 
pentingnya kepada korban (dader and victim). Doktrin 
mengatakan bahwa masalah pokok dalam hukum 
pidana kini meliputi perbuatan pidana, kesalahan, 
korban, dan pidana (hukuman) yang akan dijatuhkan 
terhadap pelaku tindak pidana. Di sini nampak bahwa 
saat ini keadilan tidak lagi dipandang dalam persektif 
pelaku semata melainkan dilihat juga dari sisi korban.

Sebelum abad pertengahan sebenarnya korban men-
dapat kan perhatian dan perlakuan lebih baik. Pada 
waktu itu kejahatan dianggap melawan individu 
sehingga melahirkan kewajiban pemberian restitusi dari 
pelaku kepada (individu) korban. Oleh karena itu, secara 
historis, restitusi berguna untuk memutus balas dendam 
berdarah yang tidak ber kesudahan dari korban atau 
keluarganya.

Pada abad pertengahan pandangan mengenai tindak 
pi dana berubah. Tindak pidana tidak lagi dianggap 
melawan individu melainkan negara. Oleh karena itu 
kewajiban membayar restitusi dihapus. Sebagai gantinya 
pelaku membayar denda kepada negara.

Restitusi telah diambil-alih oleh negara dari korban atau 
keluarga korban. Pengambilalihan restitusi tersebut 
ber akibat tumbuhnya hukum pidana yang berorientasi 
hanya kepada pelaku tindak pidana saja.

Kemudian pada akhir abad kedua puluh muncul pan-
dangan tentang perlunya perhatian yang seimbang 
terhadap pelaku dan korban. Selaras dengan pema-
haman dalam ke pustakaan viktimologi, keadilan 
memerlukan ke seimbangan perhatian dan perlakuan 
terhadap manusia apapun status nya. Guna memenuhi 
kebutuhan itu maka restitusi dikembalikan sebagai hak 
korban.

RESTITUSI DAN KOMPENSASI BAGIAN 
DARI PERLINDUNGAN BAGI KORBAN 
TINDAK PIDANA

Perihal perhatian terhadap korban, misalnya dalam Pasal 14c 
KUHP menentukan restitusi sebagai syarat khusus dalam 
penjatuhan pidana bersyarat. Namun ketentuan itu tidak 
bersifat wajib. Ada tidaknya restitusi sebagai syarat khusus 
penjatuhan pidana bersyarat tergantung kebijaksanaan 
hakim. Akibatnya kepastian bagi korban atau keluarga 
korban untuk menerima restitusi belum cukup terjamin.

Perkembangan hukum di Indonesia kemudian memperlihat-
kan perhatian terhadap korban secara lebih baik. Korban 
dipandang berperan dalam penyelesaian tindak pidana. Kita 
dapat melihat misalnya dalam penerapan keadilan restoratif, 
dimana pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan 
dengan korban penting dilakukan agar tidak terjadi konflik 
lebih lanjut.

Kebijakan legislasi dewasa ini ternyata telah direspon 
dengan baik, yaitu dengan mengenalkan keadilan restoratif. 
Kita dapat melihat adanya penyelesaian perkara anak 
melalui mekanisme diversi. Mahkamah Agung, kejaksaan, 
dan kepolisian juga menerbitkan kebijakan internal untuk 
mengefektifkan penerapan keadilan restoratif.

Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 tahun 
2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan 
Dengan Hukum, Sema Nomor 4 Tahun 2010 Tentang 
Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan 
Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dan 
Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan 
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. 
Kejaksaan Agung menerbitkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 
Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 
Restoratif, dan POLRI mengeluarkan Perkap nomor 8 Tahun 
2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan 
Keadilan Restoratif.

Saat ini dampak dari respon terhadap kebijakan legislasi 
ter hadap keadilan restoratif, baik kepolisian maupun ke-
polisian sudah mengimplementasikan keadilan restoratif 
dalam perkara-perkara tertentu, dimana dugaan adanya 
tindak pidana dalam suatu perbuatan tidak dilanjutkan 
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lagi ke tahap penyidikan dan penuntutan, berhenti sampai 
di kepolisian maupun di kejaksaan atas dasar adanya 
perdamaian antara pelaku dan korban. Hal ini adalah 
meru pakan sisi lain dimana posisi korban sangat menentu-
kan dalam penyelesaian suatu tindak pidana yang terjadi. 
Demikian juga halnya restitusi adalah sebuah penghargaan 
yang dapat diberikan kepada korban.

Sebagai gambaran tentang apa itu restitusi, dapat kita lihat 
di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Anak. Keadilan restoratif dilakukan melalui 
diversi yang melibatkan anak, orang tua/wali, dan korban. 
Musyawarah diversi berupa upaya mencari titik temu untuk 
bentuk penyelesaian yang diharapkan. Adanya kesepakatan 
diversi lazim berisi pemberian ganti rugi dari pelaku kepada 
korban. Maka pemberian ganti rugi itu adalah nama lain dari 
restitusi.

Saat ini Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 
1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan 
dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban 
Tindak Pidana. Perma ini adalah merupakan tindak lanjut 
dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang 
Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban 
Tindak Pidana, dan demikian juga di dalam Pasal 31 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 
Tahun 2020, diatur hal yang sama yaitu tentang pemberian 
konpensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban.

Peraturan Mahkamah Agung memberi pengertian restitusi 
sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau 
keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. 
Sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberi-
kan oleh negara kepada korban karena pelaku tindak pidana 
tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang 
menjadi tanggung-jawabnya. Jadi perbedaan mendasar 
antara restitusi dengan kompensasi terletak pada pihak 
yang membayarnya. Kalau restitusi dibayarkan oleh pelaku 
sedangkan kompensasi oleh negara.

Permohonan restitusi dapat dilakukan atas tindak 
pidana seperti: pelanggaran HAM berat, terorisme, 
perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak 
pidana terkait anak serta tindak pidana lain yang 
ditetapkan dengan keputusan lembaga perlindungan 
saksi dan korban (LPSK). Untuk permohonan kompensasi 
adalah atas tindak pidana pelanggaran HAM berat dan 
terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
perundang-undangan.

Perma Nomor 1 Tahun 2022 sebagai regulasi internal 
di Mahkamah Agung akan memberi dan menambah 
pengetahuan tidak hanya bagi hakim dan penegak 
hukum, namun utamanya memberikan manfaat 
terhadap korban, keluarga korban, orang tua, wali, 
ahli waris, kuasa hukum ataupun LPSK. Terbitnya 
Perma Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan bahwa 
hukum pidana Indonesia tidak hanya berorientasi 
kepentingan pelaku namun juga memperhatikan hak 
dan perlindungan korban.

Adanya Perma Nomor 1 Tahun 2022 sudah seharusnya 
diketahui oleh semua aparatur peradilan. Untuk itu 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sangat  
berkepentingan untuk menyosialisasikan regulasi yang 
baru ini. Salah satu medianya adalah melalui publikasi 
dan ulasan di dalam Dandapala. Diharapkan Dandapala 
yang mengulas berbagai aspek dari Perma Nomor 
1 tahun 2022 bisa menjadi bagian dari pencerahan 
sehingga memberi dampak positif dalam memberikan 
keadilan bagi korban tindak pidana.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
H. Bambang Myanto, S.H., M.H. 
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Segenap Redaksi 
Majalah Dandapala
mengucapkan

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
atas Pelantikan

Selamat dan Sukses

sebagai
DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

Segenap Redaksi 
Majalah Dandapala Mengucapkan

atas Pelantikan atas Pelantikan

SELAMAT
DAN

SUKSES

Sebagai Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

Sebagai Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan 

Hukum dan Peradilan MA RI

SUGIYANTO, S.H. BAMBANG HERY MULYONO, S.H., M.H.

Segenap Redaksi 
Majalah Dandapala Mengucapkan

SELAMAT
DAN

SUKSES
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PENGADILAN NEGERI 
PURWAKARTA KELAS IB

Pimpinan, Hakim & Pegawai 

Hakim Pengawas & Petugas PTSP Aktivitas Petugas PTSP

POTRET
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Perpustakaan di sebelah PTSP bebas diakses oleh masyarakat

Photo Booth tempat pengunjung berfoto

Ruang Tamu Terbuka

POTRET
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DATA TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN
PERADILAN TINGKAT PERTAMA
LINGKUNGAN BADAN PERADILAN UMUM
DATA PER JUNI 2022
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PT BANDA ACEH
No Nama Jumlah
1 Panitera 22
2 Panitera Muda 56
3 Panitera Pengganti 59
4 Jurusita 18
5 Jurusita Pengganti 16

PT MEDAN
No Nama Jumlah
1 Panitera 19
2 Panitera Muda 62
3 Panitera Pengganti 128
4 Jurusita 25
5 Jurusita Pengganti 31

PT PEKANBARU
No Nama Jumlah
1 Panitera 15
2 Panitera Muda 46
3 Panitera Pengganti 47
4 Jurusita 23
5 Jurusita Pengganti 27

PT JAMBI
No Nama Jumlah
1 Panitera 9
2 Panitera Muda 30
3 Panitera Pengganti 45
4 Jurusita 13
5 Jurusita Pengganti 20

PT PALEMBANG
No Nama Jumlah
1 Panitera 10
2 Panitera Muda 32
3 Panitera Pengganti 71
4 Jurusita 17
5 Jurusita Pengganti 12

PT BANGKA BELITUNG
No Nama Jumlah
1 Panitera 5
2 Panitera Muda 17
3 Panitera Pengganti 20
4 Jurusita 13
5 Jurusita Pengganti 9

PT JAKARTA
No Nama Jumlah
1 Panitera 5
2 Panitera Muda 19
3 Panitera Pengganti 176
4 Jurusita 26
5 Jurusita Pengganti 100

PT SEMARANG
No Nama Jumlah
1 Panitera 34
2 Panitera Muda 107
3 Panitera Pengganti 312
4 Jurusita 80
5 Jurusita Pengganti 189

PT PONTIANAK
No Nama Jumlah
1 Panitera 9
2 Panitera Muda 28
3 Panitera Pengganti 30
4 Jurusita 23
5 Jurusita Pengganti 11

PT BANDUNG
No Nama Jumlah
1 Panitera 23
2 Panitera Muda 68
3 Panitera Pengganti 279
4 Jurusita 76
5 Jurusita Pengganti 106

PT BANTEN
No Nama Jumlah
1 Panitera 4
2 Panitera Muda 13
3 Panitera Pengganti 79
4 Jurusita 8
5 Jurusita Pengganti 28

PT YOGYAKARTA
No Nama Jumlah
1 Panitera 5
2 Panitera Muda 17
3 Panitera Pengganti 74
4 Jurusita 26
5 Jurusita Pengganti 35

PT SURABAYA
No Nama Jumlah
1 Panitera 34
2 Panitera Muda 105
3 Panitera Pengganti 375
4 Jurusita 79
5 Jurusita Pengganti 122

PT DENPASAR
No Nama Jumlah
1 Panitera 8
2 Panitera Muda 26
3 Panitera Pengganti 96
4 Jurusita 27
5 Jurusita Pengganti 32

PT MATARAM
No Nama Jumlah
1 Panitera 6
2 Panitera Muda 18
3 Panitera Pengganti 62
4 Jurusita 24
5 Jurusita Pengganti 32

PT PADANG
No Nama Jumlah
1 Panitera 15
2 Panitera Muda 47
3 Panitera Pengganti 50
4 Jurusita 28
5 Jurusita Pengganti 26

PT BENGKULU
No Nama Jumlah
1 Panitera 9
2 Panitera Muda 27
3 Panitera Pengganti 30
4 Jurusita 15
5 Jurusita Pengganti 7

PT TANJUNG KARANG
No Nama Jumlah
1 Panitera 11
2 Panitera Muda 34
3 Panitera Pengganti 89
4 Jurusita 22
5 Jurusita Pengganti 17

PT PALANGKARAYA
No Nama Jumlah
1 Panitera 11
2 Panitera Muda 33
3 Panitera Pengganti 22
4 Jurusita 10
5 Jurusita Pengganti 9

PT BANJARMASIN
No Nama Jumlah
1 Panitera 13
2 Panitera Muda 34
3 Panitera Pengganti 44
4 Jurusita 16
5 Jurusita Pengganti 25

PT SAMARINDA
No Nama Jumlah
1 Panitera 13
2 Panitera Muda 37
3 Panitera Pengganti 40
4 Jurusita 15
5 Jurusita Pengganti 17



JUMLAH KESELURUHAN
Panitera 373
Panitera Muda 1.145
Panitera Pengganti 2.571
Jurusita 778
Jurusita Pengganti 1.036

373

1.145

2.571

778

1.036
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Sumber:
Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

PT MANADO
No Nama Jumlah
1 Panitera 8
2 Panitera Muda 24
3 Panitera Pengganti 52
4 Jurusita 23
5 Jurusita Pengganti 22

PT MALUKU UTARA
No Nama Jumlah
1 Panitera 6
2 Panitera Muda 18
3 Panitera Pengganti 25
4 Jurusita 9
5 Jurusita Pengganti 15 PT JAYAPURA

No Nama Jumlah
1 Panitera 11
2 Panitera Muda 36
3 Panitera Pengganti 33
4 Jurusita 20
5 Jurusita Pengganti 14

PT PALU
No Nama Jumlah
1 Panitera 7
2 Panitera Muda 20
3 Panitera Pengganti 31
4 Jurusita 15
5 Jurusita Pengganti 9

PT MAKASSAR
No Nama Jumlah
1 Panitera 25
2 Panitera Muda 77
3 Panitera Pengganti 154
4 Jurusita 49
5 Jurusita Pengganti 47

PT KUPANG
No Nama Jumlah
1 Panitera 16
2 Panitera Muda 47
3 Panitera Pengganti 58
4 Jurusita 39
5 Jurusita Pengganti 30

PT AMBON
No Nama Jumlah
1 Panitera 8
2 Panitera Muda 26
3 Panitera Pengganti 31
4 Jurusita 16
5 Jurusita Pengganti 11

PT GORONTALO
No Nama Jumlah
1 Panitera 4
2 Panitera Muda 13
3 Panitera Pengganti 23
4 Jurusita 9
5 Jurusita Pengganti 8

PT KENDARI
No Nama Jumlah
1 Panitera 8
2 Panitera Muda 28
3 Panitera Pengganti 36
4 Jurusita 14
5 Jurusita Pengganti 9



AKSES KEADILAN BAGI KORBAN 
TINDAK PIDANA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022

D emikian benang merah disampai-
kan Ketua Mahkamah Agung RI, 
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H 

ketika menerima Tim Dandapala di ruang 
kerjanya. (02/06/2022). 

Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung 
(Perma) Nomor 1 Tahun 2022 mengenai 
Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan 
Pemberian Rastitusi dan Kompensasi 
Kepada Korban Tindak Pidana membawa 
angin segar bagi korban tindak pidana. 
Untuk itu, Majalah Dandapala meng-
angkatnya sebagai laporan utama 
edisi ini.

Oleh Tim Dandapala

Korban tindak pidana, saat ini semakin mendapat perhatian dari publik. Dinamika 
perkembangan ilmu hukum telah menjadikan sistem peradilan pidana di Indonesia 
yang tidak lagi semata berorientasi kepada kepentingan pelaku saja. Kepentingan 
perlindungan korban juga diikuti dengan pemenuhan hak atas kerugian yang dialami, 
dalam bentuk restitusi dan kompensasi.

Istilah restitusi dan kompensasi sudah 
mun cul dalam berbagai ketentuan per-
un dangan. Pada tahun 2000 misalnya, 
dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 ten tang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia, menyebut-
kan bahwa setiap korban pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat atau ahli 
warisnya dapat memperoleh kompensasi, 
restitusi, dan rehabiilitasi.

Restitusi juga muncul dalam perkara ter-
kait anak. UU Nomor 35 Tahun 2014 yang 
mengubah UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak meng atur 
mengenai restitusi. Ketentuan tersebut, 

menyebutkan: setiap anak yang 
menjadi korban tindak pidana berhak 
mengajukan ke pengadilan berupa hak 
atas restitusi yang menjadi tanggung 
jawab pelaku kejahatan.

Selain itu, restitusi dan kompensasi 
muncul  pula dalam berbagai per-
undangan yang mengatur tindak 
pidana lainnya. Pemberantasan tindak 
pidana terorisme, pemberantasan 
tindak pidana perdagangan orang, 
penghapusan diskriminsasi ras dan 
etnik, demikian juga dalam UU 
perlindungan saksi dan korban.

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., ketika menerima Tim Dandapala di ruang kerjanya. (02/06/2022). 
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Lebih jauh, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., 
M.H., menyampaikan meski telah disebut 
dalam berbagai ketentuan perundangan, 
ternyata restitusi dan kompensasi dalam 
praktik, belum sepenuhnya mudah 
diakses oleh korban tindak pidana. 
Terbukti dalam “Peraturan Pemerintah 
Nomor 35 Tahun 2020 yang mengubah PP 
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian 
Kompensasi, Restitusi dan Bantuan 
kepada Saksi dan korban, ternyata tidak 
cukup detail mengaturnya,” ujar mantan 
Kepala Badan Pengawasan MA tersebut.

Untuk itu, sesuai dengan kewenangannya, 
Mahkamah Agung mengatur lebih 
detail perihal Tata Cara Penyelesaian 
Permohonan Pemberian Restitusi dan 
Kompensasi Kepada Korban Tindak 
Pidana. “Karenanya, saya perintahkan 
Kelompok Kerja Perempuan dan Anak 
menyusun aturan yang lebih detail 
mengenai restitusi dan kompensasi 
tersebut,” jelasnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua 
Kamar Pembinaan MA RI, Prof. Dr. H. Takdir 
Rahmadi, S.H., LL.M. Sebagai Ketua Pokja 
Perma No. 1 Tahun 2022 menjelaskan 
mengenai sejarah kelahirannya ketika 
ditemui Tim Dandapala secara terpisah di 
ruang kerjanya. (06/06/2022).

“Setelah ditunjuk sebagai Ketua Pokja, 
ketika menyusunnya, bersamaan waktu 
dengan penyusunan Peraturan Peme-
rintah mengenai hal yang sama, dan 
dipimpin oleh Prof. Harkristuti, S.H., M.A., 
Ph. D,” ucap Guru Besar Ilmu Hukum 

Lingkungan, Universitas Andalas Padang.

Intensitas komunikasi terus dilakukan, 
selain mencegah ‘tabrakan’ pengaturan 
juga menjaga konsistensi penanganan 
terkait permohonan restitusi dan 
kompensasi. Pelibatan berbagai pihak 
dalam penyusunan rancangan Perma, 
Komnas HAM, Kejaksaan, Kepolisian, 
Akademisi bahkan pihak terkait lainnya 
seperti Komnas Perempuan, peranannya 
menjadi penting.

Lebih jauh, Ketua Kamar Pembinaan MA 
RI tersebut mengakui, setelah Peraturan 
Pemerintah keluar ternyata tidak cukup 
detail mengatur tata cara pengajuan 
permohonan restitusi dan kompensasi itu 
sendiri. Bahkan dalam PP, menyebutkan 
pengaturan lebih lanjut mengenai teknis 

pemeriksaan permohonan diatur dalam 
Peraturan Mahkamah Agung. “Ini berarti 
penyusunan Perma tersebut menjadi 
sinkron jadinya,” ucap Prof. Dr. H. Takdir 
Rahmadi, S.H., LL.M. bersemangat.

Hal senada juga disampaikan Ketua 
Kamar Pidana MA RI, Dr. H. Suhadi, S.H., 
M.H., yang ditemui Tim Dandapala di 
ruang kerjanya. (06/06/2022). “Detail 
tahapan untuk merealisasikan ketentuan 
mengenai restitusi dan kompensasi 
dalam berbagai peraturan perundangan 
menjadi dasar penyusunan Perma,” 
ucapnya membuka pembicaraan kepada 
Dandapala.

Meskipun bukan hal baru, restitusi 
atau kompensasi dalam praktik sudah 
banyak muncul. Baik sebelum maupun 
setelah diatur dalam berbagai ketentuan 
perundangan. “Untuk kepastian, keadilan 
dan kemanfaatan tentu pengaturan yang 
lebih detail akan semakin membuka akses 
keadilan bagi korban tindak pidana,” 
ucap Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan 
Hakim Indonesia.

Apa yang disampaikan oleh Ketua Kamar 
Pembinaan MA RI di atas, dibenarkan 
oleh Ketua Mahkamah Agung. “LPSK 
(Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban – red) sejak lama meminta MA RI 
supaya membuat Perma untuk mengisi 
kekosongan hukum terkait mekanisme 
penyelesaian restitusi dan kompensasi 

Ketua Kamar Pembinaan MA RI, Selaku Ketua Pokja (Kelompok Kerja) Perma No. 1 
Tahun 2022, Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. ketika menemui Tim Dandapala di 
ruang kerjanya. (06/06/2022).

Ketua Kamar Pidana MA RI, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., ketika menemui Tim Dandapala 
di ruang kerjanya. (06/06/2022).

LAPORAN UTAMA

11VOLUME VIII
EDISI 47 • MEI - JUNI 2022



terhadap hak-hak korban tindak pidana 
tersebut, akan tetapi karena Pemerintah 
saat itu baru akan menyusun PP (Per-
aturan Pemerintah – red) sehingga MA 
belum meresponnya,” ucap Prof. Dr. H. M. 
Syarifuddin, S.H., M.H., menceritakan.

“Setelah keluar, ternyata memang tidak 
detail, baru lah kemudian draft yang telah 
disusun Pokja dimatangkan,” jelas mantan 
Kepala Badan Pengawasan MA RI tersebut. 

Hasil kerja Pokja, kemudian dibahas 
dan di tetapkan melalui Rapat Pimpinan 
Mah kamah Agung. Dengan terbitnya 
Perma Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, 
maka penyelesaian masalah permohonan 
restitusi dan kompensasi terhadap korban 
tindak pidana, menjadi jelas. 

Bentuk Perma dipilih, selain disebutkan 
dalam PP juga merupakan kewenangan 
Mahkamah Agung dalam kerangka 
mengisi kekosongan hukum. Karena itu 
pula Perma mengatur secara detail hal-hal 
yang belum cukup diatur dan mengikat 
semua. “Dengannya (Perma – red) menjadi 
pedoman dalam menangani permohonan 
restitusi dan kompensasi,” ujarnya 
berharap.

Dari kalangan akademisi, Prof. Dr. Hibnu 
Nugroho, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang 
Umum dan Keuangan, Universitas 
Jenderal Sudirman, Purwokerto juga 
mengapresiasi kehadiran Perma. “Spirit 
yang terkandung sejalan dengan arah 
perkembangan hukum pidana, tidak 
lagi semata pada pelaku dan perbuatan, 
tetapi juga korban,” ucapnya membuka 
wawancara dengan Tim Dandapala 
(16/06/2022).

Selama ini, ‘teriakan’ korban tidak cukup 
terwadahi dalam konsep KUHP. Sebagai 
hukum warisan Belanda, pada saat itu, 
korban adalah orang pribumi sehingga 
‘terpinggirkan’ kurang terwadahi dalam 
proses peradilan pidana. Dengan adanya 
restorative justice dan kemunculan restitusi 
dan kompensasi, maka konsep hukum 
common law yang lebih memberikan 
perlindungan hak korban semakin masuk 
kedalam konsep hukum civil law, ucapnya 
lebih lanjut.

Ditempat terpisah ketika Tim Dandapala 
juga melakukan wawancara dengan 
Jaksa Agung Prof. Dr. H. ST Burhanuddin, 
S.H., M.H. Dikatakan, adanya kebutuhan 
kehadiran negara dalam memberikan 
akses keadilan bagi korban tindak 
pidana, khususnya perempuan dan 
anak. Untuk itu Kejaksaan Agung RI telah 
pula menerbitkan Pedoman Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi 
Perempuan dan Anak dalam Penanganan 
Perkara Pidana (Pedoman 1/2021).

Lebih lanjut, Jaksa Agung menjelaskan 
Pedoman 1/2021 menjadi kontribusi 
dan perwujudan komitmen, sekaligus 
terobosan dalam mengatasi persoalan 
hukum menyangkut korban tindak 
pidana. Meskipun tidak terlibat langsung 
dalam proses peradilan, akses bagi 
pemenuhan hak korban tindak pidana 
harus terbuka lebar. 

Hal senada juga disampaikan Guru 
Besar Universitas Jenderal Sudirman, 
Purwokerto Prof. Dr. Hibnu Nugroho, 
S.H., M.H. Kemunculan UU Perlindungan 

Saksi dan Korban 
yang melahirkan LPSK 
merupakan respon 
atas penguatan 
perlindungan korban 
tindak pidana. “Tidak 
dapat dipungkiri, 
dampak yang di-
timbul kan akibat 
per buatan pidana 
terhadap korban, 
selalu menjadi 
pertimbangan utama 
bagi hakim dalam 
menentukan berat 
ringannya pidana 
yang dijatuhkan.

Terkait dengan pe-
ranan LPSK, menarik 
pula melihat catatan 
yang disampaikan 
Kejaksaan Agung. 
Peranan LPSK 
dalam mengajukan 
permohonan restitusi 
ternyata dikabulkan 
oleh Pengadilan. 

Salah satunya adalah Pengadilan Negeri 
Wates. Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2018/
PN Wat telah memerintahkan Terdakwa 
Suryanto bin Simen membayar restitusi 
sebesar Rp9.800.000,- sebagaimana yang 
dimohonkan LPSK.

Pengajuan restitusi juga diajukan oleh 
Kejaksaan Negeri di berbagai daerah. 
Kejaksaan Negeri Padang mengajukan 
restitusi untuk korban kekerasan terhadap 
perempuan. Bahkan Kejaksaan Negeri 
Depok dan Kejaksaan Negeri Lampung 
Selatan telah menyerahkan uang restitusi 
kepada anak korban tindak pidana 
perlindungan anak. Sedangkan Kejaksaan 
Negeri Bekasi menyerahkan uang 
restitusi kepada korban tindak pidana 
perdagangan orang.

Kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2022 
yang tetap membuka ruang untuk meng-
ajukan gugatan perdata dalam hal tidak 
dikabulkan permohonan restitusi maupun 
kompensasi tentu layak diapresiasi. “Detail 
pengaturan diharapkan dapat menjawab 
berbagai persoalan di lapangan,” ujar pria 

Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang 
Umum dan Keuangan, Universitas Jenderal Sudirman, 
Purwokerto membuka wawancara dengan Tim Dandapala 
(16/06/2022).

Jaksa Agung RI, Prof. Dr. H. ST Burhanuddin, S.H., M.H., 
M.H., mengapresiasi Perma Nomor 1 Tahun 2022 yang 
dikeluarkan Mahkamah Agung.
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yang dilantik menjadi Jaksa Agung pada 
23 Oktober 2019.

Lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2022 
merupakan respon bagus dan progresif 
yang dilakukan Mahkamah Agung dalam 
memberikan akses keadilan kepada 
korban. Restitusi maupun kompensasi 
sebagai bentuk perlindungan kepada 
korban memang harus diberikan peng-
aturan pemenuhannya, demi menjamin 
kepastian hukum dan keadilan bagi 
pelaku dan korban.

Sosialisasi Menjadi Kunci
Detail pengaturan tata cara pengajuan 
restitusi dan kompensasi dalam Perma 
Nomor 1 Tahun 2022, tentu memerlukan 
sosialisasi. Hal tersebut disadari betul oleh 
Ketua Mahkamah Agung RI.

“Mencegah salah tafsir dan salah 
pengertian,” ucap Prof. Dr. H. M. 
Syarifuddin, S.H., M.H. Sosialisasi menjadi 
kunci, baik kepada internal pengadilan 
mau pun kepada eksternal. Latar belakang, 
maksud dan tujuan serta tata cara 
penyelesaian restitusi dan kompensasi 
sebagaimana dimaksud dalam Perma, 
harus tersampaikan ke publik.

“Dengan kemajuan teknologi informasi, 
sosialisasi jauh lebih mudah, karena 
kita tidak harus datang langsung ke 
tempat satuan kerja dimana pengadilan 
berada,” kata Ketua MA menjelaskan. Bisa 
saja luasnya wilayah dibagi menjadi 4 
(empat) wilayah sebagaimana wilayah 
pengawasan. Wilayah 1 Sumatera, Wilayah 
2 Jawa dan Bali, Wilayah 3 Kalimantan 
dan Sulawesi dan selebihnya Wilayah 4 
Indonesia Timur, ujarnya mencontohkan.

Untuk kalangan internal, penggunaan 
sarana teknologi informasi akan lebih 
efektif. Sedangkan eksternal beberapa 
buku, mungkin juga buku elektronik 
ataupun media sosial Mahkamah Agung. 
“Termasuk melalui Majalah Dandapala ini,” 
ujarnya sambil tersenyum.

Selain memberikan apresiasi, Prof. Dr. 
Hibnu Nugroho, S.H., M.H., juga menyam-
pai kan beberapa catatan kritis. Semangat 
memberikan akses keadilan kepada 

korban yang terkandung dalam Perma 
harus dikembangkan dan dikongkritkan. 
“Harus lex scripta,” ucapnya.

Batasan yang jelas mengenai restitusi 
maupun kompensasi, termasuk besaran 
dan batasan waktu pelaksanaannya. 
“Jangan sampai menimbulkan keraguan 
kepada penegak hukum untuk meng-
implementasikannya,” ujar penggiat anti 
korupsi tersebut mengingatkan.

Belajar dari PP 92 Tahun 2015, dengan 
besaran ganti kerugian sampai dengan 
angka 500 juta rupiah, dalam hal 
kesalahan negara ketika menangani 
tindak pidana ternyata tidak mudah. 
Praktik menunjukkan, pada tataran 
implementasi, menuntut ganti rugi 
bukan perkara yang mudah. Bahkan 
ketika sudah ada putusan, untuk 
mendapatkan pembayaran ganti 
kerugian juga berliku dan tidak mem-
berikan kepastian. “Jangan kemudian 
hanya PHP (Pemberi Harapan Palsu – 
red),” ujarnya seraya berkelakar.

Potensi kendala dalam implementasi, 
disampaikan pula Kejaksaan Agung. 
Dengan mengambil contoh putusan 
restitusi terhadap 12 korban perlin-
dungan anak di Bandung yang 
dibebankan ke negara. “Hal tersebut 
belum diakomodir dalam Perma, 
berpotensi menimbulkan kendala” ucap 
Prof. Dr. H. ST Burhanuddin, S.H., M.H.

Mekanisme menghadirkan pihak ketiga 
yang bersedia membayar restitusi 
apabila berdomisili di luar negeri juga 
dapat menjadi kendala. Catatan kritis 
berikutnya adalah mengenai kedudukan 
LPSK dalam sistem peradilan pidana. 
Bukan merupakan bagian sistem 
peradilan pidana, bukan aparatur 
penegak hukum dan tidak juga memiliki 
kewenangan eksekutorial atas putusan 
hakim.

Lebih jauh, melihat penerapan restitusi 
dan kompensasi di berbagai negara 
menjadi penting. Amerika Serikat dengan 
Victims of Crime (VOCA). Singapura 
dengan Criminal Prosedure Code (CPC) 
section 359 juga menerapkan sistem 

restitusi. Demikian pula Australia. Ber-
bagai negara tersebut tentu dapat 
di lihat dan dicari prinsip dan paradigma 
untuk menemukan praktik terbaik untuk 
kejelasan pengaturan dan implementasi 
di Indonesia, ujar Jaksa Agung penuh 
keyakinan.

Setelah kejelasan, pemahaman yang 
sama diantara penegak hukum juga 
menjadi penting. Sosialisasi harus 
dilakukan. “Meski bentuknya Perma, 
karena hal yang diatur masih dalam 
konteks ajudifikasi mendasarkan pada 
asas sistematis spesialis, instansi di luar 
pengadilan juga harus mematuhinya,” 
ucap Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.

Pentingnya sosialisasi, diaminkan Dr. H. 
Suhadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Pidana 
MA RI. Perma melengkapi beberapa 
ketentuan perundangan sehingga 
dapat menjadi pedoman. Tidak saja 
bagi aparatur pengadilan yang akan 
menangani, akan tetapi juga pihak 
eksternal.

Karena sangat mungkin dapat diajukan 
di pengadilan berbagai daerah, maka 
sosialisasi dan pelatihan singkat diperlu-
kan. “Detail pengaturan berikut limitasi 
waktu penanganannya, me nunjukkan 
komitmen Mahkamah Agung dalam 
membuka seluasnya akses terhadap 
korban tindak pidana, ter utama terkait 
restitusi dan kompensasi,” ujar Ketua 
Umum Pusat Ikatan Hakim Indonesia 
tersebut.

Dalam skala yang lebih luas, menarik 
apa yang disampaikan Prof. Dr. H. ST 
Burhanuddin, S.H., M.H., yakni “Perlu 
pelatihan kolaboratif atau terpadu 
diantara penegak hukum,” ucap mantan 
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata 
Usaha Negara Kejaksaan Agung RI 
tersebut.

Pada akhirnya harus dapat dicapai tujuan 
bersama, diperlukan persepsi yang sama 
dalam memahami kepentingan korban 
dalam proses peradilan. Sehingga akses 
keadilan bagi korban tindak pidana dapat 
terwujud dalam kenyataan. (BG, ASN, 
GP, SEG, HS)
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KOMPENSASI DAN RESTITUSI  
AKSES KEADILAN BAGI KORBAN 
TINDAK PIDANA

Oleh Tim Dandapala

Lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Permohonan Pemberian Restitusi 
dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana 
membuka akses keadilan bagi korban tindak pidana. 
Detail pengaturan dan limitasi waktu penyelesaiannya 
memberikan kepastian bagi keadilan dan kemanfaatan 
pemenuhan hak atas kerugian yang dialami.

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

Pemberian Kompensasi, Restitusi dan 
Bantuan kepada Saksi dan korban, juga 
tidak cukup detail mengatur,” ucap 
mantan Kepala Badan Pengawasan 
MA RI.

Ketua Mahkamah Agung RI menjelas-
kan lahirnya Perma merupakan 
bentuk tang gung jawab lembaga, 
mem  buka akses keadilan kepada 
korban tindak pidana. Restitusi dan 
kompensasi, diatur detail dalam Perma 
Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tata 
Cara Penyelesaian Permohonan dan 
Pemberian Restitusi dan Kom pensasi 
Kepada Korban Tindak Pidana.

Hal yang langsung terlihat, ketika 
dalam salah satu konsideran dalam 
Perma menye butkannya. Setiap 
korban tindak pidana tertentu selain 
mendapatkan hak atas perlindungan 
juga berhak atas restitusi dan 
kompensasi.

Restitusi sendiri adalah ganti kerugian 
yang diberikan kepada korban atau 
keluarganya oleh pelaku tindak pidana 
atau pihak ketiga. Sedangkan apabila 
pelaku tindak pidana tidak mampu 
memberikan ganti kerugian maka 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
negara.

Berubahnya restitusi menjadi kom-
pensasi adalah bentuk tanggung jawab 
negara ketika warga negara mengalami 
ke rugian akibat tindak pidana. “Negara 
berkewajiban melindungi warga 
negara nya, terutama kelompok rentan,” 
ucap Ketua Kamar Pembinaan MA RI, 
Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. 
menjelaskan lahirnya konsep restitusi 
dan kompensasi.

B agaimana tata cara dan tahapan 
penyelesaian restitusi dan kom-
pensasi diatur? Tim Dandapala 

mengangkatnya dalam Laporan Utama 
edisi ini.

Meski istilah restitusi dan kompensasi 
telah lama ada dalam berbagai peraturan 
perundangan, implementasinya masih 
banyak kendala. Selain pengaturannya 

bersifat umum, tata cara dan proses 
peng ajuannya juga beragam. “Hal 
tersebut menyebabkan, belum sepenuh-
nya mudah diakses oleh korban tindak 
pidana,” ujar Ketua Mahkamah Agung 
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

“Bahkan PP (Peraturan Pemerintah – red) 
Nomor 35 Tahun 2020 yang mengubah 
PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

LAPORAN UTAMA

14 VOLUME VIII
EDISI 47 • MEI - JUNI 2022



Ketika pelaku tindak pidana tidak mampu 
membayar restitusi, maka negara me-
nanggungnya dalam bentuk pem bayaran 
kompensasi. Sehingga kerugian yang 
dialami korban tindak pidana dapat 
dipulihkan.

Terkait istilah restitusi dan kompen-
sasi, Jaksa Agung RI, Prof. Dr. H. ST 
Burhanuddin, S.H., M.H., mengapresiasi 
hadirnya Perma Nomor 1 Tahun 2021. 
“Kehadirannya, diharapkan mengisi 
kekosongan pengaturan mengenai teknis 
pelaksanaan restitusi dan kompensasi”, 
kata mantan Jaksa Agung Muda Perdata 
dan Tata Usaha Negara tersebut. 

Jaksa Agung RI kemudian mengambil 
contoh kasus yang menjadi sorotan 
media beberapa waktu lalu. Ketika 
negara dihukum untuk membayar 
restitusi kepada korban tindak pidana 
kekerasan seksual. Sedangkan selama 
ini restitusi adalah kewajiban yang 
dibebankan kepada pelaku tindak 
pidana. “Hadirnya Perma dapat mem-
berikan pedoman mengenai istilah 
restitusi dan kompensasi,” ujar Jaksa 
Agung yang mengapresiasi.

Untuk korban tindak pidana sendiri ada-
lah orang, termasuk anak yang belum 
berumur 18 tahun atau masih dalam 
kandungan yang mengalami penderitaan 
fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi 
yang diakibatkan oleh suatu tindak 
pidana.

Apakah untuk semua korban tindak 
pidana? Dalam Perma disebutkan 
restitusi hanya dalam perkara pelang-
garan hak asasi manusia yang berat, 
terorisme, perdagangan orang, diskri-
minasi ras dan etnik, tindak pidana anak. 
Di luar tindak pidana tersebut dapat 
diberikan sepanjang ditetapkan oleh 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK).

Terhadap tindak pidana diluar yang 
ditentukan, terdapat mekanisme 
penggabungan ganti kerugian dalam 
proses peradilan pidana. “Di Kejaksaan 
Agung sendiri telah memiliki pedoman 
untuk itu (Perdoman Nomor 1 Tahun 

2021- red),” ucap Prof. Dr. H. ST 
Burhanuddin, S.H., M.H.

Dalam hal terdapat aspek pidana 
dan aspek perdata, dapat dilakukan 
pengga bungan. Korban dapat 
mengajukan permintaan kerugian 
maupun pemu lihan akibat tindak 
pidana, untuk kemu dian Penuntut 
Umum setelah dilengkapi dengan alat 
bukti mengajukannya dalam tuntutan. 
“Sudah ada di KUHAP (Pasal 98 – red),” 
ujar Jaksa Agung RI.

Berbicara mengenai tuntutan ganti 
kerugian yang dialami korban, tidak 
dapat dilepaskan dari Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 
LPSK sebagai lembaga nonstruktural, 
didirikan dan bertanggung jawab 
untuk menangani dan memberikan 
perlindungan serta bantuan kepada 
saksi dan korban. Hal itu tertuang 
dalam Nomor 13 Tahun 206 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. UU yang 
menjadi dasar pembentukan LPSK.

Kompensasi sendiri hanya diberikan 
atas tindak pidana pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat dan terorisme. 
“Dengan demikian, restitusi dapat 
dibayarkan oleh pelaku tindak pidana 
ataupun pihak ketiga, sedangkan 
kompensasi hanya oleh negara,” ujar 
Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Persoalan selanjutnya 
yang diatur Perma, me-
ngenai kewenangan 
mengadili. Permohonan 
restitusi dan kompensasi 
menjadi kewenangan 
Pengadilan yang meng-
adili pelaku tindak pidana. 
Karenanya permohonan 
dapat diajukan ke 
Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Hak Asasi 
Manusia, Pengadilan 
Militer, Pengadilan 
Militer Tinggi maupun 
Mahkamah Syar’iyah.

Pengajuannya sendiri 
harus secara tertulis 
kepada Pengadilan yang 

berwenang. Baik diajukan sendiri oleh 
korban ataupun ahli warisnya, melalui 
LPSK, Penyidik maupun Penuntut Umum.

Dengan bentuk permohonan, maka 
pihak yang mengajukan disebut sebagai 
pemohon. Sedangkan Termohon, adalah 
pelaku tindak pidana maupun orang tua 
atau wali, dalam hal pelaku tindak pidana 
adalah anak.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua Kamar 
Pidana MA RI, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., 
melihat, banyak permohonan diajukan 
melalui LPSK. Hal tersebut beralasan, 
sebagai lembaga yang dibentuk untuk itu, 
selain kewenangan, tentu juga memiliki 
sumber daya yang kompeten. 

Hilangnya kekayaan dan/atau peng-
hasilan, kerugian materiil dan imaterial, 
biaya perawatan baik medis maupun 
psikologis, maupun biaya lain terkait 
proses hukum dapat diajukan dalam 
permohonan restitusi. Berbagai 
jenis kerugian, harus dihitung secara 
proporsional berdasarkan alat bukti 
yang ada. Uraian perhitungan kerugian 
dan besaran nilai restitusi dan/atau 
kompensasi dibuat dalam bentuk 
keputusan LPSK.

Perma juga mengatur mengenai peni-
tipan uang restitusi. Pelaku tindak pidana 
atau orang tua dan wali maupun pihak 

Jaksa Agung RI, Prof. Dr. H. ST Burhanuddin, S.H., M.H.
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ketiga sebelum putusan Pengadilan 
dapat menitipkan di kepaniteraan Peng-
adilan. Tata cara penitipannya adalah 
sebagaimana penitipan uang jaminan 
penangguhan penahanan.

Permohonan restitusi dapat diajukan 
sebelum maupun menunggu putusan 
berkekuatan hukum tetap. Dalam hal 
diajukan sebelum perkara dilimpahkan 
maka menjadi kewajiban Penuntut 
Umum memuatnya dalam surat 
dakwaan. Sedangkan setelah perkara 
dilimpahkan ke Pengadilan, maka 
sebelum dibacakan nya tuntutan 
permohonan restitusi dalam diajukan.

Sesuai dengan prinsip audi at alteram 
partem, maka Terdakwa atau Penasihat 
Hukum harus diberikan kesempatan 
memberikan tanggapan atas permo-
honan restitusi. Demikian pula dalam 
hal restitusi akan dibayarkan oleh pihak 
ketiga, maka juga harus diberikan 
kesempatan yang sama.

Proses selanjutnya adalah 
mencantumkan besaran restitusi oleh 
Penuntut Umum dalam surat tuntutan. 
Selanjutnya, dalam putusannya, Hakim 
wajib me muat diterima tidaknya 
permohonan, menolak atau menerima 
baik seluruhnya atau sebagian, dalam 

hal menerima 
mencamtumkan 
besaran restitusi 
yang harus 
dibayarkan.

Menjadi 
pertanyaan, 
apakah setiap per-
mohonan restitusi 
pasti dikabulkan? 
Termasuk dalam 
hal penitipan 
uang restitusi 
apakah berarti 
terdakwa pasti 
bersalah? Terhadap 
dua per tanyaan 
tersebut, menarik 
yang di sampaikan 
Ketua Kamar 
Pembinaan MA RI. 

Pada prinsip nya bersalah atau tidaknya 
terdakwa tentu berdasarkan fakta yang 
terungkap di persidangan. Demikian juga 
dalam hal permohonan restitusi maupun 
kompensasi.

Lebih lanjut Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, 
S.H., LL.M., menjelaskan peng ajuan 
permohonan restitusi tidak meng-
hapuskan hak untuk mengajukan 
gugatan secara perdata. Terutama dalam 
hal terdakwa diputus bebas atau lepas 
dan permohonan ditolak. Atau juga 

dalam hal, ada permohonan restitusi 
yang tidak dipertimbangkan Pengadilan.

Hal tersebut mendapat apresiasi dari 
Jaksa Agung. Apresiasi juga diberikan 
terkait pengaturan mekanisme penyitaan 
harta kekayaan maupun pelaksanaan 
putusan pidana kurungan pengganti. 
“Semoga dapat menjawab berbagai 
permasalahan yang selama ini terjadi di 
lapangan,” ucap Guru Besar Tidak Tetap 
Universitas Jenderal Sudirman.

Permohonan restitusi juga dapat di-
ajukan setelah putusan berkekuatan 
hukum tetap. Selambatnya 90 (sembilan) 
puluh hari sejak Pemohon (baik langsung 
ataupun melalui LPSK) mengetahui 
putusan tersebut. Dalam hal demikian, 
maka Terpidana menjadi Termohon dan 
Jaksa Agung/Jaksa/Oditur Militer menjadi 
Pihak Terkait.

Proses administrasi, baik pencatatan 
maupun pemeriksaan diatur secara 
limitatif jangka waktunya. Termasuk 
pencatatan dalam buku register 
juga menggunakan kode tersendiri. 
Pemeriksaan juga relatif singkat karena 
hanya berupa pembacaan permohonan, 
jawaban, pembuktian dan dalam waktu 
21 (dua puluh satu) hari kerja, Hakim 
sudah harus memberikan putusan.

Terhadap putusan dalam perkara 
per mohonan 
restitusi tersebut 
juga dibuka 
upaya hukum. 
Selanjutnya 
penetapan 
Pengadilan 
banding atas 
upaya hukum 
tersebut bersifat 
final dan meng-
ikat. “Tidak ada 
upaya hukum 
kasasi,” ucap Ketua 
Kamar Pidana MA 
RI, Dr. H. Suhadi, 
S.H., M.H.

Jika permohonan 
restitusi dapat 

Ketua Kamar Pembinaan MA RI, Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, 
S.H., LL.M.

Ketua Kamar Pidana MA RI, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
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diajukan oleh korban langsung, maka 
permohonan kompensasi hanya dapat 
diajukan melalui LPSK. Hal tersebut 
beralasan, karena kom pensasi hanya 
dalam hal tindak pidana pelanggaran hak 
asasi manusia berat dan tindak pidana 
terorisme.

Kompensasi hanya dapat diajukan se-
belum putusan pengadilan berkekuatan 
hukum tetap. Kecuali dalam hal korban 
tindak pidana terorisme yang tidak 
diketahui pelakunya atau meninggal 
dunia. Selain itu korban tindak pidana 
terorisme yang terjadi di luar wilayah 
Republik Indonesia juga berhak meng-
ajukan kompensasi melalui LPSK.

Terkait peranan LPSK juga disampaikan 
Guru Besar ilmu hukum Universitas Jen-
deral Sudirman, Purwokerto, Prof. Dr. 
Hibnu Nugroho, S.H., M.H., kepada Tim 
Dandapala (16/06/2022).

LPSK sebagai lembaga yang diberikan 
kewenangan oleh negara dalam perlin-
dungan saksi dan korban harus berperan 
aktif. Parameter dan penentuan besaran 
serta waktu pembayaran baik dalam 
bentuk restitusi maupun kompensasi 
harus jelas. Tidak saja bagi hakim ketika 

akan mengabulkan, tetapi juga ius 
operatum lainnya.

Tata cara dan batasan waktu pemeriksa-
an juga berlaku untuk permohonan 
kom pensasi. Demikian pula mengenai 
upaya hukum dan final serta meng-
ikatnya putusan pengadilan banding.

Tahapan berikutnya dalam restitusi 
dan kom pensasi adalah pelaksanaan. 
Dalam pelaku tindak pidana atau pihak 
ketiga sebelumnya telah menitipkan 
di kepaniteraan Pengadilan, maka 
Jaksa yang kemudian menyerahkannya 
kepada Pemohon. 

Selanjutnya yang juga menarik adalah 
dalam hal pelaku tindak pidana belum 
atau tidak melaksanakan setelah 14 
(empat belas) hari diperintahkan Jaksa 
Agung/Jaksa/Oditur terlewati. Dapat 
dilakukan penyitaan terhadap harta 
kekayaan pelaku tindak pidana, untuk 
kemudian dijual lelang. Bahkan apabila 
tidak ada harta atau harta pelaku tindak 
pidana tidak mencukupi, maka apabila 
dalam amar putusan disebutkan 
pidana kurungan atau pidana penjara 
pengganti harus dilaksanakan.

Terhadap pelaksanaan 
restitusi maupun 
kompensasi tersebut, 
Pengadilan wajib 
mengumumkan dalam 
laman (situs) resmi maupun 
di papan pengumuman.

Meski telah begitu detail 
mengatur, menarik pula 
memperhatikan catatan 
kritis Prof. Dr. Hibnu 
Nugroho, S.H., M.H. 
‘Kejelasan dan parameter 
yang tepat, sehingga 
implementasi di lapangan 
mendapatkan patokan 
bagi ius operatum tidak saja 
mengenai prosesnya, akan 
tetapi juga kapan restitusi 
dan kompensasi itu akan 
dibayarkan kepada korban,” 
kata akademisi yang juga 
penggiat anti korupsi dalam 

mengapresiasi spirit kelahiran Perma.

Catatan kritis juga diberikan Jaksa 
Agung. Sifat ‘sanksi pidana’ dari restitusi 
yang dapat diganti pidana lain, berupa 
kurungan berpotensi menghambat 
pemenuhan hak korban. “Sifat subsida-
ritasnya (sanksi restitusi – red) tentu 
memperkecil pemenuhan kerugian 
korban tindak pidana,” ujar Prof. Dr. H. ST 
Burhanuddin, S.H., M.H.

Mengantisipasi hal itu, Kejaksaan Agung 
RI melakukan penyitaan harta pelaku sejak 
tahap penyidikan. Dalam perkara tertentu, 
semisal tindak pidana perdagangan orang 
(TPPO) tahapan pelacakan aset tersangka 
sudah dilakukan. Agar ganti kerugian 
dalam bentuk restitusi yang diputus 
Pengadilan dapat dilaksanakan.

Pengaturan limitatif pelaksanaan pem-
berian restitusi maupun kompensasi 
juga diatur. Begitu detailnya tata cara 
penyelesaian restitusi dan kompensasi 
dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022, 
menjadikannya pintu akses keadilan 
terhadap korban tindak pidana dalam 
pemenuhan atas kerugian yang dialami  
semakin mendekati kenyataan. Semoga. 
(BG, ASN, GP, SEG, HS)

Guru Besar ilmu hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Prof. Dr. Hibnu Nugroho, 
S.H., M.H.
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P ertengahan tahun 2022 menjadi 
momentum pergantian ke-
pemimpinan dan tongkat estafet 

jabatan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum (Dirjen Badilum). Pasalnya, Plt. 
Dirjen Badilum Dr. H. Prim Haryadi, S.H., 
M.H., harus menjalankan amanah barunya 
sebagai Hakim Agung Kamar Pidana 
pada Mahkamah Agung. Maka dari itu, 
era kepemimpinan baru pada Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Umum saat ini 
dilanjutkan oleh H. Bambang Myanto, S.H., 
M.H., sosok terbaik yang terpilih sebagai 
Dirjen Badilum yang baru ini resmi dilantik 
oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. 
M. Syarifuddin, S.H., M.H., pada hari Rabu 
tanggal 18 Mei 2022, bersamaan dengan 
pelantikan dua pejabat struktural Eselon 1 
yang lainnya.

Prosesi pelantikan pejabat struktural 
Eselon 1 tersebut berlangsung di Ruang 
Kusumah Atmadja, lantai 14 Gedung 
Tower Mahkamah Agung, Jakarta dengan 
tetap menerapkan protokol kesehatan. 
Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil 

JABATAN IBARAT PIJAR API 
DALAM SEBUAH LENTERA 

Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, 
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang 
Non Yudisial, para Ketua Kamar, para 
Pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah 
Agung, keluarga dari pejabat yang 
dilantik, dan undangan lainnya. 

Pelantikan para pejabat struktural 
Eselon 1 tersebut didasarkan atas Surat 
Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 45/TPA Tahun 2022 tertanggal 
19 April 2022 tentang Pemberhentian 
dan Pengangkatan dari dan dalam 
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di 
Lingkungan Sekretariat Mahkamah 
Agung. Sebelumnya, memang telah 
terjadi kekosongan pada beberapa 
jabatan struktural Eselon 1 di Lingkungan 
Sekretariat Mahkamah Agung, antara lain 
pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum karena Dr. H. Prim Haryadi, S.H., 
M.H., yang telah diangkat menjadi 
Hakim Agung. Selain itu, H. Dwiarso Budi 
Santiarto, S.H., M.Hum., sebagai Kepala 
Badan Pengawasan juga telah diangkat 
menjadi Hakim Agung. Sedangkan, 
untuk jabatan Kepala Badan Penelitian 
dan Pengembangan dan Pendidikan 
dan Pelatihan Hukum dan Peradilan 
dikarenakan Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., 
M.Hum., yang telah memasuki masa 
pensiun.

Setelah melalui proses seleksi yang 
ketat, akhirnya terpilih tiga kandidat 
pejabat struktural Eselon 1 yang pada 
hari itu dilantik secara bersamaan oleh 
Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. 
Syarifuddin, S.H., M.H., yaitu:

Pelantikan Eselon I:

Foto Atas:
Acara pengambilan sumpah dan pelantikan Dirjen Badan Peradilan Umum, Kepala Badan 
Pengawasan, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan 
Pelatihan Hukum dan Peradilan, Rabu, 18 Mei 2022 di lantai 14 Gedung Tower 
Mahmakah Agung.
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No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru

1 H. Bambang 
Myanto, S.H., M.H. 

Hakim Tinggi pada 
Pengadilan Tinggi Denpasar

Direktur Jenderal Badan 
Peradilan Umum

2 Sugiyanto, S.H. Inspektur Wilayah II pada 
Badan Pengawasan

Kepala Badan Pengawasan

3 Bambang Hery 
Mulyono, S.H., M.H.

Kepala Pusdiklat Teknis 
Peradilan

Kepala Badan Penelitian 
dan Pengembangan dan 
Pendidikan dan Pelatihan 
Hukum dan Peradilan

Dengan dipandu oleh Ketua Mahkamah 
Agung, para pejabat yang dilantik 
terse but secara serempak dan khidmat 
meng ucapkan lafal sumpah jabatannya. 
Mereka berjanji akan setia dan taat 
kepada Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia tahun 1945 serta akan men-

jalankan segala peraturan perundang-
undangan dengan setulus-tulusnya 
demi bakti kepada negara. Ketiga orang 
ini juga berjanji akan menjunjung etika 
jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya 
dan dengan penuh rasa tanggung jawab. 
Selain itu, mereka juga bersumpah di 

bawah kitab suci Al-Qur’an akan senan-
tiasa terus menjaga integritas, tidak 
menyalahgunakan kewenangan, serta 
menghindarkan diri dari perbuatan 
yang tercela.

Usai prosesi pengambilan sumpah 
jabatan tersebut, Ketua Mahkamah 
Agung RI dalam sambutannya mem-
beri kan ucapan selamat kepada para 
pejabat yang baru dilantik. Selain itu, 
ia juga berpesan kepada para pejabat 
yang baru dilantik tersebut dengan 
sebuah kalimat atau kata-kata bijak 
yang penuh makna dan pesan moral: 
“Jabatan ibarat pijar api dalam sebuah 
lentera. Cahayanya bisa menerangi 
dan menebarkan kehangatan. Namun 
nyala apinya akan membakar dan 
menghanguskan, saat jatuh ke tangan 
orang yang zalim,” ungkapnya.

Lebih dari itu, Guru Besar Universitas 
Diponegoro, Semarang itu juga 
menambahkan bahwa jabatan jangan 
diartikan sebatas kekuasaan semata, 
melainkan juga mengandung tanggung 
jawab yang harus dijalankan dengan 
sungguh-sungguh. Tekadkan dengan 
ikhlas pada hati sanubari saudara 
bahwa menjalankan dan memikul 
tanggung jawab jabatan adalah 
semata-mata untuk tujuan beribadah, 
sehingga apa yang dilakukan dalam 
mengemban jabatan nanti, akan 
menjadi amal pahala bagi saudara, 
serta menjadi kebaikan bagi lembaga 
peradilan yang kita cintai, bangsa dan 
negara, tegasnya.

Terkhusus bagi Dirjen Badilum yang 
baru dilantik, Ketua Mahkamah Agung 
memberikan pesan bahwa sesuai 
dengan Peraturan Presiden Nomor 
13 Tahun 2005 tentang Sekretariat 
Mahkamah Agung disebutkan bahwa 
Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum memiliki tugas di bidang 
pembinaan tenaga teknis dan 
administrasi peradilan pada lingkungan 
peradilan umum. Tugas tersebut 
sudah barang tentu sangat berat, 
karena rentang tanggung jawabnya 
hingga ke badan peradilan di bawah 
Mahkamah Agung. Seorang Dirjen 

H. Bambang Myanto, S.H., M.H., Sugiyanto, S.H., dan Bambang Hery Mulyono, S.H., 
M.H., bersumpah sebelum mengemban jabatan Eselon I.

H. Bambang Myanto, S.H., M.H., Sugiyanto, S.H., dan Bambang Hery Mulyono, S.H., 
M.H., sesaat sebelum diambil sumpah dalam jabatan baru.
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harus dapat memastikan bahwa 
penyelenggaraan peradilan 
di lingkungan peradilan yang 
dipimpinnya dapat berjalan 
dengan baik, khususnya yang 
menyangkut fungsi pelayanan 
kepada masyarakat, tuturnya.

Pada kesempatan tersebut Ketua 
Mahka mah Agung juga menjelas-
kan bahwa menjadi pemimpin 
bukan hanya sekedar bisa mem-
berikan perintah, namun harus 
mampu memberikan contoh 
dan keteladanan bagi para 
bawahan nya, karena sejatinya, di 
balik kewenangan yang dimiliki 
oleh seorang pemimpin juga 
terdapat kewajiban-kewajiban 
yang harus ditunaikan, termasuk 
salah satunya kewajiban untuk 

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat memberikan kata sambutan dalam acara pengambilan sumpah 
dan jabatan Eselon I.

H. Bambang Myanto, S.H., M.H., mendapatkan ucapan selamat dari Direktur Pembinaan 
Tenaga Teknis, Badan Peradilan Umum, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.
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memberikan contoh dan keteladanan 
yang baik bagi segenap bawahannya. 
Terakhir, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., 
M.H., juga berpesan agar para pejabat 
yang baru dilantik dapat manfaatkan 
waktu dengan sebaik mungkin, karena 
kesempatan tidak akan datang dua 
kali, sehingga dengan wewenang 
dan jabatan yang diemban saat ini 
dapat memberikan kontribusi terbaik 
bagi lembaga Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang kita cintai ini, 
pungkasnya.

Dalam kesempatan lain, H. Bambang 
Myanto, S.H., M.H., sebagai Dirjen 
Badilum yang baru dilantik, saat 
diwawancarai oleh awak media seusai 
acara pelantikannya menyampaikan 
bahwa dirinya berjanji akan meningkat-
kan kualitas pelayanan hukum 
untuk masyarakat pencari keadilan. 
H. Bambang Myanto, S.H., M.H., 

mengatakan, inovasi dan terobosan 
yang akan ia lakukan ke depan adalah 
meningkatkan kualitas pelayanan 
hukum dan juga melaksanakan pem-
binaan secara digital atau daring bagi 
seluruh hakim dan aparatur peradilan di 
lingkungan peradilan umum di seluruh 
Indonesia, ungkapnya.

Dengan terobosan tersebut, H. Bambang 
Myanto, S.H., M.H., meyakini bahwa ke 
depan, pelaksanaan pembinaan akan 
dapat dirasakan secara langsung oleh 
seluruh warga pengadilan di Indonesia 
dalam waktu yang bersamaan, sehingga 
tak ada lagi keterbatasan jarak, tempat 
dan komunikasi. Ia juga berharap 
dengan modernisasi dan digitalisasi 
proses pembinaan tersebut nantinya 
setiap hakim, dan aparatur peradilan di 
lingkungan peradilan umum akan punya 
bekal yang sama, serta kemampuan 
teknis yang sama untuk menjalankan 

H. Bambang Myanto, S.H., M.H., bersama istri dan anak di Ditjen Badilum sesaat setelah dilantik menjadi Dirjen Badan Peradilan 
Umum.

layanan hukum dan peradilan. 
Dengan demikian masyarakat pencari 
keadilan maupun pengguna layanan 
pengadilan dapat terlayani dengan 
baik, pungkasnya. 

Dalam kesempatan terpisah, Kepala 
Badan Pengawasan, Sugiyanto, S.H., 
mengatakan kepada Dandapala bahwa 
ia akan mem percepat penanganan 
pengaduan agar kepastian hukum 
terwujud sehingga kepercayaan 
masyarakat kepada Mah kamah 
Agung akan meningkat. Pria yang 
dikenal tegas ini, mengatakan bahwa 
pengawasan dalam kaitan fungsi 
preventif akan diprioritaskan. Kepala 
Badan pengawasan akan melakukan 
sidak ke satker-satker sekaligus 
untuk melakukan pembinaan secara 
langsung kepada aparat peradilan dan 
memberikan contoh-contoh nyata 
integritas. (HS, Wahyu Iswantoro)
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K etua Pengadilan Tinggi Bandung, 
Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., 
berseri-seri menyambut tamunya 

kali ini. Dirjen Badan Peradilan Umum, H. 
Bambang Myanto, S.H., M.H., berkunjung 
ke PT Bandung, Kamis, 19 Mei 2022. Dirjen 
Badilum bersama para Pejabat Eselon 
II hadir untuk melakukan pembinaan. 
Bertempat di Aula PT Bandung hadir 
Pimpinan PT Bandung, Hakim Tinggi, 
Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi, 
serta para Ketua Pengadilan Negeri se-
wilayah Hukum PT Bandung.

Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., dalam 
sambutan pengantarnya, bangga PT 
Bandung jadi tempat pertama yang 
dikunjungi Dirjen Badilum. Seperti kita 
ketahui, H. Bambang Myanto baru sehari 
menjabat sebagai Dirjen Badilum setelah 
dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung 
pada Rabu, 18 Mei 2022. “Pada saat saya 

Pembinaan Dirjen Badilum di PT Bandung
KREDIBILITAS, INTEGRITAS, 
DAN LOYALITAS DASAR PROMOSI

Oleh Tim Dandapala

menjabat sebagai KPT Surabaya, Dirjen 
Badilum saat itu baru dilantik yaitu Dr. H. 
Prim Haryadi, S.H., M.H., juga menjadikan 
PT Surabaya sebagai tujuan kunjungan 
pertamanya,” jelasnya. 

Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., sebelum-
nya juga pernah menjabat Dirjen Badilum.  
Ia bercerita telah mengenal H. Bambang 
Myanto sejak lama. Kinerja dan prestasi 
H. Bambang Myanto saat memimpin 
pengadilan tingkat pertama tidak 
luput dari perhatiannya. Seperti saat H. 
Bambang Myanto, S.H., M.H., menjabat KPN 
Temanggung, saat itu PN Temanggung 
menjadi contoh dalam penerapan Akre-
ditasi Penjaminan Mutu (APM) yang baru 
saja digagas. PN Temanggung juga sukses 
membangun gedung Pengadilan Anak 
sehingga menjadi bukti sinerginya dengan 
Pemerintah Daerah.

Dirjen Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., memberikan pembinaan 
kepada Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris, dan Ketua PN se-wilayah Hukum PT 
Bandung, Kamis, 19 Mei 2022.

Ketua PT Bandung, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., memberikan kata sambutan dalam 
acara pembinaan oleh Dirjen Badilum.
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Selaku tuan rumah, dengan santunnya 
KPT Bandung memperkenalkan semua 
jajaran PT Bandung yang hadir. Mulai 
dari hakim tinggi hingga KPN se-wilayah 
Hukum PT Bandung. Tidak lupa diakhir 
sambutan ia memberi pesan “Para KPN 
harus dapat mendukung performa peng-
adilan dalam memberikan pelayanan 
yang baik dan dengan sistem yang baik,” 
tegasnya.

Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, 
S.H., M.H., dengan suaranya yang lembut 
mengawali pem binaan. Ada empat 
hal yang di kemuka kan oleh pria yang 
sebelumnya men jabat Hakim Tinggi 
Denpasar ini. Pertama, perihal Perma 
Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016. Adanya 
Perma itu semestinya membuat aparatur 
peradilan disiplin. “Kita harus bangga 
datang pagi-pagi dan kita harus malu 
terlambat ke kantor,” katanya.

Para Ketua Pengadilan Negeri agar bisa 
membimbing warga pengadilan untuk 
disiplin. Di samping itu kredibilitas, 
loyalitas, dan integritas harus selalu 
ditingkat kan. Promosi dan mutasi akan 
dibangun dengan menggunakan indi-
kator itu. Catatan dan rekomendasi dari 
atasan akan diminta agar merit system 
dapat berjalan. 

Kedua, PT sebagai voorpost harus 
meng evaluasi dan mengawasi hakim 
dibawah nya. Pengawasan dari Hakim 
Tinggi punya tujuan agar pengadilan 
menjadi baik. Agar disadari bahwa 
pengawasan bukan untuk mencari-cari 
kesalahan. Pengawasan bisa menjadi 
ajang kesempatan untuk diskusi dan 
konsultasi. Misalnya terkait tunggakan 
eksekusi dapat dikonsultasikan dengan 
Hakim Tinggi sehingga ada jalan keluar. 
Tunggakan eksekusi harus diminimalisir 
dengan cara menjadikan pengawasan 
sebagai sarana pembinaan.

Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan 
Negeri agar bekerja efektif. Pengawasan Acara pembinaan diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

Foto bersama Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., Ketua PT Bandung, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., bersama Wakil 
Ketua PT Bandung dan Ketua PN se-wilayah Hukum PT Bandung.
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bidang merupakan sarana belajar untuk 
menjadi pimpinan pengadilan. “Bagai mana 
bisa seorang hakim menjadi pimpinan 
sedangkan mengawasi satu bagian kecil 
saja tidak bisa?” ujarnya setengah bertanya.

Laporan pengawasan bidang harus 
benar-benar diambil berdasarkan fakta. 
Jangan sekedar copy paste dari laporan 
pengawasan sebelumnya. Atau laporan 
pengawasan hanya proforma yang diambil 
dari laporan bulanan dari bidang yang 
diawasinya 

Ketiga, kita harus selalu meningkatkan 
prestasi. Seorang apatis tidak mungkin 

bisa menjadi pimpinan. Untuk itu 
kegiatan APM merupakan sarana 
implementasi kepedulian dan 
nantinya itu bisa menjadi indikator 
kesuksesan pengadilan. Oto matis 
keberhasilan dalam APM itu juga 
dapat mempengaruhi promosi dan 
mutasi.

Pelaksanaan APM dan Zona Integritas 
tidak boleh menjadi alasan bekerja 
dalam tupoksi menjadi tidak maksi-
mal. Oleh karena hal itu sudah men-
jadi tuntutan manajemen peradilan. 
Untuk itu seluruh warga pengadilan 
harus mendukungnya.

Dirjen Badilum menjelaskan pula tentang 
perlunya PTSP memberi layanan terbaik 
bagi masyarakat. Akan tetapi ia juga 
menekankan bahwa layanan sidang 
harus maksimal. “Pendaftaran e-Court 
harus diperhatikan. e-Court boleh saja 
mencapai 98%, akan tetapi bagaimana 
dengan e-Litigasi? Kalau e-Litigasi baru 
20–30% saja itu menunjukkan pelayanan 
sidang belum maksimal,” kritiknya. 

Empat, menjadi pemimpin bukan hanya 
sekedar bisa memberikan perintah, 
namun harus mampu memberikan 
contoh dan keteladanan bagi para 
bawahannya. Oleh karena sejatinya 
di balik kewe nangan yang dimiliki 
oleh seorang pemim pin juga terdapat 
kewajiban-kewa jiban yang harus 
ditunaikan. “Salah satunya kewajiban 
untuk memberikan contoh dan ke-
teladanan yang baik bagi segenap 
bawahannya,” pungkas Dirjen menutup 
pembinaan.

Selanjutnya Dirjen Badan Peradilan 
Umum dengan didampingi KPT 
Bandung meninjau berbagai inovasi di 
PT Bandung, seperti PTSP Mandiri dan 
Ruang Tamu Virtual. Inovasi-inovasi itu 
merupakan unggulan PT Bandung yang 
bertujuan untuk mewujudkan pelayanan 
prima yang bebas dari korupsi. 
(HS, Eliyas Eko Setyo)

Ketua PT Bandung, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., menjelaskan tentang PTSP Mandiri kepada Dirjen Badilum, H. Bambang 
Myanto, S.H., M.H.

Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., mencoba layanan PTSP Mandiri 
PT Bandung.
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Oleh Tim Dandapala

P esan tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, 
S.H., M.H., ketika memberikan pembinaan teknis dan administrasi pengadilan 
bagi pimpinan, hakim dan aparatur pengadilan tingkat banding dan tingkat 

pertama empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia.

Kegiatan yang dipusatkan di Grand Ballroom Lantai 2 Hotel JW Marriot, Medan, 23 Juni 
2022 dilaksanakan secara hybrid. Pimpinan dan panitera pengadilan tingkat pertama 
dan banding di wilayah hukum Sumatera Utara menghadiri kegiatan secara langsung 

INTEGRITAS DAN PROFESIONALITAS 
UNTUK PELAYANAN BERKUALITAS
PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL 

PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG

Tumbuhkan semangat 
kebersamaan dan sikap 
kepedulian antar sesama 
aparatur peradilan. 
Senantiasa saling menjaga 
dan mengingatkan agar 
tidak melakukan perbuatan 
tercela, yang dapat 
meruntuhkan marwah 
lembaga peradilan. 
Mahkamah Agung tidak akan 
memberikan perlindungan, 
tidak akan pernah 
memberikan pembelaan 
kepada aparat peradilan yang 
nakal, yang bermasalah.
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Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan 
pembinaan pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial di Medan.



(luring). Tercatat 43 orang dari 
lingkungan peradilan umum, 47 
orang dari lingkungan peradilan 
agama dan dari lingkungan 
peradilan militer dan tata usaha 
negara masing-masing lima orang. 
Sedangkan pimpinan, hakim 
dan aparatur pengadilan lainnya 
mengikuti secara daring.

Pesan Ketua Mahkamah Agung 
tentu bukan tanpa alasan. Di tengah 
gencarnya upaya mengembalikan 
kepercayaan publik terhadap institusi 
peradilan, ternyata masih ada 
aparatur peradilan yang ‘nakal’.

“Tanggung jawab kita bersama,” 
ujar Ketua Mahkamah Agung RI 
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., 
mengingatkan. Untuk itu, setiap 
pimpinan pengadilan, dalam setiap 
tingkatan memiliki tanggung jawab 
untuk mengingatkan dan menegur 
ketika terdapat indikasi aparatur di 
bawahnya melakukan pelanggaran 

disiplin dan kode etik pedoman peri-
laku hakim, yang dapat mencoreng 
nama baik pribadi dan lembaga.

Urgensi menjaga nama baik lembaga 
juga diingatkan Wakil Ketua Mahkamah 
Agung RI Bidang Non Yudisial Dr. H. 
Sunarto, S.H., M.H. Potensi pelanggaran 
juga dapat muncul dari adanya 
benturan kepentingan. Aparatur 
peradilan sebagai penyelenggara 
negara hendaknya memperhatikan 
etika publik. “Etika harus menjadi 
dasar dalam bersikap dan berperilaku 
ketika melaksanakan tugas dan 
kewenangannya,” ujar Hakim Agung 
kelahiran Sumenep, Jawa Timur 
tersebut.

“Pada jabatan, baik hakim maupun 
aparatur peradilan, baik di luar 
maupun kedinasan,” ucap Prof. Dr. H. 
M. Syarifuddin, S.H., M.H., Perlu disadari 
bersama, ketika pimpinan melakukan 
pengawasan maupun pembinaan 
bukan berarti ikut campur dalam 

urusan pribadi. Karena pada pundak 
pimpinan melekat tugas dan tanggung 
jawab serta rasa sayang terhadap aparatur 
dan lembaga peradilan itu sendiri.

Pengawasan dan pembinaan dimaksud 
untuk menjaga integritas aparatur peng-
adilan, termasuk hakim yang menjalankan 
tugas pokok dan fungsi utama, mengadili 
perkara. Persoalan integritas dikupas 
tuntas dan mendalam ketika Ketua Kamar 
Pengawasan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., 
M.H., menyampaikan pembinaan.

Dalam konteks itu pula, Pimpinan Mah-
kamah Agung secara rutin dan ber kala 
melakukan pembinaan. Selain mem-
berikan nasihat dan arahan secara 
langsung, juga mencari pemecahan 
terhadap masalah yang muncul di dunia 
peradilan.

Perkembangan teknologi informasi, juga 
dimanfaatkan dalam administrasi perkara 
secara elektronik. Gagasan administrasi 
perkara secara elektronik di lingkungan 

Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial dipusatkan di Grand Ballroom Lantai 2 Hotel JW Marriot, Medan, 23 Juni 2022 
dilaksanakan secara hybrid, luring, dan daring.
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Mahkamah Agung, saat ini juga 
‘dikoneksikan’ dengan aparat penegak 
hukum lainnya. Penandatanganan nota 
kesepahaman dalam Sistem Peradilan 
Pidana Terpadu berbasis Teknologi 
Informasi (SPPT-TI) yang dilaksanakan 
beberapa waktu yang lalu, merupakan 
wujud komitmen Mahkamah Agung 
dalam meraih kepercayaan publik.

Untuk mendukung SPPT-TI, Mahkamah 
Agung juga terus mengembangkan 
Berkas Perkara Pidana Terpadu secara 
elektronik (e-Berpadu). Dengannya 
beberapa produk pengadilan pra 
persidangan dapat diakses oleh Penyidik 
maupun Penuntut Umum melalui sarana 
elektronik. Saat ini telah diterapkan 
pada beberapa pengadilan sebagai 
percontohan. “Kita terus monitor kendala 
yang muncul dan solusinya sampai 
dengan akhir tahun, sebelum diterapkan 
secara nasional,” ujar Ketua Mahkamah 
Agung RI penuh keyakinan.

Hal senada juga disampaikan Wakil 
Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Andi 
Samsan Nganro, S.H., M.H. Administrasi 
perkara elektronik tentu menuntut setiap 
aparatur peradilan, terutama terkait teknis 

peradilan memahami dan menerapkan 
standar yang tinggi. “Ketepatan, ke-
cepatan, dan keakuratan data menjadi 
penting,” ucap Hakim Agung yang dilantik 
pada 9 September 2011.

Untuk lingkup administrasi perkara 
di Mahkamah Agung, pembaharuan 
(continuous improvement) terus dilakukan 
demi efektitiasnya. Sebagaimana yang 
disampaikan Panitera Mahkamah Agung, 
Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. pada sesi 
kedua pembinaan.

Empat kebijakan dalam efektifitas penge-
lola an berkas perkara di Mahkamah 
Agung. Pertama, Kepaniteraan Mahkamah 
Agung diberikan pelimpahan wewenang 
untuk menerima dan menelaah berkas 
perkara. Kedua, pengiriman berkas 
perkara melalui PO BOX 212 Jakarta 
Pusat 10000. Ketiga, berkas perkara wajib 
menggunakan stiker warna yang ditempel 
pada sampul berkas. Keempat, pengadilan 
wajib menambah informasi lainnya dalam 
sampul/amplop berkas yaitu: nomor 
perkara pengadilan tingkat pertama, 
nama pemohon/terdakwa, klasifikasi 
perkara, jenis upaya hukum, status 
tahanan dan tanggal upaya hukum.

Kepaniteraan Mahkamah Agung 
juga mencatat sebanyak 6.969.597 
putusan telah dipublikasikan pada 
Direktori Putusan per tanggal 18 
Juni 2022. Meski demikian, Panitera 
Mahkamah Agung mengingatkan 
kembali kewajiban untuk melakukan 
anominasi atau mengaburkan bebe-
rapa informasi terhadap putusan-
putusan tertentu. 

Setelah Ketua dan Wakil Ketua 
Bi dang Yudisial serta Wakil Ketua 
Bidang Non Yudisial memberikan 
pem binaan, secara bergantian, Ketua 
Kamar Pembinaan Mahkamah Agung 
RI Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., 
juga mem berikan materi tentang 
Peranan Mahkamah Agung dalam 
peringkat Kemudahan Berusaha di 
Indonesia.

Persoalan waris dengan problema-
tikanya menjadi sorotan Ketua Kamar 
Agama Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, 
S.H., M.Hum., M.M. Sedangkan Ketua 
Kamar Militer Dr. Burhan Dahlan, 
S.H., M.H., menyoroti pemidanaan 
terhadap komandan militer/atasan 
atas perbuatan prajurit bawahannya. 
Persoalan penyelesaian sengketa 
proses pemilu menjadi materi 
pembinaan Ketua Kamar Tata Usaha 
Negara yang disampaikan oleh Dr. 
H. Yulius, S.H., M.H., salah satu Hakim 
Agung Kamar Tata Usaha Negara.

Terkait pemilihan umum, Ketua 
Mahka mah Agung juga meng-
ingat kan kembali aparatur peng-
adilan. “Karakteristik lembaga 
yudikatif, menuntut sikap imparsial 
aparaturnya, terutama dalam 
menyong song perhelatan politik di 
tahun 2024,” ujar Guru Besar Tidak 
Tetap Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro itu mengingatkan. 
Dilarang menyampaikan dukungan 
atau pernyataan yang mengesankan 
sebagai pendukung salah satu calon 
atau partai politik tertentu.

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H M. Syarifuddin, S.H., M.H., mengingatkan 
pentingnya integritas dan profesionalitas aparatur pengadilan.
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Mengeksekusi 
Permohonan Eksekusi
Eksekusi putusan juga menjadi 
perhatian dalam pembinaan kali 
ini. Sebagaimana yang disampaikan 
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah 
Agung RI Prof. Dr. Takdir Rahmadi, 
S.H., LL.M., eksekusi juga menjadi 
salah satu komponen dalam poin 
penilaian kemudahan berusaha. 
Melengkapi peranan mediasi dalam 
komponen penegakan perjanjian 
dan komponen penyelesaian 
kepailitan.

Pimpinan Pengadilan, terutama 
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, 
juga memiliki tanggung jawab 
terkait pelaksanaan putusan atau 
eksekusi. Eksekusi juga menjadi 
salah satu materi pembinaan yang 
disampaikan oleh Wakil Ketua 
Mahkamah Agung Bidang Yudisial, 
Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. 
“Eksekusi adalah mahkota Ketua 
Pengadilan,” ucap Hakim Agung 
kelahiran Sengkang, Sulawesi 
Selatan.

Di lingkungan peradilan umum, 
Dirjen Badilum, H. Bambang 
Myanto, S.H., M.H., mengingatkan 
kembali kepada pimpinan 
pengadilan. “Eksekusi menjadi 
tanggung jawab Ketua Pengadilan,” 
ujarnya.

Dalam catatan Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum, melalui 
aplikasi PERKUSI terdapat 11.528 
permohonan eksekusi putusan 
pengadilan dan 6.590 permohonan 
eksekusi hak tanggungan. Pada 
aplikasi yang sama, terbaca telah 
dilakukan tahapan aanmaning 
(peringatan) sebanyak 9.730 
perkara, sedangkan yang telah 
dilaksanakan eksekusi hanya 6.038 
permohonan eksekusi.

Dari data tersebut, Hakim yang 
pernah menjabat Ketua Peng-
adilan Negeri Jakarta Selatan 

ini memberikan catatan khusus. 
Pertama, pimpinan pengadilan tingkat 
pertama lalai dalam meng-input 
data pelaksanaan eksekusi secara 
tertib. “Atau kedua, memang tidak 
melaksanakan permohonan eksekusi 
yang diajukan,” ujarnya.

Untuk itu, dalam rangka penguatan 
kawal depan (voorpost), Dirjen Badilum 
mengintruksikan agar Ketua Pengadilan 
Tinggi membantu Ketua Pengadilan 
Negeri yang terkendala dalam 
melaksanakan eksekusi. 

“Pada setiap Pengadilan Tinggi agar 
dibentuk tim untuk itu (membantu 
kendala pelaksanaan eksekusi),” ucap 
H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Hal 
tersebut cukup beralasan, karena 
hakim tingkat banding tentu memiliki 
pengalaman lebih terkait seluk beluk 
dalam permasalahan eksekusi. Tim 
Pengadilan Tinggi tersebut bertugas 
mendiskusikan permasalahan dan 
mencari jalan keluar terkait kendala 
pelaksanaan eksekusi.

Dirjen Badilum juga menyampaikan 
bahwa pelaksanaan eksekusi, saat 
ini menjadi salah satu bahan aduan. 

“Segala bentuk keterlambatan 
maupun alasan yang tidak rasional 
akan menjadi temuan dan materi 
pemeriksaan,” ucap hakim yang juga 
pernah menjabat Ketua Pengadilan 
Negeri Pekanbaru itu. Pimpinan 
pengadilan tingkat pertama harus 
melaksanakan setiap tahapan 
terhadap permohonan eksekusi di 
pengadilan yang dipimpinnya.

“Jika eksekusi adalah mahkota 
bagi Ketua Pengadilan Negeri, 
maka adalah aneh ketika Ketua 
Pengadilan Negeri tidak mau 
mengenakan mahkotanya, tidak 
berani mengeksekusi permohonan 
eksekusi,” ujar Dirjen Badilum 
mengingatkan.

Pada akhirnya, pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi utama peng-
adilan, setiap tahapan nya harus 
dilandasi oleh inte gritas dan 
profesionalitas. Tanpa kedua nya, 
mustahil terwujud peningkatan 
pelayanan yang berkualitas. (SEG, 
Nida Syafwani Nasution, Solihin 
Niar Ramadhan)

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, H. Bambang 
Myanto, S.H., M.H., mengingatkan kembali pimpinan pengadilan tingkat pertama 
akan pelaksanaan eksekusi.
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Oleh Tim Dandapala

S inergi dan kolaborasi yang di-
lakukan oleh PT Denpasar dengan 
Pemerintah Provinsi Bali patut 

di acungi jempol. Sebab langkah taktis yang 
dilakukan PT Denpasar berhasil membuat 
sejarah baru menciptakan sarana prasarana 
pelayanan publik yang berkualitas bagi 
masyarakat. Hal tersebut dibuktikan 
dengan adanya hibah bangunan gedung 
auditorium dari Gubernur Provinsi Bali yang 
diberi nama “Bale Agung.” 

Tidak berhenti disitu, PT Denpasar juga 
terus berinovasi guna terselenggaranya 
pelayanan hukum yang berkualitas dengan 
meluncurkan integrasi aplikasi yang 
diberi nama “Bali Agung.” Tak ayal, jika 
kedua pencapaian itu mendapat apresiasi 
yang tinggi dari orang nomor satu di 
Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. 
Syarifuddin, S.H., M.H., beserta jajaran 
hadir langsung ke PT Denpasar di Jalan 
Tantular Barat, Nomor 1, Dangin Puri 
Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota 
Denpasar, Bali, guna meresmikan gedung 
auditorium “Bale Agung” dan launching 

PT DENPASAR RESMIKAN 
GEDUNG BALE AGUNG DAN 
APLIKASI BALI AGUNG

integrasi aplikasi “Bali Agung” pada Jumat, 
(27/05/2022) yang lalu.

Dalam kegiatan tersebut hadir Ketua 
Mahkamah Agung beserta segenap 
jajaran pimpinan, para pejabat Eselon 
I, Kepala Biro Hukum dan Humas, dan 
beberapa ketua pengadilan tinggi. Tak 
lupa, dari pihak Pemerintah Daerah 
Provinsi Bali selaku pemberi hibah 

gedung, hadir langsung Gubernur Bali, 
Wayan Koster, berserta rombongan dan 
jajaran Forkopimda Provinsi Bali.

Sebelum acara peresmian gedung dan 
peluncuran integrasi aplikasi dimulai, 
Ketua Mahkamah Agung beserta rom-
bongan disuguhi dengan pertunjukan 
tari kolosal “Janger Bali Dwi Pakerti” yang 
memberi makna kegembiraan atau suka 
cita dan gotong royong masyarakat Pulau 
Dewata. Setelah itu kegiatan dilanjutkan 
dengan sambutan KPT Denpasar dan 
Gubernur Bali. Kemudian dilaksanakan 
prosesi serah terima pemberian hibah 
gedung “Bale Agung” dari Gubernur Bali 
kepada KPT Denpasar, dan dilanjutkan 
dengan sambutan Ketua Mahkamah 
Agung sekaligus penandatangan 
prasasti peresmian gedung “Bale Agung” 
kemudian diakhiri dengan launching/
peluncuran Integrasi Aplikasi “Bali Agung.” 

Setelah berbicara “Bale Agung” dan “Bali 
Agung” berkali-kali, pasti pembaca setia 
Majalah Dandapala penasaran, sebenar-
nya apa makna di balik pe namaan 

tersebut. KPT 
Denpasar, H. 
Mochamad 
Hatta, S.H., M.H., 
menjelaskan 
bahwa kata “Bali 
Agung,” untuk 
kata “Bali” diambil 
dari Motto PT 
Denpasar yang 
merupakan 
akronim dari 
Bakti, Amanah, 
Layanan Prima 
dan Tanggung 
Jawab. Selain 
itu secara 

Penandatanganan prasasti peresmian Gedung Bale Agung oleh Ketua Mahkamah 
Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Peluncuran Aplikasi Bali Agung oleh Ketua Mahkamah Agung, 
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Gubernur Provinsi Bali,  
Wayan Koster dan Ketua PT Denpasar H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.
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filosofi, kata “Bali” memiliki arti “Mulia” 
dan “Agung” artinya “Besar” sehingga 
“Bali Agung” dapat dimaknai sebagai 
“sesuatu yang mulia dan akan menjadi 
besar dan Berjaya.” Sedangkan nama “Bale 
Agung,” kata “Bale” dalam bahasa bali 
berarti “tempat”. Jika itu digabungkan 
dengan kata “Agung” memiliki arti 
“tempat munculnya segala kemuliaan dan 
keluhuran,” terangnya. 

H. Mochamad Hatta dalam sambutannya 
juga menegaskan bahwa gedung Audi-
torium adalah hibah dari Pemerintah 
Provinsi Bali yang dibangun dengan 
anggaran sekitar Rp5 miliar lebih yang 
diambil dari DIPA APBD Provinsi Bali. 
Bangunan dibuat dengan desain 2 lantai 
dengan luas 1.086 m² berdiri di atas lahan 
340,54 m². Untuk peruntukannya sendiri, 
lantai 1 sebagai tempat parkir yang 
diperkirakan dapat menampung sekitar 
50 kendaraan roda empat dan roda dua. 
“Untuk Auditorium ada di lantai 2, dimana 

acara peresmian ini diselenggarakan,” 
ujarnya. 

Mengakhiri sambutannya, KPT Denpasar 
mengucapkan terima kasih kepada 
Gubernur Bali dan jajaran Pemerintah 
Provinsi Bali atas hibah yang diberikan. Ia 
mengungkapkan jika nantinya bangunan 

auditorium ini akan dimanfaatkan dengan 
sebaik-baiknya untuk mendukung 
kegiatan pelayanan, koordinasi, sosialisasi, 
pembinaan, maupun kegiatan seremonial 
lainnya. Dan tak lupa ia berterima kasih 
atas apresiasi dari Ketua Mahkamah 
Agung beserta jajaran pimpinan yang 
telah berkenan hadir langsung untuk 
meresmikan, pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Bali, 
Wayan Koster, dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa dirinya merasa 
terhormat dan sekaligus bahagia, karena 
untuk pertama kalinya dalam seumur 
hidup dapat duduk bersama dengan 
sosok Ketua Mahkamah Agung. Wayan 
Koster kemudian menjelaskan bahwa 
awal mula dirinya memberikan hibah 
kepada PT Denpasar dimulai pada akhir 
Tahun 2018. Kala itu dirinya menghadiri 
undangan di PT Denpasar, kemudian salah 
seorang Aparatur PT Denpasar bernama 
“Cok Rai Suamba” mendekat dan berbisik 
kepada dirinya dengan mengatakan: “Pak 
Gubernur, Pengadilan Tinggi Denpasar 
belum memiliki gedung Aula untuk 
Pertemuan.” Tanpa pikir panjang langsung 
ia respon dengan bertanya “apakah ada 
tanah kosong? Jika ada, iya saya siap 
membantu.” Kira-kira begitu awal 
mulanya, ujarnya.

Lebih lanjut diterangkan oleh Wayan 
Koster, sebenarnya rencana pemberian 
hibah sudah dimulai pada tahun 2020. 
Akan tetapi karena pandemi Covid-19, 
dan adanya kewajiban refocusing 
anggaran, maka baru pada tahun 2021 
dapat dimulai pembangunan oleh Dinas 
Pekerjaan Umum Provinsi Bali yang 

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. 
M. Syarifuddin, S.H., M.H., memberikan 
sambutan pada peresmian Gedung Bale 
Agung.

Foto Bersama Pimpinan Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., 
Dr. Andi Sansan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. Sunarto, S.H., M.H., Gubernur Bali Wayan 
Koster, dan Ketua PT Denpasar beserta Wakil Ketua PT Denpasar.

Suasana acara Peresmian Gedung Bale Agung dan Peluncuran Aplikasi Bali Agung.
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rampung sepenuhnya pada akhir tahun 
2021.

Pria kelahiran Singaraja tersebut juga 
menjelaskan bahwa tugas memberikan 
pelayanan kepada masyarakat termasuk 
pelayanan hukum merupakan kewajiban 
bersama. Oleh sebab itu Pemerintah 
Provinsi Bali terus bersinergi dan ber-
kolaborasi dengan seluruh jajaran Forko-
pimda Provinsi Bali, seperti Kejaksaan 
Tinggi Denpasar, Polda Denpasar, Kodam 
IX/Udayana, dan Kanwil Ombudsman 
Denpasar. Instansi tersebut juga telah 
diberikan hibah untuk pembangunan 
maupun renovasi gedung yang di fungsi-
kan untuk pelayanan kepada masya-
rakat. Wayan menyadari bahwa yang 
dilayani oleh PT Denpasar adalah warga 
masyarakat Bali sendiri, maka dari itu 
tanpa berpikir panjang dirinya langsung 
merealisasikan hibah tersebut. 

Terakhir, gubernur yang pernah menjabat 
sebagai Anggota DPR RI Fraksi PDIP 
tersebut berkomitmen untuk mendukung 

pemberian hibah 
lanjutan berupa 
perlengkapan kantor 
untuk mengisi 
ruangan gedung, 
seperti meja kursi 
atau mebel dan 
kebutuhan lainnya. 
Ia menegaskan 
bahwa paling lambat 
dalam akhir tahun 
ini hibah lanjutan 
akan direalisasikan 
setelah APBD 

perubahan disetujui oleh pemerintah 
pusat, pungkasnya.

Di sisi lain, Ketua Mahkamah Agung 
menyampaikan apresiasi yang setinggi-
tingginya dan ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya atas upaya luar biasa 
yang dilakukan oleh PT Denpasar maupun 
dukungan penuh dari Gubernur dan 
Pemerintah Provinsi Bali telah menjadi 
oase bagi Mahkamah Agung. Dikatakan 
seperti oase, karena lagi kering-keringnya, 
tidak tahu mencari ke mana, tiba-tiba 
datang Bapak Gubernur, kasih gedung 
lengkap dengan isinya, ungkapnya seraya 
bercanda.

Prof. H. M. Syarifuddin juga meng ungkap-
kan, adanya pandemi menyebabkan 
semua Kementerian dan Lembaga 
termasuk Mahkamah Agung harus 
melakukan refocusing anggaran guna 
penanganan Covid-19. Oleh karena 
itu rencana pembangunan gedung 
pengadilan menjadi banyak yang 
tertunda. Mahkamah Agung sendiri pada 

tahun 2019 telah meresmikan 85 (delapan 
puluh lima) satuan kerja pengadilan baru. 
Akan tetapi hingga saat ini masih ada 22 
(dua puluh dua) pengadilan yang belum 
ada atau belum memiliki bangunan 
gedung fisiknya, ungkapnya. 

Terakhir, Ketua Mahkamah Agung ber-
pesan agar sarana dan prasarana yang 
baru diresmikan dapat digunakan dengan 
sebaik-baiknya sehingga dapat memberi 
manfaat bagi masyarakat. Selain itu, 
penghargaan berupa predikat WBK yang 
sudah diraih oleh PT Denpasar harus 
dapat dipertahankan dan juga terus 
di tingkatkan. Mengingat momentum 
inovasi yang hari ini diresmikan mem-
punyai tujuan yang mulia dan agung 
seperti namanya Bale Agung dan Bali 
Agung, maka dari itu PT Denpasar 
diharapkan dapat meraih predikat WBBM. 
Tak lupa Prof. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., 
memerintahkan kepada bagian terkait 
agar hibah segera dicatatkan dalam 
aplikasi Simak BMN supaya semuanya 
tercatat dan terlapor dengan baik, 
pungkasnya.

Dalam kesempatan terpisah usai acara 
peresmian, H. Mochamad Hatta juga 
menyampaikan kepada Tim Dandapala dan 
awak media bahwa peluncuran Integrasi 
Aplikasi Bali Agung adalah sebagai sistem 
pelayanan elektronik terpadu (Integrated 
Electronic Service System Center) atau 
dalam istilah lain merupakan rumah untuk 
kumpulan dari semua inovasi yang ada 
pada PT Denpasar. Baik itu berupa aplikasi 
dari internal maupun eksternal seperti 
halnya aplikasi E-ADVOKAT, SIPPANTER, 
E-RISET, E-PELITA, SINGA INSTANSI, SISIGAP, 
E-PTSP, E-SIPAS, SI ADEK, dan PM SAKIP. 
Aplikasi itu semuanya diintegrasikan 
menjadi satu dalam “Bali Agung.” Dengan 
begitu ke depannya pengguna layanan 
dapat mengakses jenis-jenis layanan secara 
mudah, efektif, dan efisien.

H. Mochamad Hatta menegaskan bahwa 
tujuan dari inovasi Bali Agung tidak lain 
agar dapat benar-benar memberikan 
pelayanan yang prima kepada masyarakat. 
Dengan begitu masyarakat tidak perlu 
lagi hadir, atau tatap muka di kantor PT 
Denpasar. (HS, Wahyu Iswantoro)

Kepala Badan Pengawasan, Sugiyanto, S.H., Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan 
Mansyur, S.H., M.H., dan Dirjen Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., 
M.H., hadir dalam acara.

Ketua PT Denpasar, H. Mochamad Hatta, S.H., M.H., beserta 
Wakil Ketua PT dan para hakim tinggi PT Denpasar.
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Oleh Tim Dandapala

KINERJA DAN KEBERSIHAN 
PENGADILAN SE-WILAYAH 
PT DENPASAR DI ATAS RATA-RATA

D irjen Badilum, H. Bambang Myanto, 
S.H., M.H., didampingi para 
pejabat Eselon II Badilum dan KPT 

Denpasar mengunjungi satker-satker di 
Pulau Bali, Senin-Selasa (30-31/05/2022). 
Ada sembilan satker yang dalam dua 
hari secara bergantian mendapatkan 
kehormatan itu, terdiri dari PT Denpasar, 
PN Denpasar, PN Tabanan, PN Negara, PN 
Singaraja, PN Amlapura, PN Semarapura, 
PN Bangli, dan PN Gianyar. H. Bambang 
Myanto, Dirjen Badilum yang menduduki 
jabatan sejak 18 Mei 2022 itu dengan sabar 
meninjau sarana prasarana dan sistem 
dari tiap satker. Ia dengan caranya yang 
santun memberi saran-saran perbaikan 
dan mengakhiri setiap kunjungan dengan 
memberi pencerahan terhadap pimpinan 
dan para hakim satker itu.

PT Denpasar mendapat perhatian 
pertama dari Dirjen Badilum untuk lebih 
maju melalui motivasi dan pembinaan 
yang diberikannya. Pilihan itu bukan 
tanpa sebab. “Kenapa Bali, karena 
sebelum menjabat dirjen saya Hakim 
Tinggi PT Denpasar,” ujarnya yang diulang 
dalam pembinaan di setiap satker.

Dua hari berkeliling melingkari Pulau 
Bali, tujuan akhir adalah PN Gianyar. 
Setelah melihat sarana prasarana kantor, 
Dirjen Badilum pada Selasa malam, 
(31/05/2022) bertempat di ruang Ketua PN 
Gianyar memberikan pembinaan kepada 
pimpinan dan para hakim. Dirjen memberi 
pencerahan sekaligus menyimpulkan hasil 
pengamatannya selama dua hari itu. “Kinerja 
dan kebersihan pengadilan se-wilayah PT 
Denpasar di atas rata-rata,” ujarnya bangga.

KPT Denpasar, H. Mochamad Hatta, 
S.H., M.H., selaku tuan rumah berterima 

kasih kepada 
Dirjen Badilum 
yang memilih 
melakukan 
pembinaan di 
Bali. “Dengan 
adanya 
pembinaan 
langsung 
dari Dirjen 
Badilum, maka 
semua satker 
di PT Denpasar 
diharapkan 
memimpin 
kemajuan 
peradilan,” ujarnya gembira. KPT Denpasar 
juga menambahkan agar kinerja dan 
integritas aparat peradilan se-wilayah 
hukum PT Denpasar selalu dijaga dan 
ditingkatkan.

Materi pembinaan Dirjen Badilum 
terhadap sembilan satker secara 
bergantian pada pokoknya ada beberapa 
penekanan. Antara lain: pertama, Dirjen 
Badilum menyampaikan pesan Ketua 
Mahkamah Agung agar aparat peradilan 

Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., bersama para pejabat Eselon II 
saat berkunjung ke PT Denpasar.

Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., diterima oleh 
Ketua PN Gianyar dan jajaran saat berkunjung ke PN Gianyar.
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senantiasa menjaga integritas. Aparat 
peradilan agar tidak mudah bertemu 
dengan pihak berperkara, dan pimpinan 
pengadilan agar selalu melakukan pem-
binaan dan pengawasan secara melekat. 
Perma Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 
agar dilaksanakan. Jangan sampai terjadi 
pimpinan tidak melakukan pembinaan 
kepada jajarannya.

Kedua, organ utama (main organ) di 
pengadilan adalah hakim. Dirjen Badilum 
menegaskan, “Pengadilan ada karena 
hakim, maka prioritaskan bapak ibu 
hakim, berikan kenyamanan pada hakim!” 
Dirjen Badilum memberi catatan, bahwa 
adanya PTSP, di samping harus nyaman 

dan punya standar layanan yang jelas, 
juga agar diperhatikan tentang layanan 
persidangan. Ruang sidang harus nyaman, 
agar masyarakat puas dan hakim merasa 
nyaman saat bersidang.

Ketiga, perlu adanya perubahan budaya 
(culture set) dan pola pikir (mindset). 
Aparat peradilan harus menyadari 
kewajiban-kewajiban yang dibebankan 
kepadanya. Setiap penyelesaian tugas 
harus dilandasi jiwa pengabdian sehingga 
kental nuansa keikhlasan. “Bukan masanya 
lagi kita dilayani, tapi bagaimana kita 
melayani,” ujar H. Bambang Myanto, S.H., 
M.H., dengan suaranya yang lembut 
namun tetap menunjukkan ketegasannya.

Keempat, peran peng-
awas bidang perlu terus 
ditingkatkan. Hakim 
pengawas bidang agar 
benar-benar melakukan 
peng awasan. Hasil peng-
awasan tidak boleh sekedar 
copy paste dari pengawasan 
sebelumnya atau dari 
laporan bulanan pani tera 
muda. Ada nya pengawasan 
bidang yang efektif akan 
berguna untuk me mini-
malisir penyim pangan-
penyimpangan.

H. Bambang Myanto 
mengatakan, Direk torat 
Jenderal Badilum akan 

membangun aplikasi terkait pengawasan. 
Laporan pengawasan dari hakim peng-
awas bidang harus di-input dalam aplikasi 
agar Ditjen Badilum dapat melihat 
performa hakim pengawas. 

Aktif tidaknya hakim pengawas akan di-
gunakan sebagai dasar adanya promosi 
mutasi. “Kalau mengawasi satu bidang 
saja tidak bisa, bagaimana mungkin bisa 
menjadi pimpinan sedangkan pimpinan 
cakupannya lebih luas?” ujar H. Bambang 
Myanto memberi pertanyaan retoris.

Kelima, perlu adanya standar pelayanan 
yang sama. Untuk itu inovasi yang dibuat 
agar dapat direplikasi oleh satker lain, 
setidaknya dapat diberlakukan dalam 
satu wilayah pengadilan tinggi. Hal ini 
disebabkan banyak satker berlomba-
lomba membuat inovasi namun ternyata 
sekedar mengganti nama dari inovasi 
yang sudah ada pada satker lain. Di 
samping itu perlu diperhatikan bahwa 
lahirnya inovasi adalah untuk menjawab 
kebutuhan.

Keenam, tentang e-Court agar diperhati-
kan pula mengenai e-Litigasi. Oleh 
karena dalam praktik, jumlah pendaftar 
e-Court dengan sidang e-Litigasi tidak 
berimbang. Jumlah e-Litigasi masih 
sedikit, dimana hal itu menunjukkan 
sosialiasi yang belum efektif. Para hakim 
juga harus memperhatikan ketentuan 
mengenai input surat-surat bukti. Hal 

Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., memberikan pembinaan terhadap 
pimpinan dan hakim-hakim PN Negara.

Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., memberikan pembinaan kepada 
pimpinan dan hakim-hakim PN Bangli.
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itu akan berguna untuk mempermudah 
penerapan berkas elektronik kedepannya.

Ketujuh, pengadilan tinggi agar mendo-
rong satker-satker untuk melakukan tes 
urine guna mendeteksi penggunaan 
narkotika. Adanya tes menjadi alat deteksi 
dini untuk mengetahui penyalahgunaan 
narkotika. Bila ada hakim atau pegawai 
yang positif, pimpinan agar segera 
mengambil sikap dan tindakan untuk 
menghentikan adanya penyalagunaan 
narkotika itu. 

Kunjungan ke Satker
Dalam kunjungan Dirjen Badilum ke 
satker-satker di Pulau Bali sendiri banyak 
ditemukan berbagai kelebihan dibanding 
kekurangan. Antara lain pengadilan di 
Bali nampak berlomba-lomba membuat 
inovasi. Di mana misalnya, hampir semua 
pengadilan mengaplikasikan e-barcode 
untuk informasi layanannya. Namun dalam 

pengamatan selama kun jungan ditemukan 
banyaknya barcode yang ter pampang 
pada PTSP ternyata berpotensi membuat 
pengguna bingung mengaksesnya.

Untuk itu akan lebih baik bila semua 
inovasi dapat diintegrasikan dalam satu 

aplikasi. Misalnya, PT Denpasar memberi 
contoh dengan mengintegrasikan semua 
inovasinya dalam satu aplikasi bernama 
“Bali Agung.” Satu aplikasi sebagai wadah 
dari semua inovasi itu bertujuan agar 
pengguna mudah dalam mengaksesnya. 

Satker-satker juga telah menunjukkan 
tampilan sebagai peradilan modern 
dengan adanya mesin antrian PTSP, 
survei secara elektronik, televisi pada 
PTSP, dan lain sebagainya. Namun 
yang masih menjadi catatan, yaitu agar 
perangkat modern yang terpajang itu 
dapat berfungsi optimal. Oleh karena ada 
ditemukan televisi yang belum menyala. 
Sudah tentu itu gampang diperbaiki, 
televisi dapat difungsikan untuk me-
nampilkan e-banner layanan, atau 
informasi-informasi seputar pengadilan. 

Ada pula ditemukan nomor WA Peng-
aduan terpampang pada banner di PTSP. 
Untuk itu tim mencoba menghubungi 
nomor itu. Namun tanda centang dua 
baru muncul setelah sekitar satu jam 
kemudian. Mengenai ini tim dapat me-
makluminya sebagai masalah jaringan. 
Selanjutnya tim memberikan saran 
agar sarana penyampaian keluhan atau 
pengaduan selalu stand by dan dapat 
memberi respon cepat. 

Tentang bangunan gedung pengadilan, 
PN Tabanan mempunyai luas tanah yang 
hanya 1300 m². Ketua PN Tabanan, Imelda 
Herawati Dewi Prihatin, S.H., M.H., telah 
memperjuangkan agar mendapatkan 
hibah tanah dari pemerintah daerah. Ia 

Foto bersama Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., bersama Ketua  
PT Denpasar, H. Mochamad Hatta, S.H., M.H., beserta pimpinan dan hakim-hakim  
PN Denpasar.

Ketua PN Tabanan, Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H., M.H., memberi penjelasan 
tentang layanan PTSP PN Tabanan.

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., mengecek 
layanan elektronik pada PN Amlapura.
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berharap pada APBD Tahun 2023 dapat 
terealiasi. Walaupun demikian dari sisi 
kinerja, KPT Denpasar, H. Mochamad 
Hatta, memberi apresiasi kepada PN 
Tabanan. “SIPP PN Tabanan berada pada 
peringkat SIPP 3 (tiga) besar nasional,” 
ujarnya bangga. 

Tentang permasalahan bangunan gedung 
sendiri, saat meninjau PN Semarapura, 
Dirjen Badilum memberi apresiasi, “Kantor 
kecil, mungil, tapi cantik” jelasnya. Jadi 
kinerja tidak selamanya selaras dengan 
kondisi gedung. Melainkan manajemen 
yang baik dapat membuat kinerja yang 
efektif dan efisien. 

Setelah berkeliling mengunjungi satker-
satker di wilayah PT Denpasar, Sekretaris 
PT Denpasar, Dr. Yuslan, S.E., S.H., M.H., 
yang juga ikut dalam rombongan 
memberi pernyataan otokritik, “Banyak 
gedung pengadilan tidak sesuai fungsi, 
tapi ada juga yang melebihi fungsinya. 
Ada pengaturan yang tidak efektif, ada 
juga gedung yang memprihatinkan,” 
tuturnya.

Pernyataan dari Yuslan bukan tanpa 
alasan. Setelah mengunjungi sembilan 
satker, nampak ada pengadilan yang 
tanahnya sempit sehingga kesulitan 
menata ruangan-ruangan. Ada peng-
adilan yang punya tanah memadai tetapi 
sangat disayangkan posisi bangunan 
terlalu ke depan sehingga tidak ada 
tempat parkir, sedangkan sebenarnya 
halaman belakang masih luas. Ada pula 
pengadilan yang tampak sangat nyaman, 
yang dilengkapi dengan taman-taman 
nan rindang namun bentuk bangunan 
jauh dari standar prototipe. 

Satker-satker di Wilayah PT Denpasar 
rata-rata telah memiliki sarana 
disabilitas. Kondisi ini memperlihatkan 
SK Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/
SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang 
Disabilitas telah dilaksanakan. Nampak 
pada setiap pengadilan ada guiding 
block dan warning block guna membantu 
disabilitas tuna netra. “Untuk pemasangan 
sarana disabilitas agar melibatkan 
organisasi penyandang disabilitas 

sehingga 
pemasangan 
tidak keliru,” 
saran Direktur 
Pembinaan 
Administrasi 
Peradilan Umum, 
Zahlisa Vitalita, S.H. 
M.H.,

Dalam setiap 
kunjungan, para 
pejabat Eselon 
II yang terdiri 
Sekretaris Ditjen 
Badilum, Drs. 
Wahyudin, M.Si., Direktur Pembinaan 
Tenaga Teknis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., 
M.Hum., dan Direktur Pembinaan 
Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa 
Vitalita, S.H. M.H., selalu memberikan 
saran-saran perbaikan. Antara lain 
Sesditjen, Drs. H. Wahyudin, M.Si., 
memberikan saran-saran terkait upaya 
realisasi anggaran, dimana bila dirasa 
anggaran tidak akan terserap agar segera 
melapor ke pengadilan tinggi.

Pembinaan yang agak berbeda dilakukan 
di PN Semarapura. Pada satker ini Dir-
binganis, Lucas Prakoso pernah bertugas 
sebagai hakim selama 7 (tujuh) tahun. 
Untuk itu secara khusus ia memberi 
tanggapan bahwa PN Semarapura sudah 
banyak berubah dibanding pada eranya. 
Ia juga memberikan nasehat kepada para 
hakim agar komitmen dalam integritas 

dan tidak meminta-minta untuk promosi 
dan mutasi.

Lucas Prakoso bercerita, seperti dirinya, 
tahun 2006 masih bertugas di PN 
Semarapura. Ia tidak pernah meminta 
atau memohon-mohon untuk promosi 
mutasi tapi nyatanya bisa meraih 
posisi saat ini. “Untuk dapat dilirik oleh 
pimpinan, syaratnya cuma satu, yakni 
pintar,” katanya setengah bercanda. 

Perihal promosi mutasi, Dirjen Badilum, 
H. Bambang Myanto sendiri memberikan 
tips. Agar kinerja hakim atau panitera 
pengganti diakui oleh Ditjen Badilum 
maka kinerja dalam MIS (Monitoring 
Implementasi SIPP) harus tiga besar. 
Dengan begitu saat dirjen melihat 
MIS nama akan langsung terlihat. Hal itu 
otomatis akan menjadi atensi tersendiri. 
(HS) 

Guiding block dan warning block pada PTSP PN Negara

Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., bersama 
Ketua PT Denpasar, H. Mochamad Hatta, S.H., M.H., dan 
Ketua PN Semarapura di PN Semarapura.
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November 2021. Anggotanya meliputi 
para hakim tinggi, para KPN dan WKPN, 
panitera, sekretaris serta para pejabat 
struktural, fungsional, dan staf. Untuk 
menjadi anggota tidak diwajibkan 
memiliki mobil SUV jenis tertentu, 
melainkan boleh mobil apa saja.

“Setelah adanya SUV Justice Club yang 
November lalu dideklarasikan, harus ada 
eksistensi. Teman-teman yang berkumpul 

dalam instansi PT Bandung perlu memberi 
konstribusi ke internal lembaga. Maka kita 
gunakan wadah SUV untuk memotivasi 
para anggota nya guna menjadi pembaharu 
di lingkungannya,” ujar H. Herri Swantoro, 
S.H., M.H., kepada Dandapala dengan 
bersemangat. 

Ketua PT Bandung menambahkan bahwa 
dalam SUV Justice Club ada pencerahan, 
kekompakan, silaturahmi, dan komitmen 
untuk kemajuan pengadilan. Selama ini 
kegiatan SUV Justice Club murni otomotif, 
tapi tidak dengan kegiatan di Puncak 
Sempur Loji, Karawang. Kali ini ada materi 
pembinaan yang mengarahkan peran para 
pimpinan pengadilan.

“Pembinaan model ini adalah pertama 
kali kami lakukan,” ujar H. Herri Swantoro. 
Kepada Dandapala, H. Herri Swantoro juga 
mengatakan, bahwa pembinaan model 
ini dapat dianggap sebagai cara yang out 
of the box. Cara yang berbeda dengan 
pembinaan pada umumnya. 

“Ternyata inovasi tidak hanya pada aplikasi 
atau layanan, tapi kegiatan ini bisa jadi 
inspirasi dan motivasi bagi kami untuk 
terus meningkatkan pengetahuan dengan 
cara-cara yang inovatif,” ujar Ketua PN 
Karawang, Dennie Arsan Fatrika, S.H., 

P erma No. 8 Tahun 2016 memberi 
perintah kepada pimpinan 
peng adilan untuk melakukan 

pembinaan dan pengawasan. Tentu 
pembinaan dan pengawasan itu dapat 
dilakukan melalui beragam cara. Ada cara 
konvensional yang telah biasa dilakukan, 
ada pula cara yang tidak biasa. Semua 
bergantung kepada kreatifitas para 
pimpinan.

Dalam konteks inilah Ketua PT Bandung, 
Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., pria enerjik 
yang dikenal punya kreatifitas di atas 
rata-rata, melakukan pem binaan terhadap 
para hakim tinggi, ketua, dan wakil ketua 
pengadilan negeri, panitera dan sekretaris 
se-wilayah hukum PT Bandung. Acara 
dibingkai dalam kegiatan touring SUV 
Justice Club, bertempat di Puncak Sempur 
Loji, Cintalaksana Kecamatan Tegalwaru, 
Karawang, Senin (20/06). 

SUV Justice Club sendiri merupakan 
wadah penghobi otomatif warga 
pengadilan di wilayah PT Bandung yang 
pendiriannya dideklarasikan di Kuningan, 

PEMBINAAN CARA TIDAK BIASA, 
KETUA PT BANDUNG KUMPULKAN 
KETUA PN DI KARAWANG

Tempat pembinaan di Saung Koffie Hideung Puncak Sempur Loji, Karawang.

Foto Bersama Ketua PT Bandung, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., dengan para 
peserta pembinaan.
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M.H., dalam sambutannya. Ia selaku tuan 
rumah mengucapkan selamat datang 
dan berterimakasih karena Karawang 
mendapat kehormatan menjadi tempat 
pembinaan.

Pada kegiatan di Puncak Sempur 
Loji, Karawang ini, Ketua PT Bandung 
memberikan materi mengenai “Peran 
Agen Perubahan Dalam Organisasi.” 
Bertempat di sebuah bangunan di 

ketinggian bukit, 
dalam suasana 
indah nan sejuk, 
Ketua PT Bandung 
memaparkan dan 
memberi petunjuk 
kepada para anggota 
SUV Justice Club 
yang mayoritas 
adalah KPN dan 
WKPN tentang 
bagaimana menjadi 
agen perubahan. 
Permenpan RB 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Agen Perubahan di 
Instansi Pemerintah diuraikannya secara 
gamblang.

Materi lain diberikan oleh Kepala 
Badan Narkotika Nasional Kabupaten 
Karawang, R. Dea Rhinofa, S.H., M.H., 
yang menguraikan tentang “Narkoba 
dan Perkembangannya.” Dea Rhinofa 
menjelaskan tentang peredaran 

Ketua PT Bandung, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., memberikan pembinaan tentang 
“Peran Agen Perubahan Dalam Organisasi.”

Ketua PN Karawang, Dennie Arsan 
Fatrika, S.H., M.H., saat memberikan 
sambutan.

gelap narkoba yang kini sangat meng-
khawatirkan. Ia juga menjelaskan tentang 
tes urin narkotika, “Yang hasil tes urin 
positif belum bisa dipastikan sebagai 
pengguna, karena butuh asesmen lebih 
lanjut,” tuturnya.

Puncak Sempur sendiri merupakan tempat 
wisata di Kabupaten Karawang. Anggota 
SUV Justice Club menempuh perjalanan 
dari PN Karawang menuju Puncak Sempur 
kurang lebih selama 1,5 jam. Perjalanan 
dilakukan secara konvoi menggunakan 
mobil masing-masing. Rata-rata mereka 
menggunakan mobil tipe SUV, tapi ada 
pula yang menggunakan tipe MPV dan 
bahkan sedan. 

Rute jalan mendekati tujuan berkelok-
kelok dan ada tanjakan yang cukup 
ekstrim. Namun pemandangan indah di 
kiri kanan membuat kesulitan tidak terasa.  
Semua peserta touring berhasil mencapai 
lokasi Puncak Sempur.

Salah satu peserta pembinaan, Sekre-
taris PN Purwakarta, Gegen Diosya 
Surendagani, S.H., M.H., kepada Dandapala 
mengungkapkan kekagumannya atas 
adanya pembinaan di Puncak Loji. “Ada 
refreshing, tapi ada juga pembinaannya. Ini 
luar biasa, baru pertama kali saya temui,” 
katanya terkagum-kagum.

Acara ditutup dengan ramah tamah. 
Setelah itu para pimpinan pengadilan 
Kembali ke satker masing-masing dengan 
membawa janji dalam hatinya untuk 
menjadi pembaharu peradilan. Kalau perlu 
dengan cara-cara yang tidak biasa. (HS)

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang, 
R. Dea Rhinofa, S.H., M.H., yang menguraikan tentang 
“Narkoba dan Perkembangannya.”

Peserta pembinaan duduk lesehan mendengarkan arahan dari Ketua PT Bandung.
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P rof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, 
S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung 
RI sebagai keynote speech dalam 

forum Sarasehan Internasional Pembaru 
Peradilan: Meningkatkan Kepercayaan 
Publik Melalui Penguatan Integritas 
Pengadilan yang diselenggarakan oleh 
Transparency International Indonesia 
bekerja sama dengan Hukum Online 
yang didukung oleh Pemerintah Australia 
melalui program Australia Indonesia 
Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan 
European Union via daring 30–31 Mei 
2022.

Ketua Mahkamah Agung RI menyampai-
kan, kepercayaan publik terhadap lem-
baga peradilan merupakan salah satu 
target utama dalam agenda prioritas MA 
RI tahun 2022–2024. Sejalan dengan hal 
ini, sesungguhnya kepercayaan publik 
mempunyai 2 (dua) fungsi penting 
bagi lembaga peradilan. 
Pertama sebagai Indikator 
untuk mengetahui sejauh 
mana capaian kinerja badan 
peradilan. Kedua sebagai 
prasyarat dalam mendukung 
terwujudnya lembaga 
peradilan yang efektif dan 
independen.  

“Salah satu yang dilakukan 
MA untuk memperoleh 
kepercayaan publik yaitu 

SARASEHAN INTERNASIONAL PEMBARU PERADILAN: 

MENINGKATKAN KEPERCAYAAN 
PUBLIK MELALUI PENGUATAN 
INTEGRITAS PENGADILAN
“Mahkamah Agung menyakini, kepercayaan publik yang kokoh hanya dapat dibangun 
di atas capaian kinerja yang riil dan penerapan nilai-nilai kelembagaan yang 
kosisten. Dari waktu ke waktu konsisten dalam arti diterapkan dan diamalkan oleh 
setiap aparatur peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. 
Kemudian terwujud dengan setiap hasil kerja yang dapat dinikmati dan diterima 
dengan baik oleh publik.”
(Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. - Ketua Mahkamah Agung RI)

berangkat dari kualitas putusan dan 
pela yanan publik yang dilakukan oleh 
badan peradilan,” ujar Ketua Mahkamah 
Agung RI.

Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., 
M.H. menyampaikan berangkat dari 
makna integritas, terkandung peker jaan 
dan tantangan berat yang harus dijawab 
oleh lembaga peradilan. Upaya men-
jaga konsistensi penerapan nilai-nilai 
kelem bagaan dengan hasil kerja lembaga 
adalah tugas paling berat bagi setiap 
pim pinan masing-masing tingkatan 
peradilan, termasuk MA. Tugas yang berat 
ini tidak mungkin dapat dituntaskan MA 
tanpa dukungan pemangku kepen tingan 
lainnya. Atas dasar pemikiran ini pem-
baharuan badan peradilan dilaksanakan 
dengan pendekatan yang sangat terbuka 
dan partisipatif. Salah satu hasil penting 
dari pendekatan partisipatif yang 

dilakukan oleh MA adalah lahirnya Cetak 
Biru Pembaharuan Peradilan tahun 2003 
yang dirumuskan bersama-sama dengan 
sejumlah organisasi masyarakat sipil. 
Kurun waktu hampir 20 tahun sejak 2003 
agenda pembaruan dalam cetak biru 
dilaksanakan, dievaluasi, serta diperbarui 
bersama-sama dengan mitra-mitra MA 
baik dalam negeri maupun luar negeri, 
seperti Mahkamah Agung Belanda, 
Australia, dan lainnya.

“Mahkamah Agung telah melaksanakan 
sejumlah inisitif untuk meningkatkan 
integritas dan akuntabilitas, yaitu pem-
bangunan ZI-WBK-WBBM, pembentukan 
mekanisme Whistleblowing, unit pengen-
dali gratifikasi, SMAP (Sistem Manajemen 
Anti Penyuapan) ISO 37001:2016 pada 
tahun 2018 sejumlah pengadilan, 
sistem pengawasan mystery shopper 
berdasarkan SK KMA Nomor 73/KMA/SK/

III/2018. Selain itu, pada 
tahun 2021 MA dengan 
dukungan dari KPK telah 
melaksanakan Corruption 
Risk Assesment (CRA) dan 
evaluasi implementasi 
Pasal 11 ayat (1) United 
Nations Convention 
against Corruption 
(UNCAC)”, kata Prof. Dr. H. 
Muhammad Syarifuddin, 
S.H., M.H., tersebut.

“Makna sederhana integritas adalah mutu, 
sifat, atau keadaan yang menunjukkan 

kesatuan secara utuh sehingga memiliki 
potensi dan kemampuan yang memancarkan 

kewibawaan dan kejujuran”

Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. 
Ketua Mahkamah Agung RI
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“Prestasi MA dalam konteks pengawasan 
dan akuntabilitas peradilan juga telah 
di peroleh dari lembaga lain, salah satunya 
terus meningkatkan score inte gritas MA 
yang dilakukan oleh KPK setiap tahun-
nya, pada 2021 terdapat pening katan 
signifikan sebesar 80,72 jika diban-
dingkan dengan tahun 2018 hanya 61,1. 
Capaian pembangunan ZI juga diakui 
KemenPANRB berupa penghargaan 
kepada KMA sebagai pemimpin per-
ubahan tahun 2021. Penghargaan 
ini bukan capaian individu dari KMA, 
melain kan juga capaian bersama semua 
elemen MA”, ucap Prof. Dr. H. Muhammad 
Syarifuddin, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., 
M.H., juga menyampaikan program dan 
kebijakan lembaga untuk membentuk 
perilaku aparatur peradilan yang ber-
integritas masih sangat diperlukan, 
setidaknya melalui 2 (dua) pendekatan, 
yaitu penyempurnaan berbagai proses 
kerja peradilan dan pelaksanaan pem-
binaan bagi aparatur badan peradilan. 
Penyempurnaan kinerja tersebut masih 
perlu terus dilakukan demi mendorong 
efisiensi, akuntabilitas, dan tanggung 
jawab aparatur badan peradilan. Proses 
pembinaan personil melalui sistem 
merit perlu terus diupayakan dalam 
proses penempatan, promosi, mutasi, 
pendidikan, evaluasi kinerja, dan 
pendisiplinan aparatur peradilan.

Melalui welcoming remarks, Prof. Dr. 
Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P., 
Menteri Koordinator Bidang Politik, 
Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) 
menyampaikan terdapat 2 (dua) hal 
kunci yang sekarang ini menjadi sorotan 
publik bagi kehidupan dunia peradilan 
Indonesia. Pertama, masalah integritas 
para penegak hukum peradilan. Kedua, 
masalah kepercayaan publik terhadap 
pengadilan.

Menkopolhukam berpendapat, hal yang 
perlu dilakukan oleh lembaga peradilan 
untuk mendapatkan kepercayaan publik, 
yaitu 1) komitmen untuk menyampaikan 
pesan anti korupsi dan pengutamakan 
integritas peradilan yang ditandai 
dengan kepatuhan setiap hakim dan 

pejabat di lembaga peradilan agar 
melaporkan LHKPN secara jujur dan 
transparan, 2) optimalisasi penerapan 
e-Litigasi yang menjadi langkah 
modernisasi per adilan termasuk 
bersinergi dengan lembaga penegak 
hukum lainnya dalam pengembangan 
Sistem Peradilan Pidana Terpadu 
berbasis Teknologi Informasi (SPPT-
TI), 3) pengoptimalkan pengawasan 
internal dengan membuka ruang 
pengaduan kepada masyarakat 
dan mengedepankan transparansi 
dalam menindak lanjutinya termasuk 
sinergi dengan Komisi Yudisial, 4) 
menempatkan peningkatkan SDM 
hakim sebagai prioritas utama selain 
reformasi kelembagaan dan fokus 
menjalankan mekanisme check and 
balances antar aparat penegak hukum.

Forum tersebut juga dihadiri oleh H. 
Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., 
Hakim Agung Kamar Pidana yang ber-
pendapat bahwa hakim harus ber inte-
gritas dan kompeten, setelah memiliki 
keduanya maka diberikan indepedensi, 
kemudian putusannya dibuat secara 
akuntabel, sehingga menciptakan 
keper cayaan publik. Hakim harus dijaga 
kehormatannya karena merupakan 
officium nobile (jabatan luhur), sebab 
itu hakim dipagari oleh kode etik dan 
pedoman prilaku hakim. 

Tantangan yang dihadapi untuk memper-
oleh kepercayaan publik menurut 
Ka bawas MA RI periode 2020–2022 
tersebut, yaitu 1) ekspektasi masyarakat 
cukup tinggi terhadap pemenuhan 
rasa keadilan, 2) revolusi industri 4.0 

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Hakim Agung Kamar Pidana.
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mempermudah masyarakat dalam 
menda patkan informasi tetapi juga 
dapat sebagai media disinformasi dan 
framing dengan tujuan mempengaruhi 
putusan pengadilan, 3) keterbatasan 
anggaran untuk melakukan pengamanan 
misal untuk menyesuaikan struktur 
peng adilan agar sesuai dengan standar 
pengamanan, perekrutan, dan pelatihan 
tenaga pengamanan.

Dalam kesempatan itu Binziad Kadafi, 
S.H., LL.M., Ph.D., Komisioner Komisi 
Yudisial RI berpandangan, pengadilan 
bergantung pada kepercayaan publik. 
Ini karena peng adilan tidak memiliki 
kekuasaan anggaran (purse), juga tidak 
memiliki kekuasaan eksekusi (sword) 
eksekutif. Pengadilan mengandalkan 
kekuasaan yudisialnya pada kepercayaan 
publik terhadap putusan-putusannya, 
untuk dihormati dan dilaksanakan. 
Kepercayaan publik memang dianggap 
penting oleh peradilan Indonesia. 
Berbagai ketentuan dalam KEPPH 
mengatur pentingnya meningkatkan 

kepercayaan 
publik dan 
para pencari 
keadilan.

“Kepercayaan 
publik di ten-
tukan oleh 
berbagai 
persepsi yang 
tumbuh di 
masyarakat 
tentang 
per adilan. 
Se makin 
po sitif per-
sepsi publik, 
semakin kuat 
kepercayaan 
terhadap 
pengadilan. 
Namun, 
jika yang 
dominan 
adalah 
per sepsi 
negatif, maka 
ke percayaan 
publik 

yang di butuhkan pengadilan sedang 
bermasalah,” ujarnya.

“Baik persepsi publik, kinerja peradilan, 
dan upaya re for masi bersifat dinamis, 
se hingga lem baga per adilan harus lebih 
terbuka terhadap ma sukan dan secara 
berkala memetakan persepsi publik. 
Selain itu, perlu mengarahkan setiap 
unit kerjanya untuk lebih peka terhadap 
persepsi dan memasukannya sebagai 
indikator bagi setiap tindakan atau 
kebijakan yang diambil,” tambah Binziad 
Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D. 

“Fungsi pengawasan (toeziende functie) 
merupakan salah satu fungsi Mahkamah 
Agung. Optimalisasi pengawasan internal 
sebagai bentuk pelayanan pelaksanaan 
fungsi pengawasan, melalui pengawasan 
melekat dan pengawasan fungsional 
(pengawasan rutin, keuangan, dan 
pengaduan). Dari 3.772.035 perkara yang 
diputus pengadilan tingkat pertama 
ada sekitar 21.895 perkara atau 3,46% 
yang diajukan upaya hukum banding. 

Hal tersebut menunjukkan tingkat 
pe nerimaan atau kepuasan para pihak 
ter hadap putusan pengadilan tingkat 
pertama sekitar 96,54%. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan 
publik kepada lembaga peradilan 
cukup tinggi,” ujar Sugiyanto, S.H., yang 
menjabat sebagai Kabawas MA RI sejak 
tanggal 18 Mei 2022 lalu.

“Strateginya yang kita lakukan berupa 
1) penguatan regulasi dan istrumen 
pengawasan, 2) transformasi pengadilan 
dan satuan kerja menjadi pulau-pulau 
integritas (islands of integrity) dengan 
capaian tahun 2021 sebanyak 211 
satker telah memperoleh predikat 
WBK/WBBM, 3) pembentukan unit 
pengendali gratifikasi dan petunjuk 
teknis pelaksananya, 4) kewajiban 
penyampaian LHKPN, 5) melakukan 
penilaian risiko korupsi (Corruption 
Risk Assessment/CRA) dan evaluasi 
implementasi Pasal 11 Angka (1) UNCAC, 
6) modernisasi pelaksanaan fungsi 
pengawasan berbasis TI, 7) penerapan 
SMAP di lingkungan badan peradilan 
tahun 2022 telah ditunjuk 16 satker,” kata 
Kabawas.

J. Danang Widoyoko, Sekretaris Jen-
deral Transparency International 
Indonesia memberikan rekomendasi 
cara dalam reformasi peradilan: 1) 
pe ninjauan per aturan internal terkait 
pencegahan korupsi, 2) memanfaatan 
asset declaration report dalam promosi 
karier, 3) mendukung inisiatif untuk 
meningkatkan tranparansi dan akunta-
bilitas sistem peradilan, 4) pentingnya 
dukungan keikutsertaan masyarakat 
sipil dan stakeholder lainnya, seperti 
melakukan survei, konsilidasi dengan 
NGO, media massa, dan akademisi.

Selain itu menurut Jajang Jamaluddin, 
Pemimpin Redaksi Harian Tempo, 
upaya meningkatkan kepercayaan 
publik atas peradilan dapat melalui 
meningkatkan profesionalisme dan 
independensi media sebagai the fourth 
estate of democracy dan menjadi mitra 
kritis lembaga peradilan di berbagai 
tingkatan. (Fitrah Akbar Citrawan, 
ASN)
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H . Bambang Myanto, S.H., M.H., 
Direktur Jenderal Badan 
Peradilan Umum MA RI 

menjadi narasumber showcasing 
keberhasilan capaian reformasi 
peradilan dalam rangkaian kegiatan 
Sarasehan Inter nasional Pembaru 
Peradilan: Mening katkan Kepercayaan 
Publik Melalui Penguatan Integritas 
Pengadilan yang diselenggara kan 
oleh Transparency International 
Indonesia bekerja sama dengan 
Hukum Online yang didukung oleh 
Pemerintah Australia melalui program 
Australia Indonesia Partnership for 
Justice 2 (AIPJ2) dan European Union 
via daring 30 Mei 2022. 

Showcasing dalam rangkaian acara 
ter sebut dimaknai untuk menunjukan 
dalam konteks bagaimana mening-
katkan kepercayaan publik melalui 
penguatan integritas pengadilan. 
Menunjukan bukan untuk bertepuk 
dada/berpuas diri, melainkan 
menunjukan keberhasilan maupun 
hal-hal yang sudah dicapai oleh 
lembaga peradilan.

H. Bambang Myanto, S.H., M.H. 
menyam paikan, dalam rangka upaya 
melak sana kan reformasi peradilan 
dan peningkatan kualitas pelayanan 
peradilan, Ditjen Badilum yang 
bertanggung jawab melak sanakan 
pembinaan terhadap fungsi teknis 
dan administrasi peradilan umum 
telah melaksanakan pembangunan ZI 
menuju WBK dan WBBM baik terhadap 
unit kerja Badilum maupun satker di 
Lingkungan Badilum.

“Sebelumnya sejak tahun 2015 
Badilum mempunyai program 
Akreditasi Penja minan Mutu (APM) 
pengadilan yang meru pakan salah 
satu program yang murni diinisiasi 
oleh Badilum. Saat ini dapat dilihat 

SHOWCASING KEBERHASILAN 
CAPAIAN REFORMASI PERADILAN

sebagai wajah peradilan sekarang. 
Reformasi peradilan yang demikian cepat 
dengan standar pelaya nan ditetapkan 
secara sama, sehingga apabila kita berada 
di pengadilan di manapun maka akan 
diperoleh pelayanan yang sama,” ujar 
Dirjen Badilum.

Badilum telah meluncurkan program APM 
untuk menjawab perubahan yang sede-
mikian cepat, sehingga bentuk-bentuk 
pembinan yang dilakukan harus bersifat 
inovatif, terstruktur, sistematik, dan ber-
kelanjutan. Inovatif dalam program APM 
ini adalah program original Badilum yang 
saat ini sudah diadopsi menjadi program 
MA. Seluruh kegiatan inovasi yang ada 
di pengadilan maka akan terakomodir. 
Terstruktur, kita mempunyai organisasi 
yang sudah lengkap dan tersebar 
di seluruh pengadilan di Indonesia. 
Sistematis, seluruh komponen dalam 
organisasi APM dituntut untuk terlibat 
dalam melakukan kolaborasi serta sinergi 
dalam mewujudkan Indonesian Court 

Performance Excellent. Berkelanjutan 
dimaknai program ini sampai kini 
dilakukan secara berkelanjutan dan 
hampir seluruh pengadilan mendapat 
predikat A Excellent, hanya 2 (dua) 
pengadilan predikat B, dan 1 (satu) 
pengadilan yang disclaimer. Terhadap 
pengadilan yang ternyata mengalami 
penurunan menyangkut integritas dan 
lainnya, maka Badilum tidak segan 
untuk menurunkan predikatnya,” tegas 
H. Bambang Myanto, S.H., M.H. 

“APM merupakan modal dasar dalam 
menyongsong pembangunan ZI. 
Jumlah pengadilan negeri yang telah 
berpredikat WBK berjumlah 55 dan 
predikat WBBM ada 2, dan proses 
diusulkan 600 satker untuk WBK/
WBBM tahun 2022 ini,” terang Dirjen 
Badilum.

Dirjen Badilum menyampaikan 
inovasi unggulan pada Ditjen 
Badilum dalam mendukung program 

H. Bambang Myanto, S.H., M.H. - Dirjen Badilum MA RI.
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WBK/WBBM, yaitu Lentera (aplikasi 
layanan elektronik terpadu) terdiri 
dari E-Layanan, Sisuper (aplikasi 
survei pelayanan elektronik), Perkusi 
(aplikasi pengawasan elektonik 
eksekusi), Siproper, e-brochure, Asisten 
Virtual. Selain itu ada program Sapa 
Pengadilan, program restorative justice, 
SPPT-TI, bina mental, SK No. 1692/2020 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pelayanan bagi Disabilitas, 

“Pembangunan ZI menuju WBK/
WBBM tahun 2021 di lingkungan 
Ditjen Badilum saat ini telah 
mengalami perkembangan pesat dan 
Ditjen Badilum tetap berkomit men 
agar perbaikan terhadap integritas 

dan kualitas layanan pada unit kerja di 
pengadilan akan tetap dilakukan secara 
berkelanjutan,” ujar Dirjen Badilum.

Sugiyanto, S.H., selaku Kabawas MA RI 
dalam kegiatan tersebut menjelaskan, 
Badan Pengawasan MA RI saat ini 
sedang menjalankan program Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). 
Melalui penerapan SMAP diharapkan 
dapat mendorong pengadilan untuk 
merencanakan tindakan dalam mengatasi 
risiko dan peluang peningkatan 
penyuapan. Bawas telah bekerjasama 
dengan USAID CEGAH dan SUSTAIN 
menginisiasi penerapan SMAP dengan 
7 (tujuh) pengadilan negeri pilot project, 
yaitu Jakarta Pusat, Yogyakarta, Denpasar, 

Makasar, Ternate, Padang, 
dan Pangkal Pinang. Ketujuh 
pengadilan tersebut telah 
berhasil mendapatkan 
sertifikat ISO 37001:2016 pada 
tanggal 30 Desember 2019.

Dalam acara tersebut Dr. 
Gutiarso, S.H., M.H., Ketua 
Pengadilan Negeri Tasikmalaya 
dan Muh. Djauhar Setyadi, S.H., 
M.H., Ketua Pengadilan Negeri 
Yogyakarta turut menunjukkan 
keberhasilan capaian reformasi 
peradilan pada pengadilan 
yang dipimpinnya masing-
masing. 

Dr. Gutiarso, S.H., M.H., Ketua 
Pengadilan Negeri Tasikmalaya 
menunjukkan inovasi-inovasi 
di PN Tasikmalaya yang salah 
satunya Sigeulispol, yaitu 
aplikasi untuk permohonan 
sita, geledah, perpanjang 
penahanan dan permohonan 
salinan putusan secara online. 
Masyarakat dapat memperoleh 
produk layanan hanya dengan 
waktu 1 (satu) jam setelah 
permohonan diajukan melalui 
Sigeulispol. Aplikasi tersebut 
membawa PN Tasikmalaya 
memperoleh penghargaan 
kategori aplikasi terbaik I dari 

Ketua PT Bandung pada tahun 2021. 

Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., 
Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta 
juga menunjukkan prestasi-prestasi 
yang telah diperoleh PN Yogyakarta 
sebagai bentuk nyata keberhasilan 
capaian reformasi peradilan pada 
tahun 2021 diantaranya Juara I 
gugatan sederhana, Juara I APH 
ramah anak Kota Yogyakarta, Juara 
I Lomba PTSP Badilum kategori 
Kelas IA, dan Sertifikat SMAP ISO 
37001:2016. Selain itu Muh. Djauhar 
Setyadi, S.H., M.H. juga memaparkan 
proses dan kiat-kiat memperoleh 
sertifikat SMAP. (Fitrah Akbar 
Citrawan, ASN)
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S yarat putusan Hakim yang 
memiliki perspektif gender adalah 
putusan itu dapat mengidentifikasi 

ketidaksetaraan status sosial dan ke-
tidak setaraan perlindungan hukum, 
diskriminasi, dampak psikis yang dialami 
korban, ketidaksetaraan fisik dan psikis 
korban, relasi kuasa yang mengakibatkan 
korban/saksi tidak berdaya, riwayat 
kekerasan dari pelaku terhadap korban/
saksi dalam fakta persidangan. Hal 
ini disampaikan oleh Dr. Diah Sulastri 
Dewi, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan 
Tinggi Padang yang juga merupakan 
anggota Kelompok Kerja Perempuan dan 
Anak Mahkamah Agung RI pada acara 
National Networking Forum and National 
Roundtable dengan tema “Memajukan 
Akses Keadilan bagi Perempuan Ber-
hadapan dengan Hukum.” Kegiatan 
ini di selenggarakan oleh Lembaga 
Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan 
Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) dan 
International Bridges to Justice pada 12–16 
Mei 2022 di The Kuta Beach Heritage 
Hotel Bali.

Lebih jauh, Dr. Diah Sulastri Dewi S.H., 
M.H. juga menyampaikan bahwa setiap 
korban, termasuk bila korbannya adalah 
perempuan dan anak memiliki hak atas 
restitusi karena korban telah mengalami 
penderitaan baik fisik, psikis, serta 
kerugian lainnya, baik materil maupun 
imateriil, sehingga membutuhkan biaya 
untuk memulihkan kondisi korban. 
Mahkamah Agung RI merespon hal 
tersebut dengan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan 
Pemberian Restitusi dan Kompensasi 
Kepada Korban Tindak Pidana.

Sedangkan AKBP Rita Wulandari Wibowo, 
S.I.K., M.H. yang merupakan Kepala 

Sub Bagian Sumber Daya Sekretariat 
Pusat Indonesian Automatic Fingerprint 
Identification System (Kasubag Sumda 
Setpusinafis) Badan Reserse Kriminal 
Kepolisian Republik Indonesia menyata-
kan bahwa pihak penyidik dari Kepolisian 
kerap mengalami kendala dalam mena-
ngani kasus kekerasan seksual pada 
perempuan baik dari eksternal maupun 
internal. Kendala eksternal yang kerap 
dihadapi adalah kondisi korban yang 
menjadi saksi kunci sering kali dalam 
kondisi trauma dan dalam ancaman 
keluarganya sendiri atau sudah diberikan 
uang perdamaian, Saksi terlambat 
melapor sehingga dapat mempengaruhi 
pembuktian, minimnya saksi, pelaku 
sering kali adalah kerabat dekat dan 
saksi cenderung tertutup karena alasan 
masalah keluarga, koordinasi Lintas Sektor 
yang belum kuat dan keterbatasan sarana 
dan prasarana Perlindungan Korban. 
Sedangkan kendala internal adalah 

kuantitas dan kualitas sumber daya 
manusia, kendala biaya pemeriksaan 
barang bukti, visum et repertum, Visum et 
Repertum Psikia trikum dan pemeriksaan 
ilmiah lainnya (mikrobiologi, toxikologi, 
DNA dan lain-lain), penyesuaian 
ketentuan yang menjadi dasar 
penanganan perkara perempuan 
dan anak, dan keterbatasan jumlah 
pelatihan.

Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi 
Dan Korban Lembaga Perlindungan 
Saksi & Korban, Abdanev Jopa C, S.H., 
memberikan catatan dalam proses 
penegakan hukum yang melibatkan 
perempuan. Catatan pertama adalah 
ruang tunggu Saksi yang layak bagi 
Korban Perempuan belum merata di 
semua pengadilan di Indonesia. Catatan 
kedua adalah pemulihan psikologis 
dan psikososial membutuhkan waktu 
lebih panjang dari proses hukum. 

MENDORONG PUTUSAN HAKIM YANG 
BERSPEKTIF GENDER SEBAGAI PENINGKATAN 
AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN 
BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Wakil Ketua PT Padang Dr. Diah Sulastri Dewi S.H., M.H., saat memberikan pemaparan 
pada acara National Networking Forum and National Roundtable pada 12–16 Mei 2022 di 
The Kuta Beach Heritage Hotel Bali.
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Catatan ketiga masih banyak Aparat 
Penegak Hukum (APH) yang masih 
menunjukkan bias gender dan terkesan 
kurang memberikan dukungan, korban 
perempuan dianggap memiliki andil 
hingga terjadinya tindak pidana yang 
menimpa dirinya. Catatan keempat, 
para pelaku tidak dapat membayarkan 
restitusi dan memilih menjalani hukuman 
subsider.

Dalam acara itu, Gungun Gunawan 
(Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 
Bali) menyampaikan bahwa masyarakat 
secara umum memandang perempuan 
jarang terjerat kasus pidana, namun 
kenyataannya banyak juga perempuan 
yang berkonflik dengan hukum karena 

beberapa faktor, salah satunya faktor 
ekonomi. Faktor lain, perempuan yang 
terlibat dalam tindak pidana karena 
pengaruh pihak ketiga. Perempuan yang 
berkonflik dengan hukum sebagian 
besar berasal dari latar belakang sosial 
ekonomi terpinggirkan dan kadang 
merupakan korban eksploitasi. Bahkan, 
mereka mengalami pelanggaran hak 
atas peradilan yang adil. Sayangnya 
sistem hukum pidana di Indonesia tidak 
menjamin aspek gender. Misalnya, 
dalam Undang-Undang Narkotika yang 
akhirnya mengakibatkan overkriminalisasi 
berdampak pada perempuan. Selain itu 
wanita sering kali berada dalam keadaan 
yang kurang menguntungkan bagi 
dirinya. Mereka dijadikan budak nafsu 
atau sebagai alat untuk perdagangan 

narkotika, yang mau tidak mau akan 
membuat mereka ada pada situasi 
kejahatan dan kemudian harus berurusan 
dengan hukum, dan menjalani pidana 
penjara di Lembaga Pemasyarakatan.

Perwakilan masyarakat sipil dalam 
acara tersebut, M. Afif Abdul Qoyim dari 
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat 
menyatakan setidaknya ada 2 (dua) hal 
penting yang harus diperhatikan dalam 
penanganan perkara perempuan yang 
berhadapan dengan hukum. Pertama, 
mengidentifikasi latar belakang kasus 
perempuan terjerat dalam tindak pidana. 
Kedua, menentukan ahli yang kompeten 
menjelaskan soal latar belakang perem-
puan dalam jerat tindak pidana. (Yura 
Pratama Yudhistira, ASN)

Para Pembicara berfoto bersama.

Para Peserta saat diskusi dan tanya jawab.
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A cara Pertemuan Daerah 
Dharmayukti Karini Provinsi 
Jawa Timur berlangsung pada 

Jumat, 13 Mei 2022. Bertempat di Aula PB 
Sudirman Jember, acara ini dihadiri oleh 
138 anggota Dharmayukti Karini dari 
seluruh Cabang di Provinsi Jawa Timur. 

Ketua Dharmayukti Karini Cabang 
Jember, Ny. Ni Wayan Suryani Rumega, 
S.E., S.H., M.H., yang merupakan tuan 
rumah dalam kegiatan ini, mengucapkan 
terima kasih banyak karena telah 
dipercaya sebagai penyelenggara 
Pertemuan Daerah Dharma yukti Karini 
Provinsi Jawa Timur. Bagi Ny. Lubenah 
Zaid Umar Bobsaid, Ketua Daerah 
Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Timur, 
pertemuan daerah ini merupakan 
pertemuan yang pertama dan terakhir, 
mengingat Ketua Pengadilan Tinggi 
Surabaya, Zaid Umar Bobsaid, S.H., 
M.H., yang telah dilantik pada Rabu, 22 
September 2021 akan memasuki masa 
pensiun. 

Masih dalam suasana hari raya Idul Fitri, 
acara pertemuan daerah ini sekaligus 
sebagai upaya mempererat silaturahmi 

Pertemuan Daerah Dharmayukti 
Karini Provinsi Jawa Timur

dan halal bihalal. Pada kesempatan itu, 
Ketua Dharmayukti Karini Daerah Jawa 
Timur mengingatkan bahwa jabatan 
adalah amanah dari Yang Maha Kuasa 
sehingga ketika kita dipanggil Tuhan, 
maka kita akan melepaskan amanah 
tersebut.

Dharmayukti Karini merupakan organisasi 
yang tidak digaji, bekerja dengan ikhlas 
dan bentuk tanggung jawab sebagai 
istri pimpinan. Serajin-rajinnya anggota 
kalau ketuanya tidak perhatian kepada 
anggotanya, maka organisasi akan bubar. 
Andaikan ketua cabang berhalangan 
hadir, maka bisa mendelegasikan atau 
memberikan mandat ke anggotanya, 
demikian pesan Ketua Daerah Dharma-
yukti Karini Jawa Timur.

Ny. Lubenah Zaid Umar Bobsaid saat menyampaikan sambutan sebagai Ketua 
Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Timur.

Suasana Pertemuan Daerah Dharmayukti Karini Jawa Timur.
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Pada kesempatan itu Ketua 
Daerah Provinsi Jawa 
Timur juga menyarankan 
kepada seluruh pimpinan 
cabang untuk bisa turun ke 
bawah dan belajar saling 
menghargai.“Orang yang 
tidak menghargai orang 
lain, maka ia tidak akan 
dihargai oleh siapapun,” 
demikian pesannya.

Dalam acara pertemuan 
daerah ini juga diisi 
dengan Sosialisasi AD/ART, 
Buku Pedoman Organisasi 
dan Administrasi Hasil 
Munas VII Tahun 2022 
dengan pembahasan; 
1. Papan nama untuk 

daerah/cabang
2. Kop surat daerah/

cabang
3. Rapat pleno 
4. Serah terima ketua 

cabang otomatis 
5. Serah terima ketua cabang terpilih
6. Serah terima jabatan ketua terpilih 

yang menjadi ketua secara otomatis
7. Laporan kegiatan pengurus cabang 

semester I dan II

Kegiatan pertemuan ini juga sekaligus 
untuk memperingati Hari Kartini tahun 
2022, sehingga untuk memeriahkan acara 
ini juga dilakukan penilaian terhadap 
pakaian nasional yang dikenakan oleh 
seluruh anggota yang hadir. Penilaian 
dilakukan oleh panitia daerah ketika 

seluruh undangan memasuki ruangan 
acara.

Diakhir acara digelar persembahan 
Jember Fashion Carnaval (JFC) yang 
merupakan ciri khas dari kota Jember. 
(Firda Aulia Rokhmah, ASN)

Foto pemenang lomba busana terbaik bersama pengurus daerah dalam rangka memperingati Hari Kartini Tahun 2022.

Persembahan Jember Fashion Carnaval (JFC) di akhir acara.
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B ertepatan dengan Hari Kartini pada 
tanggal 21 April 2022, Mahkamah 
Agung (MA) menyelenggarakan 

Dialog Internasional #BreakTheBias: 
Kebijakan yang Mendorong Peningkatan 
Peran Kepemimpinan Perempuan di 
Pengadilan. Acara tersebut dihadiri oleh 
Ketua MA Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., 
M.H., Wakil Ketua MA Bidang Yudisial 
Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., 
Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial 
Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Ketua Kamar 
Pembinaan Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, 
S.H., LL.M., The Hon. Susan Glazebrook 
dari Supreme Court of New Zealand, 
The Hon. Ayesha A. Malik dari Supreme 
Court of Pakistan, The Hon. Judy Ryan 
dari Family Court of Australia beserta para 
tamu undangan. Acara ini disaksikan 
pula oleh para hakim pengadilan dari 
seluruh wilayah Indonesia baik yang 
hadir secara daring maupun luring. 
Berdurasi sekitar tiga jam, webinar 
tersebut merupakan dialog tahun kedua 
yang secara rutin diselenggarakan oleh 
MA bekerja sama dengan Family Court of 
Australia serta menghadirkan narasumber 
dari Mahkamah Agung Selandia Baru, 
Pakistan, dan Australia.

Setelah sambutan pembuka dari Ketua 
MA, moderator lalu memberikan kesem-
patan pertama kepada pembicara 
Hakim Agung dari Selandia Baru, 
Susan Glazebrook. Dalam paparannya, 
Glazebrook mengungkapkan bahwa 
representasi hakim perempuan di Asia 
dan Oceania hanya berjumlah 30%. 
Jumlah tersebut telah menurun signifikan 
disebabkan oleh hierarki pengadilan 
dan peranannya pun terbatas pada 
permasalahan sosial seperti keluarga 
atau anak, padahal diversitas adalah 
elemen penting agar pengadilan dapat 
menghasilkan putusan yang lebih 
berkualitas, inovatif, minim korupsi. Oleh 
karena itu, wanita yang kini juga menjabat 

sebagai Presiden International Association 
of Women Judges mengusulkan lima area 
yang perlu diperluas untuk meningkatkan 
diversitas di pengadilan yakni:
1. Mengevaluasi ulang apa makna men-

jadi seorang hakim dan kemampuan 
serta pengalaman apa yang benar-
benar dibutuhkan;

2. Membuat komitmen untuk meragam-
kan perbedaan melalui kebijakan 
pengadilan pada level pimpinan;

3. Mengeliminasi sejauh mungkin ham-
batan struktural dalam keterlibatan 
perempuan di pengadilan;

4. Mengidentifikasi perempuan dengan 
potensi kepimpinan dan secara 
aktif mendorong mereka untuk 

mempersiapkan diri melalui pelatihan 
yang disesuaikan;

5. Isu-isu hakim perempuan sebagian 
besar merupakan cerminan dari ke-
tidaksetaraan sosial dalam masyarakat 
secara lebih luas.

Kesempatan selanjutnya disambung 
dengan oleh Ayesha Malik yang meru-
pakan perwakilan hakim agung dari 
Pakistan. Materi ini sebelumnya telah 
direkam karena yang bersangkutan tengah 
berhalangan untuk hadir secara langsung. 
Dalam presentasinya, hakim agung 
perempuan pertama di Pakistan melalui 
jalur karier ini memberikan tiga pesan 
kunci kepada para hakim perempuan. 

DIALOG INTERNASIONAL

#BREAKTHEBIAS: KEBIJAKAN YANG MENDORONG 
PENINGKATAN PERAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN 
DI PENGADILAN

Pimpinan MA RI saat mengikuti kegiatan Dialog Internasional.

Sambutan pembuka dari Ketua MA RI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

LAPORAN DAERAH

47VOLUME VIII
EDISI 47 • MEI - JUNI 2022



Pertama, untuk meningkatkan representasi 
dan kepemim pinan hakim perempuan, 
setiap hakim perempuan harus terus 
berperan membawa perspektif gender 
dalam pengadilan, termasuk dalam 
pengelolaan organisasi dan aparatur. 
Kedua, upayakan untuk membahas bias-
bias yang terjadi dalam menjalankan 
profesi hakim perempuan dalam suatu 
konferensi atau asosiasi. Ketiga, hakim 
diharapkan untuk membangun narasi 
putusan yang menempatkan perempuan 
dalam posisi yang lebih setara. Salah 
satu contoh putusan di Pakistan yang 
monumental dan berperspektif gender 
adalah mengenai pelarangan tes dua jari 
untuk menguji keperawanan pada tahun 
2021. Pelarangan tersebut diputus oleh 
Malik ketika masih menjabat sebagai 
Hakim Pengadilan Tinggi Lahore karena 
dinilai “sangat mengganggu” dan “tidak 
berdasarkan pada pertimbangan medis 
maupun ilmiah.”

Paparan ketiga kemudian dilanjutkan 
oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., 
yang menguraikan MA RI telah mulai 
mengaplikasikan kebijakan-kebijakan 
yang berperspektif gender melalui SK 
KMA Nomor 43/KMA/SK/IV/2015 tentang 
Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan 
& Anak. Hasil kerja kelompok kerja 
tersebut lalu terwujud melalui beberapa 
peraturan MA sebagai berikut:

Agenda acara kemudian dilanjutkan 
dengan tanggapan pertama dari Ketua 
Kamar TUN Prof. Dr. Supandi, S.H., M.Hum., 
yang menyatakan bahwa dalam peradilan 
TUN telah diterapkan sistem mentoring 
antara hakim perempuan. Selain itu, 
para hakim perempuan juga diberikan 
hak untuk mengajukan permohonan 
memilih tempat penugasan dengan 
alasan kedekatan dengan keluarga. 
Tanggapan kedua dari Ketua Kamar 
Agama Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., 
MHum., memberikan tanggapan bahwa 
lingkungan pengadilan agama telah 
mendorong hakim perempuan untuk 
mengambil peran kepemimpinan yang 
sebelumnya kurang diprioritaskan 
karena para perempuan umumnya lebih 
memilih untuk mendahulukan keluarga. 
Selanjutnya, hakim agung kelahiran 
Medan ini juga mengusulkan supaya MA 
memasukkan materi tentang perspektif 
gender sebagai bagian dari proses 
seleksi pimpinan pengadilan. Hal ini 
diharapkan agar pemahaman mengenai 
isu gender tidak hanya dimiliki oleh hakim 
perempuan saja, akan tetapi termasuk 
pula hakim laki-laki. Tanggapan ketiga, 
dari Ketua Kamar Militer Dr. Burhan 
Dahlan, S.H., M.H., mengusulkan supaya 
pola mutasi terhadap hakim perempuan 
dilakukan dengan model tour of area 
terbatas dan tour of duty secara vertikal. 

Tour of area terbatas adalah kebijakan 
mutasi dengan mempertimbangkan 
peran perempuan sebagai ibu sekaligus 
istri dalam keluarga, sedangkan tour of 
duty secara vertikal pelaksanaan promosi 
berjenjang dari suatu kelas pengadilan 
tertentu ke pengadilan yang lebih tinggi 
secara berjenjang. Terakhir, Ketua Kamar 
Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., 
M.H., merekomendasikan agar MA RI 
mempertimbangkan mengenai pola 
mutasi dengan pendekatan affirmative 
action, yakni suatu bentuk diskriminasi 
positif dalam pembentukan kebijakan 
yang bertujuan untuk meminimalisir 
ketidaksetaraan terhadap kelompok 
non-dominan atau termarginalkan 
berdasarkan sejarah. Dalam konteks ini, 
beliau meyakini bahwa peran sentral 
hakim perempuan dalam keluarga 
akan “tetap berjalan dengan baik dan 
tugas kedinasan sebagai hakim dapat 
dilaksanakan dengan penuh tanggung 
jawab.”

Moderator kemudian meneruskan acara ke 
agenda tanggapan dari tiga orang hakim 
perempuan. Penanggap pertama adalah 
Hakim Agung Dr. Desnayeti M, S.H., M.H. 
yang membagikan kisah hidupnya meniti 
karier semenjak masih menjadi pegawai 
honorer di PT Padang pada tahun 1977 
hingga dilantik sebagai hakim agung pada 
tahun 2013. Secara gamblang, wanita 

yang sebelumnya 
menjabat sebagai 
hakim PT Padang ini 
mengungkapkan 
bahwa ia tidak pernah 
merasakan adanya 
hambatan berupa 
diskriminasi gender di 
MA sehingga kemajuan 
karier perempuan 
sangat ditentukan 
oleh kemauan dari 
hakim perempuan itu 
sendiri. Di sisi lain, ia 
juga mengemukakan 
bahwa memang 
kebanyakan hakim 
perempuan itu sendiri 
memiliki mindset untuk 
lebih memprioritaskan 
keluarga sesuai 
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dengan ajaran agama Islam sebagai agama 
mayoritas di Indonesia. Selanjutnya, 
moderator memberikan kesempatan 
penanggap kedua yakni Dirjen Badimiltun 
Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. yang 
menyoroti data kuantitatif mengenai 
data statistik perbandingan komposisi 
hakim di lingkungan peradilan militer 
dan TUN. Di lingkup miltun sendiri, para 
hakim perempuan telah dibekali dengan 
pelatihan terstruktur sehingga kini 
membawa pengaruh pada representasi 
hakim perempuan dan laki-laki di level 
pimpinan yang relatif seimbang. Di 
samping itu, wanita kelahiran Malang ini 
juga menyatakan bahwa permohonan 
mutasi dengan alasan lebih dekat 
dengan keluarga tidak hanya berlaku 
terhadap hakim perempuan, akan tetapi 
dapat diajukan pula oleh hakim laki-laki. 
Kemudian sebagai penanggap ketiga 
sekaligus yang terakhir, Hakim Agung 
Judy Ryan dari Family Court of Australia 
juga menggarisbawahi supaya peran 
hakim perempuan tidak hanya diukur 
dari fondasi berbasis angka, tetapi harus 
pula terefleksikan dari kebijakan dan 
produk pengambilan keputusan untuk 
memastikan terwujudnya lembaga 
peradilan yang inklusif. Sebagai peng-

habisan, ia juga memberikan rekomendasi 
agar hambatan struktural yang membuat 
hakim perempuan sulit untuk mengambil 
posisi strategis juga harus dihilangkan. 
Selain itu, organisasi perlu untuk 
mengintegrasikan mengenai kebijakan 
representasi dan kepemimpinan hakim 
perempuan dalam perencanaan serta 
mengevaluasinya secara berkala, misalnya 
dalam laporan tahunan MA.

Selama sekitar tiga waktu puluh menit, 
acara kemudian dilanjutkan dengan 
segmen tanya jawab dari para peserta 
diskusi melalui kolom chat. Sebagai 
penutup, moderator Astriyani, S.H., MPPM 
lantas meringkas seluruh rangkaian topik 
dalam dua poin kesimpulan. Pertama, 
merit system tidak perlu dipertentangkan 
dengan pendekatan atas keragaman, 
akan tetapi keragaman atau diversity 
tersebut justru merupakan salah satu 
komponen dari merit itu sendiri. Dengan 
kata lain sebagaimana dikemukakan oleh 
Hakim Agung Susan Glazebrook dan 
Judy Ryan, suatu organisasi yang belum 
menunjukkan keberagaman berarti belum 
memiliki merit system yang baik. Kedua, 
peran untuk mewujudkan peradilan 
Indonesia yang inklusif tidak hanya 

dibebankan oleh MA sebagai organisasi, 
akan tetapi harus diemban pula baik 
oleh hakim perempuan maupun laki-laki, 
salah satunya dengan cara meningkatkan 
representasi hakim perempuan pada 
level pimpinan. (Romi Hardhika, ASN)

Suasana tanggapan dan diskusi.
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Pada Sabtu 14 Mei 2022 sampai dengan Minggu 15 Mei 
2022 bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta 
Pusat, Hakim-Hakim Angkatan XVII Alumni Diklat Cinere 
untuk pertama kalinya telah sukses menyelenggarakan 
acara Reuni dengan tema “Harmoni dalam Kebersamaan.”

A cara ini dihadiri dengan penuh antusias oleh kurang 
lebih 100 orang Hakim Angkatan XVII beserta 
keluarganya yang saat ini bertugas baik di Mahkamah 

Agung, Badan Pengawasan, lingkungan peradilan umum dan 
peradilan TUN, yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

D. Y. Witanto, S.H., selaku Ketua Panitia Reuni dalam pidatonya 
menjelaskan bahwa reuni ini diadakan bukan hanya untuk 
menjalin keakraban dan kebersamaan di antara para hakim yang 
telah berpisah kurang lebih selama 18 (delapan belas) tahun 
yang lalu tepatnya sejak lulus diklat Calon Hakim pada tahun 
2004 akan tetapi juga untuk menggalang dana santunan bagi 
keluarga dan putra putri dari rekan Hakim Angkatan XVII yang 
telah meninggal dunia. 

Pada malam keakraban ini telah berhasil menggalang dana 
sebanyak Rp32.750.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima 
puluh ribu rupiah) dan kemudian diserahkan secara simbolis 
dari Ketua Panitia Reuni kepada salah seorang perwakilan Hakim 
angkatan XVII.

“Meskipun acara Reuni ini baru dihadiri oleh 100 (seratus) 
orang dari sekitar 400-an (empat ratusan) Hakim Angkatan XVII, 
dikarenakan faktor kesibukan teman-teman yang bertugas 

DALAM SUATU HARMONI

di berbagai penjuru Indonesia, akan tetapi kegiatan ini patut 
diberikan apresisasi setinggi-tingginya karena setidaknya 
reuni ini dapat dijadikan sebagai momentum awal untuk 
penyelenggaran reuni-reuni berikutnya agar terus terjalin 
keakraban dan kebersamaan, juga ada misi penggalangan dana 
santunan sebagai bentuk perhatian dari para Hakim Angkatan 
XVII kepada anak-anak yatim dari rekan Hakim yang telah 
meninggal dunia,” pungkas D. Y. Witanto, S.H.

Pada kesempatan ini pula telah dipilih secara aklamasi beberapa 
rekan-rekan hakim yang dipercaya sebagai panitia inti untuk 
menjalin kebersamaan dan melanjutkan acara-acara selanjutnya 
terutama reuni berikutnya yang diputuskan akan dilangsungkan 
pada tahun 2024 bertempat di kota Denpasar, Bali. Mereka 

Reuni Hakim Angkatan XVII di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat.

Mewujudkan Solidaritas 

D. Y. Witanto, S.H., selaku Ketua Panitia Reuni Hakim 
Angkatan XVII saat menyampaikan sambutan.
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adalah Lusiana Amping KPN Kotabumi, 
D. Y. Witanto, Asisten Ketua MA RI, Yona 
Lamerosa Ketaren WKPN Bengkalis, Anak 
Agung Oka Parama Budita Gocara KPN 
Metro, Achmad Safiq KPN Depok dan 
Eddy Daulatta Sembiring KPN Cikarang. 
Selain agenda pemilihan panitia inti 
untuk acara reuni tahun 2024, panitia juga 
telah menyiapkan sosial media yang bisa 
diakses oleh masyarakat pada umumnya 
yaitu berupa instagram dan juga 
youtube. Rekan-rekan hakim Angkatan 
XVII diharapkan dapat mengakses dan 
mengikuti dinamika melalui youtube 
Hakim Angkatan XVII dan juga instagram 
@hakim_angkatan_xvii. Sosial media ini 
dibuat sebagai media informasi mengenai 

kegiatan hakim Angkatan XVII untuk 
kedepannya.

Acara yang dimulai pada Sabtu tanggal 14 
Mei 2022 kurang lebih pada pukul 19.00 
WIB dan berakhir pada pukul 23.00 WIB 
itu terlaksana dengan meriah dan dalam 
suasana yang penuh dengan keceriaan 
dan keakraban. Keesokan harinya Minggu, 
15 Mei 2022 pada pukul 06.00 WIB, acara 
ditutup dengan kegiatan jalan sehat dari 
Hotel Grand Mercure Harmoni menuju 
Gedung Mahkmah Agung RI dilanjutkan 
dengan acara tukar menukar souvenir 
dan foto bersama di Gedung MA RI Jalan 
Medan Merdeka Utara. (A.A. Oka Parama 
B. Gocara, ASN)

Kedatangan rekan-rekan 
hakim dan keluarga di 
Hotel Grand Mercure.

Keseruan malam pada acara 
reuni Hakim Angkatan XVII.

Penyerahan hasil penggalangan dana oleh Ketua Panitia Reuni kepada perwakilan 
Hakim Angkatan XVII

Jalan Sehat Hakim Angkatan XVII beserta keluarga.
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LIMA PESAN KETUA MA
KEPADA KETUA PENGADILAN
TINGKAT BANDING

P ada hari Rabu tanggal 18 Mei 
2022, Ketua MA Prof. Dr. H. M. 
Syarifuddin, S.H., M.H., melantik 

empat orang ketua pengadilan tingkat 
banding. Pelantikan ini merupakan bagian 
dari upaya penyegaran dan mutasi dalam 
orga nisasi dengan harapan agar MA 
menuju ke arah yang lebih baik. Daftar 
pejabat yang dilantik adalah sebagai 
berikut:

No. Nama Pejabat Jabatan Lama Jabatan Baru
1. Dr. Achmad Setyo Pudjo Harsoyo, S.H., M.Hum. Ketua Pengadilan Negeri Kendari Ketua Pengadilan Tinggi Mataram

2. Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari

3. Nyoman Gede Wirya, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda

4. Gatot Suharnoto, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

Setelah membimbing para ketua 
peng adilan tingkat banding untuk 
meng ucapkan sumpah jabatan, Prof. H. 
M. Syarifuddin, S.H., M.H., selanjutnya 
mem beri kan selamat dan pesan kepada 
para pejabat yang baru dilantik. Sebagai 
pengantar, Ketua MA RI menekankan 
bahwa meskipun pemerintah telah 
mengeluar kan kebijakan pelonggaran 

dalam beraktivitas, akan tetapi hal itu 
tidak boleh mengendurkan penegakan 
aturan protokol kesehatan. Selanjutnya, 
Ketua Mahkamah Agung menekankan 
pula agar para pejabat tidak terlena 
dengan jabatan yang tengah diembannya.

“Pada tingkat judex facti, jabatan sebagai 
seorang ketua pengadilan tingkat ban-
ding merupakan puncak karier tertinggi 
yang dapat dicapai seorang hakim,” ujar 
pria yang diangkat sebagai CPNS pada 
tahun 1981 ini. “Namun demikian, penting 
kita sadari bersama bahwa hakikat suatu 
jabatan sesungguh nya bukan semata-
mata prestise atau pun kekuasaan, 
melainkan amanah dan tanggung jawab.”

Pada kesempatan itu, Ketua Mahkamah 
Agung juga sempat mengutip pepatah 
kuno “With great power comes great 
res ponsi bility” yang pernah ditulis oleh 
Voltaire dan dipopulerkan kembali dalam 
film Spider-Man. Oleh karena itu, Ketua 
MA berharap para pimpinan tingkat 
banding yang baru dilantik maupun 
seluruh pemimpin pengadilan untuk 
mening katkan kesadaran mengenai tang-
gung jawab sebagai ladang pengabdian 
bagi masyarakat. 

Integritas
Dalam acara yang berlangsung sekitar 
tiga puluh menit tersebut, Ketua Mahka-
mah Agung juga memberikan lima pesan 
penting kepada pengadilan tingkat 
banding sebagai kawal depan (voorpost) 
yaitu:

Pertama, melakukan pengawasan atas 
jalannya peradilan, termasuk melakukan 
monitoring terhadap etika dan tingkah 

Pemasangan kalung jabatan oleh Ketua MA RI.

Prosesi pengambilan sumpah pejabat yang dilantik.
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laku hakim dan aparatur peradilan lain-
nya tanpa melakukan intervensi yang 
dapat mencederai kemandirian hakim 
dan badan peradilan.

Kedua, mengingatkan agar aparatur 
peradilan tidak melakukan hal-hal yang 
mencederai visi dan misi MA. Tindakan 
preventif ini bertujuan agar kerja keras 
dalam rangka membangun kredibilitas 
lembaga peradilan tidak runtuh akibat 
perilaku oknum aparatur peradilan 
yang menyimpang.

Ketiga, mendorong peningkatan pela-
yanan publik oleh lembaga peradilan. 
Pada awal Maret 2022, Menteri PANRB 
memberikan penghargaan kepada 
MA sebagai Pembina Pelayanan Publik 
Kategori Pelayanan Prima Tahun 2021. 
Di balik capaian tersebut, tersimpan 
tanggung jawab agar lembaga 
peradilan terus melakukan inovasi 
pelayanan sehingga manfaatnya benar-
benar dapat dirasakan langsung oleh 
masyarakat.

Keempat, melakukan evaluasi kinerja, 
baik yang bersifat teknis maupun non-
teknis. Walaupun di satu sisi MA selalu 

berjuang untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan, namun di sisi lain MA juga 
harus tetap mempertahankan kualitas 
putusan yang merupakan core business 
organisasi.

Kelima, melakukan pembinaan secara 
rutin, berkala, dan hierarkis agar 
setiap permasalahan yang muncul 
dapat teratasi secara berjenjang. Apa-
bila terjadi masalah di pengadilan 
tingkat pertama maupun tingkat 
banding, maka masalah tersebut 
agar di upayakan dapat diselesaikan 
terlebih dahulu oleh pengadilan ting-
kat banding. Jika masalah tersebut 
masih juga belum terpecahkan, 
maka ketua pengadilan tingkat 
banding dapat bersurat ke MA untuk 

mengonsultasikan permasalahan 
tersebut.

Pada akhirnya, keseluruhan langkah 
stra tegis di atas nantinya akan ber-
muara pada satu sasaran utama, yaitu 
membangun dan menjaga integritas 
hakim dan seluruh aparatur peradilan. 
Sebanyak apapun prestasi yang 
telah dicapai, semua akan runtuh tak 
berarti saat ada hakim atau aparatur 
pengadilan yang menggadaikan 
integritasnya.

“Para pejuang integritas adalah 
pahlawan MA, pahlawan keadilan yang 
akan terus memelihara marwah dan 
reputasi pengadilan,” pungkas Ketua 
MA. (Romi Hardhika, ASN)

Integritas merupakan kunci yang 
menentukan baik buruknya wajah 
pengadilan.
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua MA RI saat memberikan sambutan usai melantik Ketua Pengadilan tingkat banding.
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“Kita harus memahami 
hakim di lembaga peradilan 
adalah profesi yang mulia, 
karenanya, dalam segala 
aspek, termasuk dalam 
memutus perkara dan 
manajemen peradilan, 
hendaknya dilakukan 
dengan penuh kehati-
hatian. Hati-hati bukan 
berarti tidak tegas.”
(Muefri, KPT Sulteng)

D emikian disampaikan oleh Muefri, 
S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi 
Sulawesi Tengah (KPT Sulteng), 

saat melakukan pembinaan secara virtual 
kepada seluruh Hakim dan Aparatur 
Peradilan Umum se-wilayah Pengadilan 
Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa 
31 Mei 2022 di Command Center Peng-
adilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Pada kesempatan tersebut, KPT Sulteng 
didampingi oleh Wakil Ketua PT 
Sulteng, Dr. Djaniko M.H. Girsang, S.H., 
M.Hum., Para Hakim Tinggi Pengawas 
Daerah, beserta jajaran Kepaniteraan 
dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi 
Sulawesi Tengah.

Kegiatan Pembinaan ini bertujuan untuk 
menjalankan fungsi pengawasan dari 
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 
sebagai voorpoost (kawal depan) Mahka-
mah Agung Republik Indonesia di 
wilayah hukum Sulawesi Tengah. Selain 
pembinaan secara virtual, KPT Sulteng 
juga memberikan kesempatan kepada 
Para Hakim Tinggi Pengawas Daerah 
(Hatiwasda) untuk menyampaikan pokok-
pokok temuan dan hasil pengawasan 
yang telah dilakukan dalam beberapa 

waktu terakhir, serta mendengarkan 
masukan, aspirasi, dan pertanyaan yang 
diaju kan oleh para Ketua Pengadilan 
Negeri di wilayah Hukum PT Sulteng.

Mengawali pembinaan, Muefri menekan-
kan kembali tentang pentingnya Hakim 
dan Aparatur Peradilan memahami dan 
mengimplementasikan ketentuan Perma 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan 
Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah 
Agung dan Badan Peradilan yang Berada 
di Bawahnya, Perma Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pengawasan dan Pembinaan 
Atasan Langsung di Lingkungan Mahka-
mah Agung dan Badan Peradilan di 
Bawahnya, Perma Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pedoman Penanganan 

Pengaduan (Whistleblowing System) di 
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 
yang Berada di Bawahnya serta Maklumat 
KMA Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 
tentang Pengawasan dan Pem binaan 
Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung 
dan Badan Peradilan di bawahnya. Bagi 
Muefri, kedisiplinan Hakim dan Aparatur 
Peradilan adalah sumber utama dalam 
menciptakan pelayanan yang prima 
kepada masyara kat. “Salah satu tugas 
pimpinan adalah membina kedisiplinan 
hakim dan aparatur pengadilan. Pimpinan 
pengadilan harus bisa menjadi contoh 
dan role model dalam hal kedisiplinan,” 
tuturnya.

Selain itu, Muefri, yang menjabat 
seba gai KPT Sulteng sejak September 
2021 ini, menegaskan kembali arahan 
Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum untuk melakukan tes urin yang 
dikhususkan kepada para Hakim dan 
Aparatur Peradilan di wilayah Sulawesi 
Tengah. “Sesuai dengan arahan Dirjen 
Badilum, kami sampaikan kepada 
para Ketua Pengadilan Negeri, agar 
segera berkoordinasi dengan Badan 
Narkotika Nasional di daerahnya untuk 
melaksanakan tes urin kepada seluruh 
jajaran di daerah,” tegasnya.

MENGEDEPANKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN 
DALAM BEKERJA

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi 
Tengah Muefri, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Muefri, S.H., M.H., didampingi Dr. Djaniko 
M.H. Girsang, S.H., M.Hum. (WKPT), Para Hakim Tinggi beserta Panitera dan Sekretaris 
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah saat melakukan pembinaan secara virtual kepada 
seluruh Hakim dan Aparatur Peradilan Umum se-wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi 
Tengah di Command Center Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (31/5).
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Kehati-Hatian Adalah Kunci 
Kesuksesan
Hal lain yang menjadi sorotan dalam 
pembinaan tersebut adalah tentang 
pelaksanaan dan eksekusi kebijakan 
Mahkamah Agung di daerah. Muefri 
menyam pai kan bahwa seluruh aspek 
dalam manajemen peradilan haruslah 
dilaksanakan secara tepat dengan 
mengedepankan prinsip kehati-
hatian. “Hakim dalam mengadili suatu 
perkara hendaklah selalu merenung 
terlebih dahulu sebelum menjatuhkan 
suatu putusan. Begitupun di jajaran 
kepaniteraan dan kesekretariatan, 
termasuk dalam hal proses realisasi 
anggaran hendaknya dilaksanakan secara 
optimal dan tepat guna. Dalam DIPA 
sudah di tentu kan mata anggarannya 
seperti apa, jangan nanti sudah 
dianggarkan kemudian saat eksekusi 
menjadi berbeda. Ini kan yang sering 
akhirnya menjadi temuan pihak eksternal 
pada lembaga kita,” ucapnya.

“Pada intinya, ber hati-hati dalam bekerja 
bukan untuk menjadikan kita takut dalam 
meng eksekusi suatu pekerjaan, tetapi 
prinsip kehati-hatian akan membawa kita 
pada situasi dan kondisi yang optimal 
dalam bekerja karena pekerjaan yang kita 
lakukan telah sesuai dengan prosedur 
yang telah ada. Singkatnya, kehati-hatian 
adalah kunci kesuksesan kita,” terangnya.

Lebih lanjut, saat ditemui oleh Kontri-
butor Daerah Dandapala di ruang 
kerja nya, Muefri menekankan bahwa 
sumber permasalahan yang kerap 
terjadi di lembaga peradilan adalah 
kurangnya kehati-hatian Hakim dan 
Aparatur Peradilan dalam melaksanakan 
tugasnya. “Bekerja itu kan sudah ada 
prosedurnya. Bahkan dalam salah satu 
area Pembangunan Zona Integritas, 
kita berbicara tentang penetapan dan 
implementasi SOP atas seluruh aspek 
pekerjaan yang ada di pengadilan. Jadi, 
bekerjalah sesuai dengan garis kebijakan 
pimpinan. Insya Allah semua hal akan 
berjalan dengan baik dan optimal,” tandas 
pria kelahiran 1 Mei 1957 ini dengan 
penuh keyakinan.Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Muefri, S.H., M.H., saat diwawancarai oleh 

Kontributor Daerah Dandapala di ruang kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Muefri, S.H., M.H., (tengah) saat memberikan 
arahan dalam kegiatan pembinaan secara virtual kepada seluruh Hakim dan Aparatur 
Peradilan Umum se-wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Para Hakim dan Aparatur Peradilan se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi 
Tengah mengikuti kegiatan pembinaan virtual KPT Sulteng dari Media Center/Aula 
Pengadilan Negeri masing-masing.
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Rasa Keadilan Masyarakat
Salah satu aspek penting dalam pen jatuhan putusan 
adalah rasa keadilan di tengah masyarakat. Hal ini pula 
yang turut menjadi sorotan Muefri dalam pembinaan 
tersebut. Baginya, Hakim dalam menjatuhkan suatu 
putusan perlu mengedepankan sikap kehati-hatian agar 
menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat. 
“Hakim dalam mengadili suatu perkara hendaklah selalu 
merenung terlebih dahulu sebelum menjatuhkan suatu 
putusan. Apakah putusannya itu sudah mencerminkan 
rasa keadilan bagi masyarakat. Tanpa suatu perenungan 
yang dalam, mustahil rasa keadilan dapat tercermin 
dalam putusan Hakim,” tegasnya.

Proses perenungan seorang Hakim, bagi Muefri, bukan 
hanya dalam bentuk sere monial belaka, tetapi juga 
dapat di tafsirkan bahwa Hakim harus me renungi 
segala aspek dan kondisi yang hidup dan berkembang 
di masyarakat, tanpa mengurangi independensi dan 
profe sionalitas seorang Hakim dalam menjatuhkan 
putusan. “Tetapi, bukan berarti Hakim harus mengikuti 
arus opini publik yang berkembang dari kasus tersebut. 
Hakim tidak boleh memutus perkara sesuai opini 
publik yang beredar, melainkan Hakim tetap harus 
memutus sesuai fakta yang terbukti di persidangan,” 
sambungnya.

Saat ditanya tentang kriteria sosok Hakim yang ideal, 
Muefri menekankan bahwa selain harus memiliki 
integritas, seorang Hakim harus hausakan ilmu dan 
pembelajaran. Hakim yang baik baginya adalah hakim 
yang terus menerus belajar dan tidak ketinggalan 
mengikuti perkembangan hukum dan aturan-aturan 

yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang. “Tak 
lupa juga, Hakim yang ideal adalah ia yang selalu 
dekat dengan Tuhannya, meminta petunjuk dan 
perlindungan pada Yang Maha Kuasa,” jelasnya.

WBK-WBBM Bukan Hanya Sekedar 
Predikat
Dalam pembinaan tersebut, Wakil Ketua Pengadilan 
Tinggi Sulawesi Tengah, Dr. Djaniko M. H. Girsang, 
S.H., M.Hum., turut menyampaikan arahannya tentang 
pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah 
Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 
Melayani (WBBM) yang saat ini sedang berlangsung 
di seluruh PN di wilayah PT Sulteng. Menurutnya, 
pembangunan ZI adalah suatu keniscayaan yang harus 
dilakukan oleh seluruh satker pengadilan di Indonesia. 
“Kami berharap checklist ZI terbaru yang telah 
diterbitkan segera disosialisasikan kepada Tim Kerja 
yang ada. Selanjutnya, Tim Kerja agar segera memenuhi 
checklist tersebut dan memperbaharui dokumen atau 
eviden yang dibutuhkan. Semoga semakin banyak PN 
di wilayah PT Sulteng yang nantinya akan lolos untuk 
memperoleh predikat WBK-WBBM,” ujar WKPT Sulteng.

KPT Sulteng juga turut menekankan esensi penting 
dalam pembangunan ZI. Baginya, esensi penting 
pembangunan ZI adalah memberikan pelayanan 
yang prima. “WBK dan WBBM hanyalah merupakan 
suatu bentuk predikat. Tapi, tujuan akhirnya adalah 
pelayanan prima. Predikat ZI haruslah diikuti dengan 
pelayanan prima yang nyata,” sebutnya. “Percuma saja 
kita peroleh predikat WBK, namun secara substantif 
tidak berbanding lurus dengan pelayanan yang 

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Dr. Djaniko M. H. Girsang, S.H., M.Hum., (tengah) saat memberikan 
arahan dalam kegiatan pembinaan secara virtual kepada seluruh Hakim dan Aparatur Peradilan Umum se-wilayah 
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
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prima. Kita harus menyelaraskan antara 
predikat yang diraih dengan substansi 
dari predikat tersebut. Pelayanan yang 
prima itu sederhana saja. Saat masyarakat 
membutuhkan pelayanan, kita hadir di-
sana. Memberikan pelayanan yang cepat, 
dan tanpa hambatan,” lanjut Muefri.

Menjadi Voorpost (Kawal Depan) 
Mahkamah Agung di Daerah
Sebagaimana diketahui, bahwa Peng-
adilan Tingkat Banding juga berfungsi 
sebagai voorpost (kawal depan) Mahka-
mah Agung di daerah. Tak ayal, peran ini 
menjadikan seorang Pimpinan Pengadilan 
Tingkat Banding harus mempunyai kiat 

dan jurus jitu dalam mengoptimalkan 
pengawasan terhadap berjalannya pe-
layanan di pengadilan tingkat pertama. 
Bagi Muefri, sebagai seorang KPT, perlu 
mendalami perannya dalam menjalankan 
fungsi sebagai voorpost (kawal depan) 
Mahkamah Agung di daerah. “Yang 
pertama saya lakukan adalah secara 
berkala mengindentifikasi setiap 
permasalahan di daerah yang dilaporkan 
oleh para Hatiwasda dan kemudian 
mencarikan solusi terbaiknya. Yang kedua, 
meningkatkan fungsi pengawasan dan 
pembinaan sebagai atasan langsung 
terhadap bawahannya (Hakim dan 
Aparatur Peradilan-red),” sebutnya.

Saat ditanya tentang harapannya 
sebagai KPT Sulteng terhadap seluruh 
PN di wilayah hukum Pengadilan 
Tinggi Sulawesi Tengah, Muefri 
mengatakanakan terus berkomitmen 
menjadi voorpost Mahkamah Agung 
di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. 
“Mimpi saya selaku KPT Sulteng 
sederhana. Agar semakin banyak 
PN yang memperoleh predikat WBK 
dan WBBM, sehingga pelayanan 
yang prima kepada masyarakat 
pencari keadilan dapat diwujudkan 
denganbaik,” tutupnya. (Andi Aulia 
Rahman, ASN)

Para Hakim Tinggi Pengawas Daerah secara bergantian memaparkan hasil temuan saat melakukan pengawasan pada Pengadilan Negeri 
se-wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
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Rabain, S.H., M.H. Turut hadir dalam 
pembukaan Pelatihan Teknis Yudisial 
Eksekusi Putusan Perdata tersebut, Hakim 
Agung MA RI, Dr. H. Prim Hariadi, S.H., 
M.H., Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.H., 
M.M., Dr. Suharto, S.H., M.H. dan Kepala 
Balitbangdiklatkumdil MA RI Bambang 
Hery Mulyono, S.H., M.H., Para Hakim 
Tinggi pada Balitbangdiklatkumdil 
tersebut yaitu Sarpin, S.H., M.H., Dr. 

Zulfahmi, S.H., M.Hum., Dr. I Made 
Sukadana, S.H., M.Hum, Dr. Asra, S.H., 
M.Hum. Dr. Syahrul Mahmud, S.H., M.H., 
Dr. Nirwana, S.H., M.H., Efendi Mukhtar, 
S.H., M.H., Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dan 
Ahmad Dimyati, S.H., M.H.

Kegiatan Pelatihan ini diikuti oleh Ketua 
dan Panitera Pengadilan Negeri se-
wilayah hukum PT Padang, PT Pekanbaru, 

P ada Hari Senin tanggal 13 Juni 
2022, bertempat di Ball Room 
Hotel Santika Padang, telah 

dilaksanakan Pembukaan Klasikal 
Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan 
Perdata Wilayah Hukum PT Padang, PT 
Pekanbaru, PT Medan dan PT Bengkulu. 
Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh 
Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Dr. H. Zahrul 

PELATIHAN TEKNIS YUDISIAL EKSEKUSI PUTUSAN 
PERDATA DI WILAYAH HUKUM PT PADANG, 
PT PEKANBARU, PT DAN PT BENGKULU

Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Zahrul Rabain, 
S.H., M.H. didampingi Ketua PT Padang Dr. H. Amril, S.H., M.Hum., dan Kepala 
Balitbangdiklatkumdil MA RI, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. saat membuka kegiatan 
Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata di Hotel Santika Padang, 13 Juni 2022.

Kepala Balitbangdiklatkumdil MA RI 
Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. 
saat menyampaikan laporan kegiatan 
Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi 
Putusan Perdata di Hotel Santika Padang, 
tanggal 13 Juni 2022.

Foto bersama peserta dengan Ketua Kamar Pengawasan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
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PT Medan dan PT Bengkulu serta 
Kepolisian Daerah Sumatera Barat, yang 
terdiri dari 20 (dua puluh) orang Ketua 
Pengadilan, 22 (dua puluh dua) orang 
Panitera dan 2 (dua) orang dari Kepolisian. 
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dalam 
pembukaan acara tersebut mengatakan 
bahwa “eksekusi ini merupakan kuburan 
ketua pengadilan. Namun demikian, 
meskipun eksekusi tersebut adalah 
kuburan bagi ketua pengadilan, akan 
tetapi eksekusi itu merupakan hak 
istimewa yang satu-satunya dimiliki oleh 
Ketua Pengadilan Negeri dan eksekusi 
tersebut adalah mahkotanya Ketua 
Pengadilan Tingkat Pertama. Suksesnya 
seorang ketua pengadilan tingkat 
pertama akan dapat dinilai dengan 
pelaksanaan eksekusi yang dilakukan 
sambungnya.

Kepala Balitbangdiklatkumdil menyam-
paikan pelatihan ini bertujuan untuk 
meningkatkan kompetensi aparatur 
pengadilan khususnya dalam pelaksanaan 
eksekusi putusan perkara perdata melalui 
materi yang diajarkan. Adapun materi 
pada pelatihan ini berupa Pengertian, 
Asas dan Sumber hukum Eksekusi, 
Prosedur Eksekusi, Strategi pelaksanaan 
Eksekusi, Eksekusi riil, Eksekusi Hak 

Tanggungan, Penundaan Eksekusi dan 
Non Eksekutable, Eksekusi Khusus, Sita 
Eksekusi dan Lelang Eksekusi dan lain 
sebagainya. Disamping itu, Pelatihan 
ini merupakan lanjutan dari pelatihan 
mandiri sejak tanggal 6 Juni 2022 
sampai dengan 10 Juni 2022 dan akan 
berakhir pada tanggal 17 Juni 2022. 
Melihat pentingnya kegiatan ini, Ketua 
Pengadilan Tinggi Padang Dr. H. Amril, 
S.H., M.Hum. mengatakan agar para 
peserta mengikuti kegiatan ini dengan 
sebaik-baiknya karena para pengajar 
pelatihan merupakan orang-orang 
yang sudah berpengalaman dalam 
melaksanakan eksekusi di berbagai 
daerah. Acara ini ditutup pada hari 
Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Plh. 
Ketua Pengadilan Tinggi Padang H. 
Yuliusman, S.H., didampingi Panitera 
PT Padang Rina Pertiwi, S.H., M.H. 
(Warman Priatno, HEN, ASN)

Foto peserta pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata menyimak materi 
dengan serius.

Foto bersama saat penutupan pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata 
di Hotel Santika Padang, tanggal 16 Juni 2022.

Foto 10 (sepuluh) Peserta dengan nilai terbaik pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi 
Putusan Perdata. 1. Dadi Suyandi, S.H., M.H. (Ketua PN Lubuk Basung), 2. Hanifzar, 
S.H., M.H. (Ketua PN Batusangkar), 3. Forci Nilpa Darma, S.H., M.H. (Ketua PN Lubuk 
Sikaping), 4. Muhammad Hibrian, S.H. (Ketua PN Sawahlunto), 5. Zulfadly, S.H., M.H. 
(Wakil Ketua PN Pariaman), 6. Yuzaida, S.H., M.H. (Ketua PN Padang), 7. Dr. Riya Novita, 
S.H., M.H. (Ketua PN Painan), 8. Lili Evelin, S.H., M.H. (Ketua PN Padang Panjang), 9. 
Ahmad Zulpikar, S.H., M.H. (Ketua PN Payakumbuh) dan 10. Warman Priatno, S.H., M.H. 
(Panitera PN. Pasaman Barat).
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Pada hari Jumat tanggal 27 
Mei 2022 bertempat di Aula 
Pengadilan Tinggi Bengkulu, 
diselenggarakan kegiatan 
Sosialisasi Pengelolaan dan 
Penatausahaan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP).

P eserta kegiatan terdiri dari 
para panitera, panitera muda 
perdata, kasir dan bendahara 

penerimaan dari seluruh PN di wilayah 
hukum Bengkulu. “Sebenarnya Pengadilan 
Tinggi Bengkulu baru pertama kali 
menyelanggarakan kegiatan sosialisasi 
PNBP,” ungkap Sekretaris Pengadilan 
Tinggi Bengkulu, Endri Novian, S.E., saat 
ditemui oleh Tim Dandapala di ruang 
kerjanya.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan 
ini yaitu untuk menyamakan persepsi 
di pengadilan tinggi dan seluruh 
peng adilan negeri sewilayah hukum 
Peng adilan Tinggi Bengkulu berkaitan 
dengan pengelolaan dan penatausahaan 
PNBP. Sekretaris PT Bengkulu memberi-
kan contoh soal penyamaan persepsi, 
misalnya saat mengurus surat keterangan 
di pengadilan negeri, meski pun ke pani-
teraan hukum yang mem proses surat 
keterangan, namun saat pembayaran 
PNBP tetap harus melalui kasir, bukan 
melalui kepaniteraan hukum dan setelah 
itu kasir akan menyerahkan uang 
pembayaran tersebut kepada bendahara 
penerimaan. “Jika uang telah diserahkan 
kepada kasir, pada prinsipnya maka pada 
hari itu juga harus diserahkan kepada 
bendahara,” tambahnya mengenai con-
toh penyamaan persepsi lainnya yang 
dibahas saat kegiatan sosialisasi ini 
berlangsung.

Adapun anggaran penyelenggaraan 
kegiatan sosialisasi ini berasal dari 
DIPA 03 Pengadilan Tinggi Bengkulu. 

Sosialisasi Pengelolaan dan Penatausahaan PNBP 
di Pengadilan Tinggi Bengkulu 

“Anggaran kegiatan ini berasal dari DIPA 
03, yang bersumber dari pendapatan PNBP 
Mahkamah Agung Tahun 2021 yang bisa 
digunakan kembali pada tahun 2022, 
meskipun menurut saya tidak seluruh 
pembiayaan kegiatan sosialisasi kemarin 
dibiayai oleh Pengadilan Tinggi, karena 
perjalanan dinasnya kan diserahkan 
kepada satuan kerja masing-masing,” 
ungkap Endri menjelaskan pembiayaan 
kegiatan tersebut. Ia menambahkan, 

terdapat wacana ke depannya tidak 
menutup kemungkinan berkaitan 
dengan penggunaan PNBP Mahkamah 
Agung ini juga dapat direalisasikan 
untuk honorarium para kasir/benda-
hara biaya proses. “Kasir pun akan 
mendapatkan honor ke depannya dari 
PNBPnya, bisa saja honornya nanti dibagi 
per kelas pengadilan,” tambah pria yang 
pernah bertugas sebagai Sekretaris 
Pengadilan Negeri Cibinong ini.

Endri Novian, S.E., Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu (selaku ketua panitia 
kegiatan) saat memberikan sambutan.

Wakil Ketua PT Bengkulu, Amin Sutikno, S.H., M.H., saat memberikan sambutan dan 
sekaligus membuka acara.
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Kegiatan sosialisasi diawali dengan 
sambutan dari Wakil Ketua Pengadilan 
Tinggi, Amin Sutikno, S.H., M.H. Sambutan 
itu sekaligus membuka kegiatan 
sosialisasi ini. Setelah itu dilanjutkan 
dengan acara penyampaian materi oleh 
para narasumber yang berasal dari Biro 
Keuangan Badan Urusan Administrasi 
(BUA) Mahkamah Agung dan Kantor 
Pelayanan Pembendaharaan Negara 
(KPPN) Bengkulu. Adapun materi yang 
disampaikan narasumber dari Biro 
Keuangan BUA Mahkamah Agung 
berkaitan dengan penatausahaan PNBP 
melalui aplikasi SIMARI dan penyusunan 
target PNBP melalui aplikasi TPNBP. 
Sedangkan materi yang disampaikan 
KPPN Bengkulu berupa penyetoran PNBP, 
laporan pertanggungjawaban bendahara 
penerimaan dan penggunaan aplikasi 
SAKTI.

“Sesuai dengan SK KMA Nomor 57/KMA/
SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pengelolaan PNBP di Lingkungan MA dan 
Badan Peradilan di Bawahnya, dalam 
hal penyetoran PNBP apabila PNBP 
yang diterima kasir pada pukul 08.00 
sampai dengan pukul 12.00 WIB, wajib 
diserahkan ke bendahara penerimaan di 
hari yang sama, namun apabila diterima 
kasir pada pukul 12.00 WIB ke atas maka 
diserahkan besok paginya,” terang 
Kepala Sub Bagian PNBP Peradilan C. 
Jatmiko Hendro Yuwono, S.Kom. saat 
menyampaikan materi. Di samping 
itu, ia juga menjelaskan jika saat ini 
penatausahaan PNBP telah dilakukan 
melalui aplikasi SIMARI versi 2.0. Aplikasi 
tersebut merupakan integrasi antara 
aplikasi SIMARI milik Mahkamah Agung 
sebelumnya dan aplikasi SIMPONI milik 
Kementerian Keuangan.

Lebih lajut, Jatmiko menerangkan 
dalam mekanisme penyusunan target 
PNBP tahun yang akan datang, diambil 
dari realisasi PNBP dari 2 (dua) tahun 
ke belakang. “Contoh, target PNBP 2023 
disusun berdasarkan realisasi PNBP tahun 
2021,” ungkapnya memberikan gambaran 
kepada seluruh peserta.

Setelah para narasumber menyampaikan 
materi, kemudian dilanjutkan dengan 

sesi tanya jawab dengan para peserta. 
Sidianto, S.H., M.H. selaku Panitera 
Pengadilan Negeri Tais menanyakan 
mengenai salinan putusan pidana 
yang dimohonkan oleh pihak apakah 
dapat dikenakan PNBP. Atas pertanyaan 
tersebut, Jatmiko menerangkan PNBP 
hanya dibebankan untuk perkara 
perdata saja, tidak meliputi perkara 
pidana. Kemudian pertanyaan lainnya 
datang dari Bendahara Biaya Proses 
PT Bengkulu, Fenti Widyastuti, S.H., yang 
menanyakan apakah tidak masalah 
jika bendahara biaya proses/kasir 
menyetorkan pada hari berikutnya 

di hari pertama awal bulan, karena 
kasir baru menerima PNBP melewati 
pukul 12.00 WIB di hari terakhir bulan 
tersebut. Atas pertanyaan tersebut, 
menurut Jatmiko pada prinsipnya 
tidak masalah jika disetorkan pada 
hari berikutnya meskipun sudah 
berganti bulan. “Pada dasarnya 
di perboleh kan, akan tetapi lebih 
baik tanggal putus dan tanggal 
penye toran di bulan yang sama. Jika 
dapat disamakan bulannya itu akan 
lebih baik,” jelas pemateri dari BUA 
Mahkamah Agung. (Zaimi Multazim, 
ASN)

Narasumber dari Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung saat menyampaikan materi.

Antusiasme peserta saat mengikuti kegiatan sosialisasi PNBP yang diselenggarakan 
oleh PT Bengkulu.
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PERTANDINGAN TENIS KPT MEDAN CUP IV 
TAHUN 2022 PERKUAT SILATURAHIM 
DENGAN OLAHRAGA

P ertandingan Tenis KPT 
Medan Cup IV digelar di 
Kisaran Sabtu, 11 Juni 

2022. Kegiatan ini adalah salah 
satu rangkaian acara purna 
bakti Ketua Pengadilan Tinggi 
Medan Dr. Robinson Tarigan, S.H., 
M.H. Kegiatan ini dibuka oleh 
Ketua Umum PTWP Pusat Dr. 
Prim Haryadi, S.H., M.H. Dalam 
sambutannya Ketua Umum 
PTWP Pusat mengharapkan agar 
silaturahim dapat terjalin dan lahir 
atlet-atlet baru yang menjunjung 
tinggi sportifitas sehingga dapat 
meningkatkan kinerja pengadilan.

Ketua Pengadilan Tinggi Medan 
Bapak Dr. Robinson Tarigan, S.H., 
M.H. bersyukur akhirnya turnamen 
dapat terselenggara karena 
sebelumnya sempat tertunda  
dengan adanya wabah Covid-19. 
Ia berharap lapangan tenis 
dapat menjadi ajang sportifitas 
dan melahirkan atlet baru 
sehingga diharapkan turnamen 
ini dapat dilaksanakan secara 
berkesinambungan.

Di tempat yang sama, Ketua 
Pengadilan Negeri Kisaran 
sekaligus Ketua Panitia, Nelson 
Angkat, S.H., M.H. melaporkan 
bahwa pertandingan ini diikuti 
oleh kontingen yang terdiri dari 
PTWP Daerah dan PTWP Cabang 
se-wilayah hukum Pengadilan 
Tinggi Medan yang terbagi dalam 6 
rayon dari 20 pengadilan negeri di 
Sumatera Utara. Ditambahkan juga 
kegiatan ini dapat terselenggara 
berkat kerja sama dengan Persatuan 
Lawn Tenis Indonesia (Pelti) 

Ketua Umum PTWP Pusat Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., saat membuka 
KPT Medan Cup IV Tahun 2022.

Penyerahan Piala dari Ketua Pengadilan Tinggi Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H. 
kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sekaligus Ketua Panitia KPT Medan Cup 
IV Tahun 2022, Nelson Angkat, S.H., M.H.
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cabang Asahan yang berperan dalam 
mempersiapkan wasit dan asisten wasit 
selama pertandingan berlangsung.

Dalam turnamen ini, peserta dibagi 
menjadi 6 rayon. Rayon 1: Pengadilan 
Tinggi Medan; Rayon 2: PN Medan; 
Rayon 3: PN Kabanjahe, PN Sei 
Rampah, PN Sidikalang, dan PN Tebing 
Tinggi; Rayon 4: PN Lubuk Pakam, PN 
Siantar, PN Simalungun, PN Padang 
Sidempuan, dan PN Balige; Rayon 5: 
PN Binjai, PN Sibuhuan, PN Stabat, PN 
Gunung Sitoli, dan PN Tarutung; dan 
Rayon 6: PN Kisaran, PN Rantau Prapat, 
PN Tanjung Balai, dan PN Mandailing 
Natal.

Selanjutnya, pertandingan dibagi 
ke dalam beberapa pool yang terdiri 
dari kontingen rayon-rayon dengan 
sistem setengah kompetisi pada babak 
penyisihan kemudian setelah keluar 
dari pool di babak selanjutnya sampai 
dengan final menggunakan sistem 
gugur.

Wahyu Fitra salah satu penonton 
yang juga hakim PN Tanjung Balai 
mengatakan acara ini cukup meriah 
terlihat dari antusiasme warga 
pengadilan yang ikut meramaikan 
acara ini.

Salah seorang hakim PN Tarutung, 
Nathanael mengatakan acara ini 
tidak hanya sebagai sarana untuk 
berolahraga mau pun ajang adu skill 
permainan tenis, melainkan juga 
sebagai sarana healing untuk menjaga 
kestabilan mental health dengan 
sekedar bersua dan bercengkrama 
dengan sesama warga pengadilan. 
“Keceriaan dan kehangatan akan 
membawa kesegaran bagi kita semua” 
ujar Nathanael.

Salah seorang pemain yaitu Erico 
Leonard Hutauruk yang merupakan 
hakim dari PN Mandailing Natal 
mengatakan “Turnamen ini 

Suasana pertandingan tenis Ketua PT Medan Cup IV Tahun 2022.

Para pemenang di Ketua PT Medan Cup IV Tahun 2022.

memberikan pengalaman baru bagi saya 
karena saya menjadi tahu sampai di mana 
kemampuan saya bermain tenis. Namun, 
yang lebih penting dari turna men ini 
menjadi ajang silaturahim bagi aparatur 
pengadilan di wilayah hukum PT Tinggi 
Medan.” Hal senada juga di ungkapkan 
oleh Ketua PN Mandailing Natal, Arief 
Yudiarto. 

Di akhir turnamen, Rayon V berhasil 
men jadi Juara I dengan mengalahkan 
Rayon VI di pertandingan final. Sementara 
itu, Rayon I dan Rayon IV menjadi juara 
bersama dalam turnamen ini. (Catur 
Alfath Satriya, ASN)
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W akil Ketua Mahkamah Agung 
bidang Non Yudisial Dr. H. 
Sunarto, S.H., M.H., membuka 

acara Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan 
Sederhana bagi Hakim Peradilan Umum 
seluruh Indonesia 2022 secara virtual 
online, pada hari Senin, 9/5/2022, 
ber tempat di ruang Command Center 
Mah kamah Agung, Jakarta. Kegiatan itu 
dilakukan bersamaan dengan pembukaan 
Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik, 
Pelatihan Sertifikasi Hakim Anak dan 
Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan 
Hidup Angkatan XVI, untuk Hakim 
Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha 
Negara (TUN) seluruh Indonesia.

Seluruh pelatihan ini diselenggarakan 
oleh Pusat Pendidikan Pelatihan Teknis 
Peradilan. Dalam sambutannya Wakil 
Ketua Mahkamah Agung mengatakan 
bahwa pelatihan bertujuan membangun 
kompetensi aparatur di bidang teknis 
peradilan. Menurutnya, sumber daya 
manusia pada lembaga peradilan 

PELATIHAN TEKNIS YUDISIAL GUGATAN 
SEDERHANA BAGI HAKIM PERADILAN 
UMUM SELURUH INDONESIA 2022

terutama hakim dituntut untuk senantiasa 
meningkatkan dan memperluas wawasan 
serta keahliannya demi mewujudkan 
peningkatan kapasitas dan profesionalitas 
yang akan mendorong meningkatnya 
kualitas penyelenggaraan dan pelayanan 

Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., saat membuka pelatihan.

hukum kepada masyarakat. Dengan 
meng ikuti program pelatihan secara 
kom pre hensif, terpadu dan sinergis 
sesuai dengan kebutuhan lembaga per-
adilan diharapkan tercipta Sumber Daya 
Manusia yang kompeten dengan kriteria 

Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Bambang Hery Mulyono, 
S.H., M.H., pada sesi Pembukaan Pembinaan Teknis Gugatan Sederhana.
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objektif, berintegritas moral yang baik dan 
profesional sebagai salah satu langkah 
unntuk mewujudkan visi Mahkamah 
Agung Republik Indonesia yaitu mewujud-
kan Badan Peradilan yang Agung.

Dalam sambutannya, Dr. H. Sunarto, 
S.H., M.H., menyampaikan bahwa para 
hakim saat ini tidak hanya dituntut untuk 
mampu mengaplikasikan ilmu penge-
tahuan di bidang hukum, melainkan 
juga harus mampu menggunakan 
sarana teknologi informasi, karena 
sebagian besar pelayanan hukum yang 
diberikan oleh lembaga peradilan telah 
memanfaatkan teknologi sebagai wujud 
dari sistem peradilan modern yang 
sedang gencar digalakkan saat ini.

Gugatan sederhana atau small claim 
court adalah tata cara pemeriksaan di 
persidangan untuk perkara perdata 
dengan nilai gugatan materil paling 
banyak Rp500 juta dan diselesaikan 
dengan tata cara dan pembuktian yang 
sederhana serta diperiksa dan diputus 
oleh hakim tunggal dalam lingkup 
kewenangan peradilan umum.

Esensi lahirnya Perma Gugatan Seder-
hana (small claim court) adalah untuk 
memangkas beberapa tahapan dalam 
hukum acara perdata dan mempersingkat 
jangka waktu proses penyelesaian perkara 
dengan membatasi waktu pemeriksaan 
hanya dalam 25 hari kerja dan proses 
penyelesaian akan berakhir di pengadilan 
tingkat pertama saja. Hal ini sebagai 
respon Mahkamah Agung terhadap 
berbagai keluhan dari masyarakat pencari 
keadilan tentang proses penyelesaian 
sengketa di pengadilan yang memerlukan 
waktu lama dengan prosedur yang 
berbelit-belit. Gugatan Sederhana juga 
lahir sebagai bentuk keseriusan Mah-
kamah Agung mendukung kemudahan 
berusaha (ease of doing business).

Saat Pembukaan pelatihan gugatan 
sederhana, Kapusdiklat Teknis Bambang 
Hery Mulyono, S.H., M.H., menyampaikan 
bahwa peserta akan dibekali materi 
untuk meningkatkan kemampuan dalam 
pemeriksaan keberatan pada persidangan 
perkara gugatan sederhana.

Setelah meng-
ikuti pelatihan 
ini diharapkan 
peserta dapat 
mening katkan 
kemampuan 
menerapkan 
Perma Nomor 
2 Tahun 2015 
juncto Perma 
Nomor 4 
Tahun 2019 
secara baik 
dan benar 
sehingga per-
kara tersebut 
selesai 
diputus dan 
diminutasi 
tepat waktu. 

Dalam sesi 
diskusi, 
diharap-
kan peserta 
mampu 
menjelaskan 
tata cara 
pemeriksaan 
gugatan 
sederhana, 
dan upaya 
hukum apa 
saja yang 
ada dalam 
gugatan 
sederhana 
sambil 
mem ban dingkan dengan upaya hukum 
lainnya.

Pembelajaran dilakukan dalam 2 tahap 
yaitu Tahap I Belajar mandiri melalui 
e-learning dimulai sejak tanggal 18 April 
2022 s/d 21 April 2022 secara online. 
Tahap II penyampaian materi dan tanya 
jawab dipandu nara sumber secara online, 
sejak tanggal 9 Mei 2022 s/d 13 Mei 2022.

Adapun materi pembelajaran antara lain:
1. Upaya hukum pada umumnya: objek, 

alasan dan putusan;
2. Upaya hukum gugatan sederhana;
3. Pemeriksaan upaya hukum gugatan 

sederhana;

4. Putusan atas upaya hukum 
keberatan dalam gugatan 
sederhana.

Diklat Gugatan Sederhana ini harus 
diikuti secara tuntas, artinya mulai 
tahap I sampai tahap II. Perserta 
juga harus disiplin, fokus, dan aktif 
memberikan pendapat dalam diskusi 
dan sharing terutama ketika peserta 
diberikan diskusi kasus untuk diskusi 
kelompok dan hasilnya dipresentasikan 
di dalam kelas online sebagaimana 
metode pembelajaran orang dewasa 
(andragogy). (Eliyas Eko Setyo, ASN)

LAPORAN DAERAH

65VOLUME VIII
EDISI 47 • MEI - JUNI 2022



PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH DALAM 
RANGKA PEMBANGUNAN GEDUNG 
PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA

B ertempat di Ruang Sidang Peng-
adilan Negeri Dataran Hunimoa, 
Ketua Pengadilan Negeri Dataran 

Hunimoa, Jasael, S.H., M.H., menerima 
penyerahan sertifikat tanah dari Ruri 
Irawan selaku Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Seram Bagian Timur yang 
di peruntukkan pembangunan kantor 
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa 
pada hari Senin, 13 Juni 2022.

Kegiatan penyerahan sertifikat tanah 
ter sebut disaksikan pula oleh Hakim 
Tinggi Peng adilan Tinggi Ambon, Teguh 
Sri Rahardjo, S.H., M.Hum., Sekretaris 
Pengadilan Tinggi Ambon, Teguh 
Bernowo, S.H., M.H., serta Forkopimda 
Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dalam sambutannya, Jasael menyampai-
kan bahwa kegiatan penyerahan sertifikat 
tanah ini merupakan tindak lanjut dari 
persetujuan lokasi tanah yang telah 
di sepakati untuk pembangunan kantor 
Peng adilan Negeri Dataran Hunimoa. 
“Hari ini merupakan momentum yang 
ber sejarah bagi Pengadilan Negeri 
Dataran Hunimoa. Penyerahan sertifikat 
tanah ini merupakan langkah awal untuk 
meng hadirkan akses keadilan di wilayah 
Hukum Pengadilan Negeri Dataran 
Hunimoa,” ujar Jasael.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri 
Dataran Hunimoa berdiri berdasarkan 
Ke putusan Presiden Nomor 18 Tahun 
2016 dan merupakan salah satu dari 
85 pengadilan yang diresmikan peng-
operasiannya oleh Ketua Mahkamah 
Agung RI kala itu, Prof. Dr. H. M. Hatta 
Ali, S.H., M.H., pada tanggal 22 Oktober 
2018. Sejak saat itu, para Hakim dan 
aparatur peradilan di Pengadilan Negeri 
Dataran Hunimoa belum memiliki 
kantor yang tetap. Adapun wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Dataran 
Hunimoa yaitu Kabupaten Seram Bagian 

Sejak berdiri sampai dengan sekarang, 
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa 
masih menempati menempati gedung 
kantor milik Pemerintah Daerah 
Kabupaten Seram Bagian Timur. Pada 
awal beroperasinya Pengadilan Negeri 

Timur yang merupakan kabupaten hasil 
pemekaran dari Kabu paten Maluku 
Tengah, terdiri dari 3 bagian utama yaitu 
Pulau Seram (Bagian Timur), Kepulauan 
Gorom dan Kepulauan Watubela, yang 
meliputi 16 Kecamatan.

Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, Jasael, S.H., M.H., saat menerima 
penyerahan sertifikat tanah dari Ruri Irawan selaku Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Seram Bagian Timur pada Senin, 13 Juni 2022.

Ruri Irawan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur 
menandatangani dokumen penyerahan sertifikat tanah, disaksikan oleh Hakim Tinggi 
Pengadilan Tinggi Ambon, Teguh Sri Rahardjo, S.H., M.Hum., Sekretaris Pengadilan 
Tinggi Ambon, Teguh Bernowo, S.H., M.H., dan Ketua Pengadilan Negeri Dataran 
Hunimoa, Jasael, S.H., M.H.
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Dataran Hunimoa, gedung yang diguna-
kan sebagai kantor operasional adalah 
sebuah gedung bekas Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan dengan status pinjam 
pakai yang terletak di Jalan Aer Kabor-
Kabor, Kota Bula. Saat itu, posisi gedung 
kantor sementara Pengadilan Negeri 
Dataran Hunimoa berada tepat di 
belakang gedung Kantor Kehutanan, 
sehingga membuat masyarakat dan 
para pihak kesulitan untuk akses masuk, 
karena harus masuk melalui pintu kantor 
kehutanan. Walhasil, pada medio Januari 
2020, Hakim dan aparatur peradilan di 
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa 
berpindah dan menempati gedung bekas 
Dinas Keuangan dan Aset Daerah di Jalan 
Pendopo, Kota Bula.

Lebih lanjut, Jasael menjelaskan bahwa 
komitmen untuk menghadirkan Gedung 
baru Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa 

terus dilanjutkan olehnya. Sebagai 
Ketua Pengadilan perintis, ia terus 
berupaya mendapatkan lokasi tanah 
yang tepat untuk pembangunan 
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa. 
“Sebelumnya kami sudah dapat hibah 
dari Pemerintah Daerah Seram Bagian 
Timur seluas 5.000 m², namun karena 
dirasa belum layak sesuai dengan 
prototype yang ditetapkan oleh 
Mahkamah Agung, maka kami terus 
berupaya agar mendapatkan lokasi 
tanah yang baik dan strategis dengan 
melakukan beberapa kali pertemuan 
rapat koordinasi bersama Bupati Seram 
bagian Timur, BPN serta tim lainnya, 
yang pada akhirnya untuk lokasi tanah 
Pengadilan Negeri telah disetujui 
diperluas menjadi 14.000 m²,” sambung 
Jasael yang menjabat sebagai Ketua 
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa 
sejak 3 Februari 2022 yang lalu.

Pentingnya keberadaan Gedung 
baru bagi Pengadilan Negeri Dataran 
Hunimoa diyakini dapat memaksimalkan 
pela yanan bagi para pencari keadilan. 
Jasael mengharapkan Mahkamah Agung 
segera merealisasikan pembangunan 
Gedung baru tersebut. “Kami akan 
terus ber upaya dan meminta dukungan 
penuh dari pemerintah dan masyarakat 
agar pembangunan gedung Pengadilan 
Negeri Dataran Hunimoa dapat segera 
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung 
pada tahun 2023. Kami yakin, dengan 
adanya gedung baru nantinya dapat 
lebih memaksimalkan pelayanan 
bagi masya rakat pencari keadilan, 
meningkatkan marwah dan wibawa 
peradilan serta mening katkan semangat 
dan rasa tang gung jawab dari para 
hakim dan seluruh Aparatur Pengadilan 
Negeri Dataran Hunimoa,” tutupnya. 
(Andi Aulia Rahman, ASN)

Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, Jasael, S.H., M.H., saat memberikan sambutan dalam kegiatan penyerahan sertifikat 
tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa.

LAPORAN DAERAH

67VOLUME VIII
EDISI 47 • MEI - JUNI 2022



U ntuk memenuhi 
amanat Undang-
Undang Nomor 

8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas 
dan Surat Keputusan Dirjen 
Badilum Nomor 1692/DJU/
SK/PS.00/12/2020 tanggal 
22 Desember 2020 tentang 
Pedoman Pelaksanaan 
Pelayanan bagi Penyan-
dang Disabilitas di PT dan 
PN, Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur Kelas I A 
Khusus memprioritaskan 
pelayanan pengadilan 
dan fasilitas yang ramah 
untuk sahabat penyandang 
disabilitas. Sejak tahun 
2020 PN Jakarta Timur 
telah membangun fasilitas 
serta design arsi tektur 
pembangunan gedung 
yang ramah bagi penyan-
dang disabilitas.

Dengan dana yang 
berasal dari Daftar Isian 
Pelaksana Anggaran 
(DIPA) dan dari Dana 
Program Organisasi 
Penggerak (POP) bebe-
rapa fasilitas mulai 
dibangun demi kenya-
manan Sahabat Penyan-
dang disabilitas yang 
mengakses pela yanan 
di Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur. “Pengadilan 
Negeri Jakarta Timur 
kini sudah ramah bagi 
sahabat disabilitas dalam 
menggunakan pelayanan 
hukum di peradilan,” papar 
Tito Suhud, S.H., M.H., 
Ketua Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur Kelas I A 
Khusus. 

Fasilitas yang telah 
disiapkan antara lain, 

toilet bagi penyamdang disabilitas, 
parkir khusus difabel, guiding block 
yaitu jalur penuntun bagi tuna netra 
dengan menggunakan ubin berwarna 
kuning dengan garis lurus dan tekstur 
bulat, serta ramp sebagai pengganti 
tangga bagi lansia atau penyandang 
disabilitas naik ke tempat yang lebih 
tinggi, seperti untuk mengakses lobi 
menuju ke ruang PTSP. 

Selain itu, sejak tahun 2021 dilakukan 
pengadaan buku dengan huruf Braille. 
Para petugas mulai dari security, petu-
gas PTSP dan seluruh jajaran staf diberi-
kan pengetahuan dasar agar dapat 
mem berikan pelayanan kepada kaum 
difabel dengan baik. “Sudah bagus, 
sangat membantu saya,” tukas Deni, 
salah satu sahabat disabilitas pengguna 
layanan PTSP di Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur.

Sahabat penyandang Disabilitas 
khususnya pengguna layanan di PN 

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
RAMAH DIFABEL DAN ZERO TUNGGAKAN DELEGASI

Tito Suhud, S.H., M.H.

Victor Togi Rumahorbo, 
S.H., M.H.

Ramp dan guiding block. Toilet difabel.
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Jakarta Timur, telah banyak merasakan 
perubahan yang semakin membuat 
mereka nyaman dan mudah untuk 
melakukan aktifitas dengan mandiri. 
”Kami akan selalu berusaha meningkatkan 

pelayanan kepada 
masyarakat, termasuk 
untuk sahabat 
disabilitas pengguna 
layanan di PN Jakarta 
Timur,” ujar Victor 
Togi Rumahorbo, S.H., 
M.H., Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur.

Zero Tunggakan 
Delegasi
Sementara itu merujuk 
pada Surat Edaran 
Mahkamah Agung 
Nomor 06 Tahun 2014 
tentang Penanganan 
Bantuan Panggilan/
Pemberitahuan, dan 
Surat Keputusan Ketua 
MA Nomor 26/KMA/
SK/II/2012 tentang 
Standar Pelayanan 
Peradilan, serta Surat 
Dirjen Badilum Nomor 

253/DJU/HM02.3/2/2016 tanggal 9 
Februari 2016 perihal Penanganan 
Bantuan Panggilan/Pemberitahuan 
melalui Aplikasi SIPP, Pengadilan 
Jakarta Timur mendapatkan atensi 

khusus dari Ketua Pengadilan Tinggi 
DKI Jakarta. Dr. H. Soedarmadji, S.H., 
M.Hum., saat melakukan kunjungan 
dan pembinaan atas prestasiya dalam 
menye le saikan delegasi yang masuk 
pada tahun 2021 dengan tidak adanya 
tunggakan tiap bulannya.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur 
menduduki pering kat pertama di 
wilayah DKI Jakarta atas keberhasilan 
menyele saikan panggilan/pem be-
ritahuan delegasi yang masuk. Prestasi 
itu masih dipertahankan hingga kini. 
Tercatat sepan jang tahun 2021 PN 
Jakarta Timur telah menyelesaikan 
2.521 panggilan/pembe rita huan 
delegasi yang masuk dari pengadilan 
negeri seluruh Indonesia, dan untuk 
tahun 2022 hingga bulan April 
telah masuk 786 delegasi dan telah 
dilaksanakan seluruhnya hingga 
tidak ada tunggakan setiap bulannya. 
“Pengadilan Negeri Jakarta Timur 
selalu berkomitmen untuk tetap 
melaksanakan delegasi dengan zero 
tunggakan,” pungkas Tito Suhud, S.H., 
M.H., Ketua Pengadilan Negeri Jakarta 
Timur. (Agus Sardjianto, ASN)

Foto bersama usai pembinaan oleh KPT DKI Jakarta Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum., di PN Jakarta Timur.

Parkir difabel dan guiding block.
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W isuda Purnabakti Ketua 
Pengadilan Tinggi Medan Dr. 
Robinson Tarigan, S.H, M.H. 

oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. 
H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., dilaksanakan 
pada Jumat, 24 Juni 2022 di Ruang 
Sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan 
dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah 
Agung RI Bidang Yudisial Dr. Andi Samsan 
Nganro, S.H.,.M.H. dan Wakil Ketua 
Mahkamah Agung RI Non Yudisial Dr. 
H. Sunarto, S.H., M.H., Para Ketua Kamar 
Mahkamah Agung RI, Hakim Agung dan 
Hakim Ad-Hoc Mahkamah Agung RI, 
Gubernur dan jajaran Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera 
Utara, Panitera Mahkamah Agung RI Dr. 
Ridwan Mansyur, S.H., M.H., para Pejabat 
Eselon I Mahkamh Agung RI, Hakim 
Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Ketua 
dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat 
Pertama se-Sumatera Utara beserta tamu 
undangan.

WISUDA PURNABAKTI KETUA PENGADILAN 
TINGGI MEDAN OLEH KETUA MAHKAMAH 
AGUNG RI

Panitera Pengadilan Tinggi Medan, 
Rahmat Lagan, S.H., M.Hum membacakan 
Petikan Keputusan Presiden Nomor 141 
Tahun 2021 tentang Pemberhentian 
Hakim di Lingkungan Peradilan Umum 
yang menetapkan memberhentikan 
dengan hormat Dr. Robinson Tarigan, S.H., 

M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi 
Medan disertai ucapan terima kasih 
atas pengabdian dan jasa-jasa selama 
memangku jabatan tersebut.

Selanjutnya pemutaran video daftar 
riwayat hidup Ketua Pengadilan Tinggi 

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial (kanan), Gubernur Edy Rahmayadi (tengah), Ketua Kamar Pembinaan (kiri) dan jajaran Forum 
Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara menghadiri Acara Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Medan 
Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H.

Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H., saat Wisuda Purnabakti dari jabatan Ketua Pengadilan 
Tinggi Medan.
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Medan, yang lahir di Karo, 1 Juni 1955. 
Meraih gelar Sarjana Hukum dari Univer-
sitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta 
pada tahun 1980, melanjutkan studi 
hingga meraih gelar Magister Hukum 
dari Universitas Muslim Indonesia 
Makassar pada tahun 2010 dan kembali 
melanjutkan studi untuk meraih gelar 
doktor pada tahun 2013 di Universitas 
yang sama. Menikah dengan Lidnawati 
Ginting, B.Sc., pada 4 Februari 1983 dan 
dikaruniai 2 orang anak dengan 4 cucu.

Anak pertama Sapri Tarigan, S.H., M.H., 
sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batam 
dan anak kedua dr. Yapi Rendy Tarigan, 
Sp.OG. Riwayat jabatan: Ketua PN Rengat 
tahun 1998, Ketua PN Mempawah tahun 
2002, Wakil Ketua PN Medan tahun 2006, 
Ketua PN Jakarta Timur tahun 2007, jejak 
langkah sebagai Hakim Tinggi dimulai 
tahun 2009 dan mendapat kepercayaan 
pertama sekali menjadi pimpinan Peng-
adilan Tinggi sebagai Wakil Ketua PT 
Maluku Utara tahun 2012, Wakil Ketua PT 
Mataram tahun 2013, Ketua PT Kupang 
tahun 2013, Wakil Ketua PT Makassar 
tahun 2016, Ketua PT Manado tahun 
2017 dan berhasil menghantarkan 
PT Manado mendapatkan predikat A 
(Excellence) Akreditasi Penjaminan Mutu, 
menjadi Ketua PT Jambi tahun 2019 dan 
berhasil mendapatkan Predikat Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2020, dan 
melabuhkan karier terakhirnya sebagai 
Ketua PT Medan sejak tahun 2021.

Selama masa pengabdian lebih kurang 
41 tahun telah banyak memberikan ke-
nangan, pelajaran yang berharga dan 
prestasi yang membanggakan. Meski pun 
di usia yang tidak muda lagi semangat nya 
tetap membara. Ia selalu me nanamkan 
di dalam dirinya bahwa untuk meraih 
kesuksesan harus punya motivasi yang 
kuat. Namun untuk bahagia kita bisa 
menikmatinya saat istirahat dan bersyukur. 

Selanjutnya penanggalan kalung jabatan 
dan tanda jabatan Hakim kemudian 

menyerahkan kepada Ketua Mahkamah 
Agung RI yang digantikan dengan kain 
khas karo beruntai bunga melati. Dilanjut-
kan dengan penyerahan plakat MA dan 
penyerahan bunga dari Ny. Budi Utami 
Syarifuddin kepada Ny. Lidnawati Ginting, 
B.Sc. 

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. 
Syarifuddin, S.H., M.H., dalam sambutan-
nya menyampaikan secara khusus ucapan 
terima kasih kepada Gubernur Sumatera 
Utara, Edy Rahmayadi karena telah mem-
berikan bantuan dan kerjasama yang baik 
kepada jajaran peradilan selama masa 
kepemimpinan Dr. Robinson Tarigan, 
S.H., M.H. 

Pengalungan kain khas karo beruntai bunga melati kepada Dr. Robinson Tarigan, S.H, M.H., oleh Ketua Mahkamah Agung RI 
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Penyerahan bunga dari Ketua Umum Dharmayukti Karini Ny. Budi Utami Syarifuddin 
kepada Ny. Lidnawati Ginting, B.Sc.
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Dalam sambutannya Ketua MA menyam-
pai kan bahwa salah satu alasan Tuhan 
menghadirkan kita di dunia ini agar kita 
mengisi hidup dengan berbakti dan 
pengabdian yang dibekali dengan akal 
budi. Manusia mengekspresikan diri 
melalui karya. Lapangan pengabdian 
terbuka seluas-luasnya berpeluang 
berbakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa 
dan berbangsa serta bernegara. Hidup 
tanpa bakti adalah kesia-siaan. 

Bagi kita yang bekerja di instansi per-
adilan jalan bakti kita adalah dengan 
mengabdi kepada hukum demi keutuhan 
bangsa dan negara. Ini adalah tugas 
berat yang tidak semua orang mampu 
untuk memikulnya. Hari ini kita semua 
menjadi saksi atas paripurnanya bakti 
dan pengabdian salah seorang hakim 
sekaligus sosok pimpinan pengadilan 
tingkat banding Dr. Robinson Tarigan, 
S.H., M.H., yang telah mendedikasikan 
hidupnya bagi bangsa dan negara selama 
41 tahun di ranah peradilan. Tentunya 
terbersit rasa haru di dalam hati, kita akan 
melepas setelah sekian lama bersama 
dalam menegakkan hukum dan keadilan. 
Momentum ini sangat istimewa sebab 
hari ini merupakan penanda telah 
sampai pada puncak paripurnanya dalam 
mengem ban peran dan amanah pada 
bangsa.

Menutup masa pengabdian sampai 
dengan Ketua Pengadilan Tingkat 
Banding merupakan capaian yang 
sangat mem banggakan karena jabatan 
ini meru pakan puncak karier tertinggi 
yang dapat diraih hakim tingkat banding. 
Apalagi jabatan sebagai Ketua Pengadilan 
Tinggi Medan merupakan jabatan yang 
sangat bergengsi mengingat banyaknya 
jumlah perkara yang harus diselesaikan 
di Pengadilan Tinggi Medan. Tidak semua 
Hakim Tinggi diberi kesempatan untuk 
menduduki jabatan tersebut, tentunya 
hanya Hakim Tinggi yang dipandang 
mampu dan dipercaya dalam memimpin 
lembaga peradilan. Dan inilah puncak 
yang diraih oleh Dr. Robinson Tarigan, 
S.H., M.H. 

Prestasi ini bukan proses yang 
instan. Tidak ada jalan pintas untuk 

menghasilkan kinerja ataupun prestasi 
terbaik, setiap kesuksesan adalah buah 
dari kerja keras yang tulus. Seperti petuah 
lama bahwa apa yang ditabur itu yang 
dituai.

Mengabdi di dunia hukum selama lebih 
dari 4 dasa warsa bukanlah waktu yang 
singkat, dibutuhkan loyalitas ekstra 
dan mental yang kokoh agar dapat 
menjalaninya dengan penuh integritas. 
Banyak ujian dan tantangan yang dilalui, 
berpindah dari satu kota ke kota lain, 
dari satu pulau ke pulau lain bahkan 
terkadang harus meninggalkan istri 
dan anak. Belum lagi godaan yang 
datang silih berganti selama memangku 
jabatan, banyak bujuk rayu yang dapat 
meruntuhkan integritas. Semua itu bisa 
dilewati dengan sukses, masa pengabdian 
jabatan dengan bersih tanpa sedikitpun 
meninggalkan catatan hitam. Tentunya 
keberhasilan semacam ini tak lepas dari 
jiwa pengabdian yang didasarkan dari 
ketulusan dan keikhlasan.

Ketua MA mengucapkan terimakasih 
dan penghargaan setinggi-tingginya 
atas dharma bakti dan pengabdian 
panjang Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H. 
Dan juga kepada istri dan anak-anak 
yang telah menemani di saat suka dan 
duka. Terutama untuk Ibu Lidnawati 
Ginting, B.Sc., yang telah memimpin 
Dharmayukti Karini dengan baik. 
Dengan disertai rasa syukur dan bangga 
Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. 
H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., melepas 
Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H., selaku 
Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang 
memasuki masa purnabakti. 

Selanjutnya dilanjutkan Kirab 
Wisuda Purnabakti didampingi Ketua 
Mahkamah Agung RI beserta istri, Wakil 
Ketua Mahkamah Agung RI Bidang 
Yudisial dan Non Yudisial beserta istri, 
Gubernur Sumatera Utara, para Hakim 
Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri 
se-Sumatera Utara. (Nida Syafwani 
Nasution, ASN)

Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., pada 
Acara Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Robinson Tarigan, S.H., 
M.H., pada Jumat 24 Juni 2022 di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan.

Kirab Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Robinson Tarigan, S.H., 
M.H., beserta istri didampingi Ketua Mahkamah Agung RI beserta istri, Wakil Ketua 
Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial beserta istri, Gubernur Sumatera 
Utara, para Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara.

LAPORAN DAERAH

72 VOLUME VIII
EDISI 47 • MEI - JUNI 2022



K egiatan ini dilaksanakan di Le 
Polonia Hotel Medan pada 6 s/d 8 
Juni 2022. Acara dibuka oleh Ketua 

Pengadilan Tinggi Medan Dr. Robinson 
Tarigan, S.H., M.H., dan dihadiri Wakil 
Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Herdi 
Agusten, S.H., M.Hum., serta Panitera 
Pengadilan Tinggi Medan Rahmat Lagan, 
S.H., M.Hum. Adapun peserta adalah 

Panitera dan Jurusita se-wilayah hukum 
Pengadilan Tinggi Medan.

Ketua PT Medan dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa dalam rangka 
meningkatkan layanan peradilan kepada 
masyarakat, dibutuhkan Sumber Daya 
Manusia yang handal, berintegritas, 
profesional dan menguasai bidangnya 

dengan cakap dan baik. Untuk itu Peng-
adilan Tinggi Medan sebagai voorpost 
Mahkamah Agung RI di Suma tera Utara 
mempunyai tugas dan ke wajiban turut 
serta membentuk dan menumbuhkan 
Sumber Daya Manusia yang mampu 
mewujudkan visi dan misi Mahkamah 
Agung RI.

BIMBINGAN TEKNIS PERCEPATAN 
PENYELESAIAN PERKARA DI WILAYAH 
HUKUM PENGADILAN TINGGI MEDAN
Foto Atas:
Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H., (tengah) didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Herdi Agusten, 
S.H., M.Hum., (kiri) dan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Rahmat Lagan, S.H., M.Hum., (kanan) pada saat membuka acara Bimbingan Teknis 
Terkait Percepatan Penyelesaian Perkara sewilayah hukum PT Medan, di Le Polonia Hotel Medan pada Senin, 6 Juni 2022.

Ketua PT Medan, Wakil Ketua PT Medan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Dr. Dahlan Sinaga, S.H., M.H., dan Dr. Longser Sormin, 
S.H., M.H., dan Panitera PT Medan Rahmat Lagan, S.H., M.Hum., berfoto bersama Panitera sewilayah hukum PT Medan.
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Diharapkan para peserta dapat meningkatkan 
kompetensi dan profesionalitas dalam melak-
sanakan tugas yang diemban sehari-hari. 
Pelaksanaan tugas di satuan kerja memiliki 
pengaruh yang sangat signifikan terhadap 
kepuasan para pencari keadilan dan persepsi 
pengadilan di mata masyarakat. Hal ini merupakan 
tugas berat sehingga menuntut kompetensi serta 
mutu yang tinggi dalam pelaksanaannya demi 
mewujudkan pelayanan prima.

Mengutip pesan Ketua Mahkamah Agung 
RI Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., 
M.H., yaitu “membangun kepercayaan publik 
ibarat menyalakan api di atas tungku yang 
basah, sulit menyala namun mudah untuk 
padam.” Oleh karena itu, perlu kerja keras 
untuk membangunnya dan kekompakan 
untuk menjaganya. Harus disadari bahwa kita 
mempunyai tanggung jawab untuk menjaga 
kredibilitas dan nama baik institusi.

Hakim Tinggi PT Medan Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., (kiri) pada saat menyampaikan materi sebagai narasumber dan Panitera 
Pengganti PT Medan Harsono, S.H., M.H., (kanan) sebagai moderator.

Hakim Tinggi PT Medan Dr. Dahlan Sinaga, S.H., M.H., (kiri) pada saat menyampaikan materi sebagai narasumber dan Analis Perkara 
Peradilan PT Medan, Nida Syafwani Nasution, S.H., (kanan) sebagai moderator pada 7 Juni 2022.
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Pada hari berikutnya memasuki materi 
pertama yaitu Kode Etik Jurusita dan 
Juru sita pengganti yang dibawakan 
oleh Hakim Tinggi PT Medan Dr. Longser 
Sormin, S.H., M.H., sebagai nara sumber 
dan Panitera Pengganti PT Medan, 
Harsono, S.H., M.H., sebagai mode rator. 
Materi selanjutnya Profil, Tupoksi dan 
Tanggung Jawab Jurusita dan Juru sita 
Pengganti dan materi Tata Cara Penyam-
paian Relaas Panggilan/Pemberitahuan 
dan Penyitaan/Pengosongan yang 
dibawakan oleh Hakim Tinggi PT Medan, 
Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., sebagai 
narasumber dan Panitera Pengganti 
PT Medan Harsono, S.H., M.H., sebagai 
moderator. 

Selanjutnya materi Teknis Minutasi, 
Penyusunan Berkas dan Format BAS 
oleh Hakim Tinggi PT Medan Dr. Dahlan 
Sinaga, S.H., M.H., sebagai narasumber 
dan Analis Perkara Peradilan PT Medan, 
Nida Syafwani Nasution, S.H., sebagai 
moderator. Materi terakhir yaitu Tahapan 
Pelaksanaan Penyitaan dan Eksekusi serta 
Teknis Pembuatan Berita Acara Penyitaan 
dan Eksekusi yang dibawakan oleh 
Hakim Tinggi PT Medan, Dr. Syahlan, S.H., 
M.H., sebagai narasumber dan Panitera 
Pengganti PT Medan, Asrin Sembiring, 
S.H., sebagai moderator.

Sebelum acara penutupan bimbingan 
teknis dilakukan diskusi tanya jawab 
permasalahan kepaniteraan yang 
langsung dibawakan oleh Panitera 
Pengadilan Tinggi Medan, Rahmat 
Lagan, S.H., M.Hum. 

Pada akhir Bimbingan Teknis, Wakil 
Ketua Pengadilan Tinggi Medan 
Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum., 
didampingi oleh Panitera Pengadilan 
Tinggi Medan Rahmat Lagan, S.H., 
M.Hum., menutup acara Bimbingan 

Teknis Aparatur Sipil Negara Terkait 
Percepatan Penyelesaian Perkara 
se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi 
Medan pada Rabu, 8 Juni 2022 di 
Le Polonia Hotel Medan sekaligus 
pembagian sertifikat secara simbolis 
kepada para peserta yang diwakili 
oleh Panitera Pengadilan Negeri 
Padang Sidimpuan, Thomas Elva 
Edison, S.H., dan Jurusita Pengadilan 
Negeri Sei Rampah, Rahmad 
Diansyah S, S.H. (Nida Syafwani 
Nasution, ASN)

Wakil Ketua PT Medan Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum., (tengah) dan Panitera PT Medan Rahmat Lagan, S.H., M.Hum., berfoto bersama 
Panitia Bimbingan Teknis pada acara Penutupan 8 Juni 2022.

Wakil Ketua PT Medan Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum., didampingi Panitera PT Medan 
Rahmat Lagan, S.H., M.Hum., memberikan sertifikat bimbingan teknis secara simbolis 
kepada perwakilan peserta yaitu Panitera PN Padang Sidimpuan, Thomas Elva Edison, 
S.H., dan Jurusita PN Sei Rampah Rahmad Diansyah S, S.H.
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P aripurna, adalah kata tepat 
untuk menggambarkan 
momen dan peristiwa 

yang berlangsung di Ruang 
Kusumah Atmadja, Mahkamah 
Agung RI pada hari Kamis, 16 
Juni 2022. Sebanyak 31 orang 
terbaik telah mengabdikan 
dirinya sebagai Pimpinan, 
Hakim Agung, dan Hakim Ad 
Hoc pada Mahkamah Agung. 
Mereka telah memparipurnakan 
pengabdiannya kepada bangsa 
dan negara.

Dalam suasana yang penuh 
khidmat dan kekeluargaan, 
Ketua Mahkamah Agung, Prof. 
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., memimpin langsung 
upacara wisuda purnabhakti 31 wisudawan yang terdiri 
dari Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah 
Agung, Ketua Kamar, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc 
pada Mahkamah Agung. Kegiatan wisuda purnabhakti 
ini, selain dihadiri secara langsung Para Pimpinan dan 
Hakim Agung beserta para Ketua Pengadilan Tingkat 
Banding, juga turut disaksikan oleh para hakim dan 
Aparatur Peradilan di seluruh Indonesia secara virtual 
dari Satuan Kerja masing-masing.

WISUDA PURNABHAKTI
PARA PIMPINAN, HAKIM AGUNG DAN HAKIM AD HOC 
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Momentum purnabhakti, sejatinya akan selalu menjadi 
momen yang spesial bagi setiap insan peradilan. Bagi 
seorang abdi negara, momentum purnabhakti adalah 
suatu fase penting dalam perjalanan karier, sebagai 
penanda seseorang telah sampai pada garis finish 
pengabdian dengan selamat. Tak pelak, wajah haru dan 
penuh syukur, terpancar kuat pada diri 31 wisudawan.

Dalam sambutannya di hadapan para wisudawan, 
Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, 

Para wisudawan berfoto bersama dengan Para Pimpinan dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung di depan Gedung 
Mahkamah Agung RI, Kamis (16/6/2022),

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifudin, S.H., M.H., memberikan 
sambutan di hadapan 31 orang Wisudawan, dalam kegiatan Wisuda Purnabhakti 
Para Pimpinan, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung 
Republik Indonesia.
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S.H., M.H., menyampaikan 
bahwa kegiatan wisuda purna-
bhakti para Pimpinan, Hakim 
Agung, dan Hakim Ad Hoc pada 
Mahkamah Agung sedianya telah 
direncanakan sejak pertengahan 
tahun 2020 yang lalu, namun 
terkendala pelaksanaannya 
karena pandemi Covid-19. 
“Pandemi Covid-19 telah me-
maksa kita untuk menunda 
pelak sanaan wisuda purnabhakti 
ini selama 2 tahun lamanya. 
Namun demikian, meskipun 
wisuda purnabhakti digelar secara 
sederhana dan terbatas, semoga 
tidak mengurangi kesakralan 
momen penting pada hari ini,” ujar 
Ketua MA.

Kegiatan Wisuda Purna bhakti 
Pimpinan, Hakim Agung, dan 
Hakim Ad Hoc pada Mahkamah 
Agung edisi kali ini memang 
terasa berbeda jika dibandingkan 
sebelumnya. Tertundanya 
pelaksanaan selama 2 tahun 
lamanya, menjadikan kegiatan 
Wisuda Purnabhakti yang 
biasanya dilaksanakan secara 
eksklusif dan personal pada setiap 

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., beserta istri saat menyalami satu persatu para Ketua 
Pengadilan Tingkat Banding yang hadir dalam kegiatan Wisuda Purnabhakti.

Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., (Ketua Mahkamah Konstitusi RI) dan Prof. Dr. H. Bagir 
Manan, S.H., M.CL. (Ketua Mahkamah Agung RI Periode 2001–2008) turut hadir dalam acara 
Wisuda Purnabhakti Para Pimpinan, Hakim Agung, dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung 
Republik Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifudin, S.H., M.H., menyalami satu persatu para Wisudawan.
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berakhirnya masa tugas seorang 
Hakim Agung, kini dilaksanakan 
secara kolektif. “Saya yakin, 
dibalik seremoni kolektif seperti 
ini, ada hikmah yang dapat 
dipetik, salah satunya adalah 
kesempatan kita untuk kembali 
dapat reuni dan bercengkerama 
dengan rekan sejawat yang 
mungkin sudah tidak bertemu 
dalam beberapa waktu yang 
lama,” tutur Prof. Dr. H. M. 
Syarifuddin, S.H., M.H.

Lebih lanjut, Prof. Dr. H. 
M. Syarifuddin, S.H., M.H. 
menyebut kan bahwa dalam 
suatu organisasi modern, wisuda 
purna bhakti menandakan telah 
terjadi nya peralihan estafet ke-
pemimpinan kepada ge nerasi 
yang baru. 

“Di balik rotasi ke pemim pinan 
yang terjadi, terdapat pe lajaran 
berharga yang dapat dipetik, 
yaitu bagai mana seorang 
pemimpin mampu mening-
galkan legacy bagi organisasi 
yang pernah di pimpinnya. Dan 
legacy ini-lah yang kita saksikan 
telah dipersembahkan oleh 
Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., 
M.H., selaku Ketua Mahkamah 
Agung Periode 2012–2020 
dan segenap Pimpinan, Hakim 
Agung, dan Hakim Ad Hoc 
pada Mahkamah Agung yang 
diwisuda pada hari ini,” ujarnya, 
sembari mengingatkan bahwa 
legacy terbesar yang diwariskan 
oleh para wisudawan adalah 
terwujudnya transformasi 
peradilan modern yang dicita-
citakan dalam cetak biru pemba-
ruan peradilan tahun 2010–2035.
Peranan para wisudawan 

dalam mewujud kan proses 
transformasi peradilan modern 
telah memberikan warna 
tersendiri dalam sejarah 
perjalanan Mahkamah Agung. 
Hal inilah yang turut menjadi 
perhatian penting Ketua 
Mahkamah Agung. 

“Atas seluruh legacy dan 
prestasi yang telah ditorehkan, 
izinkan kami dengan bangga 
menyampaikan rasa terima kasih 
atas semua jasa, pengorbanan, 
pengabdian yang telah diberikan 
oleh para wisudawan kepada 
institusi Mahkamah Agung, 
sehingga Mahkamah Agung 
semakin hari semakin baik. Kami 
mohon dukungan dan doa, agar 
kami dapat melanjutkan estafet 
perjuangan dalam membangun 
Mahkamah Agung menjadi 
peradilan yang agung dan 
modern,” harapnya.

Setelah upacara seremoni 
wisuda selesai dilaksanakan, 
para wisuda wan yang terdiri dari 
Ketua Mahkamah Agung, Wakil 
Ketua Mahkamah Agung, Ketua 
Kamar, Hakim Agung dan Hakim 
Ad Hoc pada Mahkamah Agung 
mengikuti kirab purnabhakti dan 
diakhiri dengan foto bersama 
wisudawan dengan Pimpinan 
dan Hakim Agung Mahkamah 
Agung.

Selamat Purnabhakti, Yang Mulia, 
jasa dan pengabdian para Yang 
Mulia senantiasa akan terkenang 
dalam tinta emas transformasi 
lembaga peradilan di Indonesia! 
(Andi Aulia Rahman, ASN)

Daftar nama 31 Wisudawan dalam Wisuda 
Purnabhakti Para Pimpinan, Hakim Agung dan 
Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik 
Indonesia
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P engadilan Tinggi 
Banten sebagai 
kawal depan 

(voorpost) Mahkamah 
Agung melaksanakan 
pembinaan dan 
pengawasan terhadap 
pengadilan negeri 
di wilayah hukum PT 
Banten. Kegiatan yang 
berlangsung selama 
di bulan Juni ini juga 
dirangkaikan dengan 
surveillance akreditasi 
penjaminan mutu 
(APM). 

PN Tangerang menjadi 
tujuan pertama 
PT Banten dalam 
kegiatan pembinaan dan pengawasan 
serta surveillance akreditasi penjaminan 
mutu sekaligus supervisi pembangunan 
Zona Integritas di Pengadilan Negeri 
Tangerang. Pembinaan oleh Ketua PT 
Banten, Charis Mardiyanto, S.H., M.H., 
bersama para Hakim Tinggi Pengawas 
Daerah (Hatiwasda) dihadiri oleh seluruh 
aparatur Pengadilan Negeri Tangerang 
bertempat di Aula Lantai 5 Pengadilan 
Negeri Tangerang. 

Dalam pembinaannya, Ketua PT Banten 
yang pernah menerima penghargaan 
WBK saat memimpin PT Tanjung Karang  
itu mengingatkan kembali Perma No. 7 
Tahun 2016 tentang penegakan disiplin 
hakim pada Mahkamah Agung dan badan 
peradilan di bawahnya, Perma No. 8 Tahun 
2016 tentang pengawasan dan pem-
binaan atasan langsung di lingkungan 
Mahkamah Agung dan badan peradilan 
di bawahnya dan Perma No. 9 Tahun 
2016 tentang Pedoman Penanganan 
Pengaduan (Whistleblowing System) di 
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 
yang berada dibawahnya serta Maklumat 

Pembinaan dan Pengawasan PT Banten ke  
PN Tangerang, PN Serang, PN Rangkasbitung, 
dan PN Pandeglang

Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2017, agar benar-benar dilaksanakan 
oleh warga pengadilan secara serius dan 
konsisten, demi menjaga nama baik citra 
peradilan. Seraya menambahkan agar 
setiap aparatur pengadilan menjalankan 
tugas dengan penuh tanggung jawab 
dan tidak melakukan kesalahan sekecil 

apapun, apalagi di era teknologi dan 
informasi yang semakin berkembang, 
transparansi pelayanan publik menjadi 
sangat prinsip.

“Kesalahan sekecil apapun akan sangat 
merugikan karena kesalahan itu tidak 
hanya berdampak pada diri yang 

Tim Pengawas PT Banten saat memberikan laporan hasil pengawasannya di PN Tangerang.

Ketua PN Tangerang Barita Sinaga, S.H., M.H., menerima hasil Pengawasan PT Banten 
diwakili oleh Hakim Tinggi Kusriyanto, S.H., M.H.
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bersangkutan, tapi juga merusak citra 
lembaga pengadilan itu sendiri,” tandas 
Ketua PT Banten.

Wakil Ketua PT Banten, Sujatmiko, 
S.H., M.H., yang baru saja dilantik, juga 
menekankan kepada seluruh komponen 
PN Tangerang termasuk di wilayah 
hukum PT Banten untuk tidak melakukan 
perbuatan yang mencoreng nama 
baik institusi, seperti Operasi Tangkap 
Tangan oleh Aparat Penegak Hukum, 
yang dilakukan KPK beberapa waktu 
lalu menangkap salah satu Hakim di PN 
Surabaya.

Usai pembinaan 
dan pengarahan 
dari Ketua dan 
Wakil Ketua 
PT Banten, 
dilanjutkan 
dengan 
meninjau 
berbagai 
ruangan di PN 
Tangerang, oleh 
Hakim Tinggi 
PT Banten yang 
hadir, yaitu: 
Solahuddin, 
S.H., M.H., Dr. 
Siti Suryati, 
S.H., M.H., M.M., 
Hasiamah 
Distiyawati, S.H., 
M.H., Kusriyanto, 

S.H., M.Hum., Ennid Hasanuddin, S.H., M.H 
dan Victor Selamat Zogoto, S.H., M.H.

Selain hakim tinggi, juga ikut hadir 
Panitera PT Banten, Yunda Hasbi, S.H., 
M.H., Sekretaris PT Banten, Drs. Sutikno, 
M.H., Panmud Perdata, Poedji Rahardjo, 
S.H., Panmud Pidana Suniyanta, S.H., M.H., 
Kabag Perencanaan & Kepegawaian, Nevi 
Mugia Santosa, S.E., M.Si., Kasubbag KP 
& TI, Herry Setiawan, S.T., Analis Hukum 
pada Kepaniteraan Pidana, Arfiyandi, 
S.E., M.H., Panitera Pengganti, Nurfu’ad, 
S.H., Penyusun Laporan Keuangan, Ria 
Anggraeni, S.Akt., dan PPNPN, Dwi Antoni 
Saputro, S.Kom.

Setelah sesi pembinaan, pengawasan 
dan surveillance APM, Hakim Tinggi 
Pengawas Daerah (Hatiwasda) Pengadilan 
Tinggi Banten melaksanakan closing 
meeting hasil pengawasan daerah dan 
supervisi akre ditasi penjaminan mutu 
serta pembangunan Zona Integritas 
menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri 
Tangerang.

Closing meeting yang dilangsungkan di 
Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2, dihadiri 
lengkap oleh seluruh hakim tinggi 
pengawas daerah dan timnya, beserta 
seluruh unsur pimpinan Pengadilan 
Negeri Tangerang yaitu Ketua PN 
Tangerang, Barita Sinaga, S.H., M.H., Wakil 
Ketua Khamim Thohari, S.H., M.Hum., 
Panitera Dr. Hj. Tantri Yanti Muhammad, 
S.H., M.H., Sekretaris, H. Zulfikar Arif 
Rahman Purba, S.H., M.M., serta seluruh 
pejabat fungsional dan struktural PN 
Tangerang.

“Hasil temuan dalam pengawasan Hati-
wasda PT Banten akan kami jadikan 
sebagai bahan koreksi dan introspeksi 
dalam me ningkatkan kualitas pelayanan 
di PN Tangerang,” ujar Ketua PN Tangerang 
yang juga salah satu Redaktur Dandapala.

Ketua PN Tangerang menyatakan akan 
menindaklanjuti temuan tersebut dan 
melapor kannya ke PT Banten paling 
lambat tanggal 28 Juni 2022. Ia juga 
meng ucapkan terima kasih kepada 
Hatiwasda, karena dengan temuan dan 
hasil supervisi tersebut PN Tangerang 
akan lebih mudah dan fokus melakukan 
tindakan perbaikan. Sebelum rombongan 
meninggalkan PN Tangerang, Ketua Tim, 
Kusriyanto, S.H., M.Hum. menyerahkan 
dokumen hasil pengawasan kepada Ketua 
PN Tangerang, Barita Sinaga, S.H., M.H.

Selanjutnya dilakukan pembinaan dan 
pengawasan pada hari Rabu dan Kamis 
tanggal 15 dan 16 Juni 2022 di Ruang 
sidang Utama Pengadilan Negeri Serang. 
Pembinaan dihadiri oleh seluruh aparatur 
Pengadilan Negeri Serang mulai dari 
Ketua, Wakil Ketua, para hakim, Panitera, 
Sekretaris dan seluruh pejabat strukrural 
dan fungsional.

Pembinaan oleh Ketua PT Banten H. Charis Mardiyanto S.H., M.H. di PN Serang.

Tumpukan arsip perkara di PN Serang yang sudah tertata rapi 
namun karena ketiadaan dana untuk ditempatkan di rak perkara, 
terpaksa berkas perkara tersebut diletakkan dilantai.
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Ketua PT Banten mengingatkan penting-
nya disiplin para aparatur Pengadilan 
Negeri Serang mulai dari pimpinan 
hingga aparatur lainnya. Selain itu, 
Ketua Pengadilan Tinggi Banten juga 
menyampaikan pesan yang pada pokok-
nya agar seluruh aparatur me matuhi dan 
melaksanakan kode etik hakim, panitera 
dan Aparatur Sipil Negara, dan berperan 
aktif dalam melaksanakan Akreditasi 
Penjaminan Mutu. 

Saat melakukan pengawasan, Hakim 
Tinggi PT Banten Dr. Binsar Gultom, S.H., 
S.E., M.H., didampingi Ketua PN Serang, 
Totok Sapto Indrato, S.H., M.H. juga 
menyempatkan diri untuk meninjau 
langsung PTSP pada PN Serang dan 
seluruh ruangan kantor seperti ruangan 

Jaksa, Posbakum, Perpustakaan, Arsip 
Perkara, klinik, ruang tahanan, ruang 
sidang, ruang 
toilet hingga 
taman PN Serang 
serta rak majalah 
Dandapala yang 
tertata rapi di 
ruang tunggu 
tamu.

Sebagai salah 
satu Redaktur 
Dandapala, Dr. 
Binsar Gultom, 
yang biasa disapa 
Bang BG ini 
juga melakukan 
wawancara 

langsung dengan salah satu pengguna 
layanan PTSP PN Serang, yaitu anggota 
Satlantas Iptu Dimas.  

Menjawab pertanyaan Dandapala 
mengenai pelayanan PTSP khususnya 
layanan tilang pada PN Serang, Iptu 
Dimas mengungkapkan bahwa pelayanan 
tilang di PTSP sudah sangat baik. Setiap 
pekan kepolisian menyerahkan berkas 
tilang kepada PTSP PN Serang dan selesai 
dalam waktu yang relatif singkat setelah 
diperiksa kelengkapannya.

Iptu Dimas juga menyatakan bahwa saat 
ini pihak pelanggar yang ditilang cukup 
menyetorkan uang titipan sesuai dengan 
ancaman pasal yang dilanggarnya ke 
Samsat Polres Serang. Pihak kepolisian 
yang bekerja sama dengan BRI akan 
menggunakan aplikasi Briva untuk 
menyim pan uang titipan tersebut. 
Setelah persidangan, pelanggar akan 
diputus oleh hakim dan dieksekusi oleh 
pihak kejaksaan, apabila terdapat sisa 
uang denda akan dikembalikan kepada 
pelanggar.

Secara umum Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) pada PN Serang sudah 
sangat baik. Mulai dari bagian umum, 
PHI, pidana, perdata, dan tipikor dimana 
para petugas PTSP telah memiliki SK 
dan menerapkan pelayanan sesuai 
standar yang telah ditetapkan. Namun 
menurut salah satu anggota Hatiwasda 
PT Banten, Dr. Binsar Gultom, ada satu 
temuan menarik diperoleh dari salah 

Binsar Gultom (BG) didampingi oleh Ketua PN Serang, Totok Sapto Indrato, S.H, M.H. 
saat meminta feedback dari Iptu Dimas, Satlantas Polres Serang (memakai masker 
hitam) tentang layanan di PN Serang.

Ketua PN Serang Totok Sapto Indrato, S.H., M.H., bersama Redaktur Dandapala 
(BG) didampingi Humas PN Serang dan Pengawas PTSP, serta Petugas PTSP usai 
wawancara.

Ketua PN Serang Totok Sapto Indrato, S.H., M.H., memperlihatkan 
koleksi Majalah Dandapala di rak ruang tamu pengunjung.
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meminta kepada Ketua PN Serang, 
ketika ada pencari keadilan yang “awam 
hukum” atau tidak memakai kuasa 
hukum mendaftarkan permohonan 
atau gugatannya ke Pengadilan supaya 
langsung dicatat nomor kontak atau 
e-mail dari pencari keadilan tersebut, 
sehingga saat perkara sudah selesai 
diputus, pengadilan dapat langsung 
memberitahukannya kepada para pihak, 
agar para pihak segera mengambi 
salinan tersebut sambil dilegalisir sesuai 
aslinya di kantor pengadilan, tanpa 
harus menunggu berlama-lama salinan 
putusan/penetapan tersebut diterima 
para pihak, ujar BG yang juga merupakan 
Humas PT Banten tersebut.

Menanggapi pertanyaan dari Redaktur 
Dandapala, Dr. Binsar Gultom, S.H., 
S.E., M.H., mengenai penyerahan 

satu pencari keadilan yang tidak memiliki 
kuasa hukum alias “awam hukum” yang 
sempat lama menunggu putusan/
penetapan permohonan di ruang tunggu, 
ketika Redaktur Dandapala menyapanya, 
ia mengatakan bahwa ia mengira 
pengadilan akan mengirimkan salinan 
putusan/penetapan yang telah diputus 
lebih 1 bulan ke alamat rumahnya, 
ternyata tidak kunjung tiba, akhirnya dia 
pun mendatangi kantor PN Serang untuk 
meminta salinan tersebut. 

Ketika BG menanyakan hal tersebut 
kepada Ketua PN Serang, Totok Sapto 
Indrato, S.H., M.H., dan Panmud Perdata 
Rini Wahyuni, S.H., secara spontan 
menjawab bahwa sesungguhnya 
putusan/penetapan tersebut sudah 
lebih 1 bulan diputus Hakim dan di 
upload di SIPP. Solusinya menurut BG 

salinan putusan/Penetapan, Ketua PN 
Serang mengungkapkan bahwa PN 
Serang pun sesungguhnya telah lama 
menerapkan one day publish. Oleh 
karena itu Panmud Perdata harus cepat 
merespon setiap perkara yang telah putus 
dan segera meng-input ke PTSP, serta 
memberitahukannya kepada para pihak 
lewat nomor kontak atau e-mail yang 
bersangkutan.

“Selain itu dalam pemberian salinan 
putusan kepada pihak, kami sama sekali 
tidak membebankan biaya apapun kecuali 
yang secara resmi telah ditetapkan,” 
tambah Ketua PN Serang.

Di akhir pengawasan dari Tim Hatiwasda 
PT Banten yang dikoordinir oleh Posman 
Bakkara, S.H., M.H., menyerahkan hasil 
Pengawasan tersebut kepada Ketua 
PN Serang dengan harapan segera 
ditindaklanjuti beberapa temuan se-
bagai mana yang sudah disepakati oleh 
pimpinan PN Serang.

Rangkaian pembinaan, pengawasan 
dan surveillance APM oleh PT Banten 
dilanjutkan ke PN Rangkasbitung 
dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi 
Banten H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H. 
beserta Wakil Ketua Bapak Sujatmiko, S.H., 
M.H. pada Senin, 20 Juni 2022 sampai 
dengan Rabu, 22 Juni 2022.

Kegiatan ini dilakukan secara berkala 
untuk mengetahui sejauh mana 
pelaksanaan sistem Akreditasi Penjaminan 
Mutu dan kualitas pelayanan di PN 
Rangkasbitung.

Acara opening meeting dilaksanakan di 
ruang sidang Kartika PN Rangkasbitung 
dihadiri oleh Tim APM PT Banten yang 
berjumlah 15 orang dan seluruh Hakim, 
pegawai dan honorer. Acara dimulai 
dengan sambutan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri Rangkasbitung Dede Halim, S.H. 
M.H., dilanjutkan oleh Ketua Tim APM 
Banten, Masruddin Chaniago, S.H., M.H.

Sampai tulisan ini dibuat, Hatiwasda 
PT Banten masih melaksanakan kegiatan 
pembinaan, pengawasan, dan surveillance 
APM di PN Pandeglang. (BG, MT)

Kegiatan Pengawasan Daerah, Supervisi ZI, dan Surveillance APM di PN Rangkasbitung.
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P elatihan singkat HKI atau “Short 
Course on Intellectual Property 
Right” diselenggarakan di Hotel 

Golden Tulip Pontianak pada tanggal 20 
s.d 23 Juni 2022. Panitera Muda Perdata 
Khusus Mahkamah Agung RI, H. Agus 
Subroto, S.H., M.Hum., menyampaikan 
kegiatan yang merupakan kerja sama 
antara Mahkamah Agung RI dengan Japan 
International Cooperation Agency  (JICA) ini 
diikuti oleh 32 orang Hakim Pengadilan 
Negeri di wilayah hukum Pengadilan 
Tinggi Pontianak dan peninjau 6 orang 
hakim tinggi dari PT Pontinak. Para peserta 
akan mendapatkan materi pengenalan 
Intellectual Property Right yang merupakan 
isu global untuk kekayaan intelektual 
dimana pada satu sisi memiliki nilai moral 
dan di sisi lain memiliki nilai ekonomi.

Tidak semua hakim mendapatkan kesem-
patan mengikuti pelatihan ini, oleh 
karena itu para peserta yang men dapat 
kesempatan diharapkan dapat meng-
guna kan kesempatan ini dengan se baik-
baiknya. Kerja sama antara Mahka mah 
Agung RI dengan Japan Inter national 
Cooperation Agency (JICA) telah ber-
langsung selama 5 tahun. Pelatihan seperti 
ini sebelumnya telah dilaku kan di wilayah 
hukum PT Mataram dan PT Kupang 
beberapa waktu yang lalu. Setelah kegiatan 
di wilayah hukum PT Pontianak, kegiatan 

PELATIHAN SINGKAT 
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 
DI WILAYAH HUKUM PT PONTIANAK

short course akan digelar di Kendari, Sorong 
dan Batam dalam tahun 2022 ini.

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Gatot 
Suharnoto, S.H., saat membuka pelatihan 
singkat HKI berpesan agar para peserta 
mengikuti dengan baik kegiatan ini dan 
membagi ilmunya kepada rekan hakim 
lain yang tidak mendapatkan kesempatan 
seperti ini.

Mengawali kegiatan, salah seorang 
peserta Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., 
Hakim dari PN Sambas memanjatkan 
doa yang diikuti oleh seluruh peserta. 
Adapun nara sumber kegiatan ini yaitu: 
Dr. Rahmi Mulyanti, S.H., M.H., Hakim 

Agung yang menyampaikan materi 
Pengantar HKI, Tafsir Sembiring, S.H., 
M.Hum., Hakim Tinggi Pemilah Perkara 
Pedata Khusus MA RI menyampaikan 
Merek dan Indikasi Geografis, Selviana 
Purba, S.H., LL.M., Hakim Yustisial 
pada Ketua Kamar Pembinaan, me-
nyampaikan materi Rahasia Dagang, 
sementara itu Nobukazu Nishio (Chief 
Avdvisor on IPR, JICA) menyampaikan 
materi sistem peradilan di Jepang dan 
Paten sedangkan H. Agus Subroto, S.H., 
M.Hum, Panitera Muda Perdata Khusus 
Mahkamah Agung RI menyampaikan 
materi tentang Hak Cipta, Penangguhan 
Sementara dan Penetapan Sementara 
yang berkaitan dengan Peraturan 

Panitera Muda Perdata Khusus 
Mahkamah Agung RI, H. Agus Subroto, 
S.H., M.Hum., saat menyampaikan 
laporan kegiatan pelatihan singkat Hak 
Kekayaan Intelektual.

Ketua PT Pontianak Gatot Suharnoto, 
S.H., saat memberikan sambutan dalam 
pelatihan singkat HKI.

Peserta pelatihan singkat HKI saat foto bersama narasumber.
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Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019.

Dr. Rahmi Mulyanti, S.H., M.H., menyam-
paikan sejarah singkat HKI yang dimulai 
di Venice, Italia pada tahun 1470, muncul 
penemuan-penemuan yang dilakukan 
oleh Galileo, Caxton, Archimedes dan 
beberapa ilmuwan serta seniman besar 
lainnya, terhadap penemuan tersebut 
pada masa itu mulai diberikan hak 
monopoli bagi penemu atas penemuan 
mereka. Selanjutnya revolusi in dustri di 
Inggris dan revolusi politik di Perancis 
mendorong lahirnya konvensi hak milik 
per industrian, konvensi hak cipta abad 
ke-19, dengan beberapa kejadian tersebut 
maka perlindungan HKI sangat penting di 
dunia internasional.

“Kami sangat senang mendapat ilmu 
tentang Hak Kekayaan Intelektual dari 

para narasumber yang handal, metode 
pembelajaran dengan memberikan 
contoh kasus yang nyata sehingga 
mudah dipahami. Kami berharap agar 
setelah ini ada pelatihan lanjutan 
sehingga kami bisa menjadi hakim yang 
handal dalam menangani perkara yang 
berkaitan dengan HKI,” ujar Muhammad 
Larry Izmi, S.H., M.H., Hakim dari PN 
Bengkayang saat menyampaikan 
pesan dan kesannya mewakili peserta 
pelatihan.

Dr. Rahmi Mulyanti, S.H., M.H., dalam 
acara penutupan berpesan agar pe-
serta pelatihan terus meningkatkan 
pengetahuannya di bidang HKI dengan 
banyak membaca dan belajar sehingga 
ketika menghadapi perkara tentang HKI 
sudah siap dan menghasilkan putusan 
yang berkualitas. 

Selama pelatihan turut hadir sebagai 
peninjau, Hakim Tinggi dari PT Pontianak 
yaitu Abner Situmorang, S.H., M.H., Mion 
Ginting, S.H., Sukadi, S.H., Dr. Bambang 
Krisnawan, S.H., M.H., Marudut Bakara, 
S.H., dan Porman Situmorang, S.H., M.H.

Sebelum meninggalkan Pontianak, pada 
Jumat 24 Juni 2022, rombongan dari MA 
RI dan JICA menyempatkan berkunjung 
ke Pengadilan Negeri Pontianak. Delegasi 
Jepang menyampaikan apresiasi 
atas layanan peradilan modern di PN 
Pontianak seperti PTSP, pojok e-Court, 
fasilitas ruang sidang dan ruang mediasi 
yang tertata rapi. Pada kesempatan itu 
juga dilakukan sharing pengetahun 
tentang sistem peradilan di Jepang dan 
mendapat antusias dari warga peradilan 
di PN Pontianak. (Eliyas Eko Setyo, ASN)

Nobukazu Nishio dari JICA saat memberikan pemaparan kepada peserta pelatihan.

Hakim Agung Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., (duduk ke-3 dari kanan), Panitera Muda Perdata Khusus MA RI, H. Agus Subroto, S.H., 
M.Hum., (duduk ke-4 dari kiri), Ketua PN Pontianak (duduk tengah), dan delegasi JICA foto bersama para hakim PN Pontianak.
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B ertempat di Ballroom Hotel 
Grand Mercure Surabaya City, 
Senin, 27/6/2022, Pengurus Pusat 

IKAHI bekerjasama dengan Bank Syariah 
Indonesia (BSI) menyelenggarakan 
sosialisasi secara Hybrid  terkait sistem  
Virtual Account, yang dilaksanakan  dalam 
bentuk kegiatan Offline dan Online. 
Secara offline kegiatan dihadiri oleh 
hakim dari 4 lingkungan peradilan se-
Jawa Timur dengan jumlah peserta 51 
orang yang terdiri pimpinan satker dan 1 
orang pengurus IKAHI Daerah dan IKAHI 
Cabang, sedangkan secara online kegiatan 
ini diikuti 912 Satker. Narasumber yang 
hadir pada pertemuan ini adalah:

1. Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. 
(Ketua IV PP IKAHI – Hakim Agung)

2. Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. 
(Sekretaris Umum PP IKAHI - Panitera 
MA RI)

3. Ngatari (Direktur Retail Banking BSI)
4. Dr. Abdurahman Rahim, S.H., M.H. 

(Sekretaris I PP IKAHI - Sekretaris 
BPDSH)

5. Mien Trisnawati, S.H., M.H. (Bendahara 
I PP IKAHI)

SOSIALISASI VIRTUAL ACCOUNT PP IKAHI DAN 
BADAN PENGELOLA DANA SOSIAL HAKIM (BPDSH)

6. Dr. Syaful, S.Ag., M.H. (Bendahara II PP 
IKAHI - Bendahara BPDSH)

7. Widhi Wicaksono, S.E., M.M. (Digital 
Project Ecosystem)

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu 
Indonesia Raya selanjutnya pembacaan 
doa kemudian dilanjutkan dengan 
pembu kaan oleh Ngatari (Direktur Retail 
Banking BSI) yang menyampaikan pada 
inti nya dari BSI memberikan fasilitas 
pem bayaran secara real time melalui 
aplikasi berbasis perbankan dengan 
mendapatkan notifikasi setelah pem-
bayaran iuran dilakukan. Sebelumnya 

dari BSI memberikan market share 6,74% 
“Mudah mudahan dengan bantuan bapak 
ibu hakim lewat dana Badan Pengelola 
Dana Sosial Hakim (BPDSH) ini, dalam 5 
tahun ke depan market share bisa lebih 
meningkat.

Acara dibuka oleh Dr. Yodi Martono 
Wahyunadi, S.H., M.H. (Ketua IV PP IKAHI) 
yang pada kesempatan ini menyampaikan 
kepada segenap pengurus IKAHI Daerah 
dan IKAHI Cabang, “Bahwa Dr. Suhadi, 
S.H. M.H., sebagai Ketua Umum PP IKAHI 
tidak dapat bergabung disebabkan ada 
kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan 
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sehingga menugaskan saya selaku Ketua 
IV mewakili dalam kegiatan ini,” ujarnya. 
Selanjutnya Dr. Yodi Martono Wahyunadi 
memperkenalkan 7 (tujuh) panitia yang 
hadir diantaranya Dr. Ridwan Mansur, 
Dr. Abdurahman  Rahim, S.H., M.H., Mien 
Trisnawati, S.H., M.H., Dr. Sudharmawati 
Ningsih, S.H., M.H., Pranata Subhan, 
Destria Rendy, dan Syaiful, S.Ag., M.H., 
yang menaungi PP IKAHI Pusat dan 
BPDSH.

Program pembayaran iuran melalui 
virtual account ini dilakukan berkat 
kerja sama antara BSI dengan Pengurus 
Pusat IKAHI. Kegiatan ini juga bertujuan 
mensosialisasikan cara pembayaran iuran 
PP IKAHI dan dana Badan Pengelola Dana 
Sosial Hakim (BPDSH) melalui virtual 
account di BSI. Dengan demikian diharap-
kan pengelolaan dana sosial hakim 
menjadi lebih transparan dan akuntabel. 
Selama ini pengelolaan dana sosial belum 
terkontrol dengan baik sehingga tujuan 
utama yaitu memberikan santunan 
kepada hakim yang sudah pensiun dan 
hakim yang meninggal dunia menjadi 

terkendala. Diharapkan sebelum masa 
kepengurusan PP IKAHI berakhir di bulan 
November 2022 pengumpulan dana sosial 
IKAHI akan terus meningkat, dimana saat 
ini sudah terkumpul dana sekitar tiga 
ratus juta rupiah.

Selanjutnya Dr. Abdurahman Rahim, 

S.H., M.H. selaku moderator dalam acara 
tersebut  membuka sesi dialog. “Dulu 
saya selalu menerima keluhan dari 
anggota IKAHI yang mengirim iuran 
secara konvensional setelah dipotong 
oleh bendahara di masing-masing satker, 
dimana muncul pertanyaan, apakah nama 
peserta yang membayar iuran dan dana 
sosial IKAHI itu telah tercatat namanya 
sehingga ketika pensiun atau meninggal 
dunia bisa mendapat manfaat dari iuran 
yang sebelumnya telah rutin dibayarkan. 
Dari fenomena itu maka PP IKAHI ber-
inisiatif untuk melakukan transparansi 
dalam pengelolaan dana.

Latar belakang diberlakukannya virtual 
account ini menurut Dr. Ridwan Mansyur, 
S.H., M.H. (Sekretaris Umum PP IKAHI) 
adalah bahwa iuran anggota IKAHI saat 
ini belum dilakukan secara optimal dan 
sistem pembayaran anggota masih 
dikelola secara beragam antara lain 
dengan sistem transfer personal dan 
sistem potong gaji secara kolektif oleh 
bendahara satker. Permasalahan timbul 
karena hakim bekerja selalu berpindah-
pindah (tour of duty). Kenyataan ini 
mendorong PP IKAHI menerbitkan Surat 
Nomor 069/PP.IKAHI/IV/2022 tanggal 
28 April 2022 tentang Pemberlakuan 
Pembayaran Iuran IKAHI dan BPDSH 
melalui personal virtual account (VA) 
dan Surat Edaran Nomor SE 070/
SE.PP.IKAHI/V/2022 tanggal 11 Mei 
2022 tentang Nomor virtual account 

Peserta yang mengikuti sosialisasi secara offline.

Peserta yang mengikuti sosialisasi secara online.

Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., (Ketua IV PP IKAHI) saat menyampaikan 
kata sambutan.
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(VA) anggota IKAHI dan BPDSH serta 
mekanisme pembayaran iuran.

Selanjutnya Dr. Syaiful, S.Ag., M.H., 
(Benda hara II PP IKAHI dan Bendahara 
BPDSH) menyampaikan bahwa BPDSH 
mulai didirikan pada tanggal 5 Juli 1978 
dengan nama Yayasan  Dana Sosial Hakim 
(YDSH) kemudian diganti menjadi Badan 
Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH) 
pada tahun 2002 sesuai dengan saat 
ini (SK PP IKAHI No. 058/PP.IKAHI/SK/
XIII/2002) dimana anggotanya terdiri dari 
Hakim Agung, Hakim Peradilan Umum, 
Hakim Peradilan Agama, Hakim Peradilan 
Militer, Hakim Peradilan Tata Usaha 
Negara, Hakim Pengadilan Pajak, Hakim 
Ad Hoc dan Hakim yang bertugas pada 
institusi lain secara pasif.

Dari BSI, Widhi Wicaksono, S.E., M.M. 
(Digital Project Ecosystem) menyampaikan 
bahwa dengan adanya Virtual Account 
(VA) maka anggota IKAHI diberikan ke-
mudahan dalam melakukan pembayaran 
iuran secara real time yaitu dengan 
membayar ke Rekening BSI Nomor: 33 
11779710 dan langsung mendapat bukti 
notifikasi setelah pembayaran dilakukan.

Dalam sesi tanya jawab salah seorang 
peserta dari PTUN Palu mengusulkan 
agar PP IKAHI menjalin kerjasama dengan 
pihak asuransi jiwa dengan premi asuransi 
yang nominalnya disamakan dengan 
iuran BPDSH sehingga dana sosial dapat 
berkembang.

Acara ini mendapat antusias dari para 
peserta, hal mana dapat dilihat dari 
banyaknya pertanyaan maupun usulan 
yang diajukan. Bagi pembaca yang 
tidak dapat mengikuti sosialisasi saat 
acara digelar, jangan khawatir karena 
masih dapat menonton melalui link 
streaming youtube sosialisasi PP IKAHI 
terkait Virtual Account di https://www.
youtube.com/watch?v=COMLnAL_SPM 
dan mengunduh materi serta berbagai 
penjelasan dengan download link materi 
Virtual Account IKAHI, BPDSH dan Cara 
Bayar di: https://bit.ly/materi-va-2022 
(Eliyas Eko Setyo, ASN)

LAPORAN DAERAH

87VOLUME VIII
EDISI 47 • MEI - JUNI 2022



P enanganan perkara tindak pidana 
narkotika di Indonesia kerap kali 
ditemukan adanya ketentuan atau 

pasal yang multitafsir di dalam UU Nomor 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 
Narkotika), khususnya tentang peredaran 
gelap dan penyalahguna narkotika. Se-
bagai contoh, jika seseorang memenuhi 
unsur penyalahguna narkotika pada Pasal 
127 UU Narkotika maka otomatis dengan 
sendirinya ia juga telah memenuhi unsur 
memiliki atau menguasai narkotika pada 
Pasal 112 atau Pasal 111 UU Narkotika. 
Hal ini menyebabkan penerapan kedua 
pasal ini berbeda sehingga menyebabkan 
inkonsistensi penerapan hukum dan 
berujung pada ketidakadilan. Terlebih lagi 
kedua pasal tersebut memiliki ancaman 
pidana yang jauh berbeda. Dalam me-
nye lesaikan permasalahan tersebut, 
Mahkamah Agung memberlakukan Surat 
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 
Tahun 2015.

Melalui kesepakatan kamar ini, terhadap 
Terdakwa yang dinyatakan terbukti 
melakukan tindak pidana memiliki atau 
menguasai narkotika pada Pasal 111 atau 
112 UU Narkotika, Hakim diperkenankan 
untuk memutus di bawah ancaman 
pidana minimum khusus selama fakta 
hukum di persidangan menunjukkan 
Ter dakwa adalah penyalahguna narkotika. 
Hanya saja, solusi ini belum menyelesai-
kan permasalahan secara menyeluruh, 
karena terhadap Terdakwa tetap dinyata-
kan terbukti melakukan Pasal 111 atau 
Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga 
peluang menjatuhkan rehabilitasi 
men jadi tertutup. Hal ini disampaikan 
Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. 
M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat menjadi 
Keynote Speaker dalam acara Diseminasi 
Hasil Penelitian Disparitas Penanganan 
Perkara Tindak Pidana Narkotika yang 
diadakan secara daring oleh Indonesia 

Judicial Research Society (IJRS) dan Open 
Society Foundation pada tanggal 28 Juni 
2022.

Lebih lanjut, Ketua Mahkamah Agung, 
juga menyampaikan bahwa masalah 
besar lain dalam penanganan perkara 
tindak pidana narkotika adalah mengenai 
disparitas pemidanaan yaitu perbedaan 
penjatuhan hukuman pidana terhadap 
perkara yang memiliki karakteristik 

serupa, dimana hal ini tentunya tidak 
sejalan dengan visi Mahkamah Agung 
untuk mewujudkan badan peradilan 
Indonesia yang agung. Disparitas pemida-
naan juga bertolak belakang dari tujuan 
hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan dan 
keadilan.

Masih dalam pidato kuncinya, Ketua 
Mahkamah Agung, menyatakan bahwa 
tindak pidana narkotika menjadi perkara 

DISPARITAS PUTUSAN TIDAK SEJALAN 
DENGAN VISI MEWUJUDKAN BADAN 
PERADILAN YANG AGUNG 

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat menjadi 
keynote speaker.

Prof. Dr. S.T. Burhanuddin S.H., M.H., Jaksa Agung Republik Indonesia 
menyampaikan pidato kunci.
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yang paling banyak diperiksa, ditangani 
dan diadili oleh seluruh tingkatan per-
adilan pidana di Indonesia. Jumlah 
perkara tindak pidana narkotika juga terus 
meng alami peningkatan setiap tahunnya 
dan menjadi beban bagi para hakim. 
Fakta ini terpotret dalam Laporan Tahunan 
Mahkamah Agung selama 2017–2020.

Dalam acara yang sama, Prof. Dr. S.T. 
Burhanuddin S.H., M.H., Jaksa Agung 
Repu blik Indonesia, menyatakan bahwa 
saat ini pelaku tindak pidana penyalah-
guna narkotika tidak lagi dianggap 
sebagai pelaku pidana yang harus 
di penjara. Namun lebih dipandang 
sebagai korban penyalahguna narkotika. 
Per ubahan paradigma ini berdampak 
pada treatment-nya. Pola penanganan 

tindak pidana penyalahguna narkotika, 
lebih tepat mendapatkan rehabilitasi 

dan bukan dihukum penjara. Ini sejalan 
dengan semangat penerapan keadilan 
restoratif pada narkotika.

Namun kenyataannya, penanganan 
perkara tindak pidana narkotika masih 
berorientasi pada penghukuman 
penjara, sehingga terjadi inkonsistensi 
penerapan hukum. Kejaksaan Agung 
telah mengeluarkan Pedoman Ke jaksa an 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pe-
nanganan tindak Pidana Narko tika dan/
atau Tindak Pidana Pre kursor Narkotika 
serta Pedoman Kejaksaan Nomor 18 
Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pe-
nanganan Perkara Tindak Pidana Pe-
nyalah gunaan Narkotika melalui Re-
habilitasi dengan Pendekatan Ke adilan 
Restoratif.

Reorientasi kebijakan penanganan 
perkara tindak pidana narkotika, dimana 
korban penyalah gunaan narkotika 
menjadi tolak ukur keberhasilan Jaksa 
bukan lagi hanya dari berapa banyak 
perkara narkotika yang dilimpahkan 
ke pengadilan, melain kan bagaimana 
seorang Jaksa mampu mengedepankan 
keadilan resto ratif dalam menangani 
perkara penyalah gunaan narkotika. Saat 
ini, ada total 228.516 napi di LP di seluruh 
Indonesia. Dari jumlah tersebut, lebih 
dari 50% nya adalah napi kasus narkotika 
yaitu sebanyak 115.716 narapidana. Dari 
jumlah tersebut, sebagian besar adalah 
pelaku penyalahgunaan narkotika, bukan 
ban dar atau pengedar narkotika. Ini 
arti nya penyebab overcrowded-nya di LP 

Matheus Natanael, S.H. (Tim Peneliti IJRS) menyampaikan hasil penelitian

H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Wakil Ketua MPR RI, menanggapi hasil riset IJRS.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial 
menanggapi hasil riset IJRS.
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adalah banyaknya pelaku penyalahguna 
narkotika yang dipenjara, sehingga 
sudah selayaknya, pengguna narkotika 
direhabilitasi. 

Senada dengan Ketua Mahkamah 
Agung RI dan Jaksa Agung RI, Matheus 
Nathanael, S.H., Peneliti IJRS, yang 
meru pakan bagian dari tim peneliti, 
menyatakan bahwa faktor yang 
melatar belakangi adanya penelitian ini 
adalah perkara narkotika merupakan 
beban perkara yang paling banyak 
di periksa dan diadili dalam sistem 
peradilan pidana Indonesia. Dengan 
besarnya jumlah perkara narkotika, 
in konsistensi pene rapan hukum serta 
penjatuhan hukum yang tidak berdasar 
sangat rentan terjadi pada perkara 
narkotika. Selain itu, perkara narkotika 
juga berdampak dan bersinggungan 
langsung dengan pencari keadilan yang 
dalam beberapa kasus menjadi sorotan 
masyarakat.

IJRS melakukan penelitian dengan 
menjadikan putusan Mahkamah Agung 
yang didapatkan dari Direktori Putusan 
Mahkamah Agung tahun 2016–2020 
sebagai objek penelitian. Populasi 
putusan yang digunakan IJRS dalam 
penelitian ini sebanyak 3.169 populasi 
dan mengambil 1.361 Terdakwa sebagai 
sampel. Dalam pengklasifikasian 
perkara, IJRS membagi 2 klasifikasi, 
yaitu klasifikasi pertama adalah perkara 
peredaran gelap narkotika (Pasal 111 – 
116 UU Narkotika), dan klasifikasi kedua 
adalah perkara penyalahguna narkotika 
(Pasal 127 UU Narkotika). IJRS kemudian 
mengkategorisasikan 4 kriteria sebagai 
kriteria perkara tindak pidana narkotika 
yang serupa yaitu kesamaan peran 
Terdakwa, kesamaan jenis barang bukti 
narkotika, kesamaan barang bukti 
narkotika, dan kesamaan pasal tindak 
pidana narkotika yang terbukti.

Dari pengumpulan perkara dengan 
kriteria serupa tersebut, IJRS memiliki 
kesim pulan bahwa dalam perkara per-
edaran gelap narkotika terjadi dispa-
ritas pada 65,8% perkara. Sedangkan 
dalam perkara penyalahguna narkotika 
terjadi disparitas sebesar 63,6%. IJRS 

juga dalam penelitiannya menyampaikan 
bahwa besaran tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum merupakan faktor utama yang 
mempengaruhi pemidanaan. Dimana 
dalam uji regresi atau uji pengaruh yang 
dilakukan IJRS menyatakan bahwa dalam 
perkara peredaran gelap narkotika, yaitu 
74%. Sedangkan dalam perkara penyalah-
gunaan narkotika sebesar 56,4%. IJRS 
juga memberikan catatan bahwa 2 dari 
5 Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika 
adalah “Pengedar Kecil” dengan barang 
bukti narkotika di bawah rentang 
ambang batas pemakaian 1 hari. Artinya 
40,6% dari seluruh Terdakwa peredaran 
gelap narkotika hanya mengedarkan 
narkotika di bawah rentang ambang batas 
pemakaian 1 hari. Sedangkan catatan 
lainnya adalah IJRS mencatat bahwa 7 
dari 10 Terdakwa Penyalahguna Narkotika 
hanya menggunakan narkotika di bawah 
rentang ambang batas pemakaian 1 
hari. Atau dengan kata lain 71,3% dari 
seluruh Terdakwa penyalahguna narkotika 
memenuhi salah satu syarat untuk 
diberikan rehabilitasi. 

Menanggapi hasil riset tersebut, Dr. H. 
Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Wakil 
Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial 
menyampaikan terdapat beberapa hal 
yang menjadi penyebab terjadinya 
disparitas dalam penanganan perkara 
tindak pidana narkotika. Pertama, 
yaitu terdapat permasalahan pada UU 
Narkotika yang tidak memberikan batasan 
kapan seorang Terdakwa terkualifikasi 

sebagai penyalahguna (Pasal 127) 
atau terkualifikasi “membawa” atau 
“menguasai” (Pasal 111, Pasal 112). 
Menurut Dr. H. Andi Samsan Nganro, 
S.H., M.H., seharusnya judex facti 
melakukan pemeriksaan secara 
mendalam termasuk mens rea dari si 
Terdakwa.

Di Mahkamah Agung sendiri, judex 
juris melakukan pemeriksaan secara 
mendalam termasuk mens rea Terdakwa 
dikaitkan dengan fakta bahwa misalnya 
berapa banyak barang bukti yang 
ditemukan, keberadaan tes urin dan 
hasilnya, dan faktor lainnya. Penyebab 
lainnya adalah terdapat perbedaan 
pandangan Aparat Penegak Hukum 
dalam memandang Terdakwa yang 
terlibat perkara narkotika apakah 
Terdakwa merupakan “orang sakit” 
yang harus dikeluarkan dari lingkaran 
narkotika yang melilit dirinya atau 
sebagai kriminal murni. Jika aparat 
penegak hukum memiliki pandangan 
bahwa Terdakwa penyalahguna 
narkotika adalah “orang sakit” maka 
cenderung menggunakan pendekatan 
yang humanis seperti rehabilitasi.

Sebaliknya, jika aparat penegak hukum 
melihat Terdakwa penyalahguna 
narkotika sebagai kriminal murni tentu 
akan menjatuhkan pidana penjara. 
Namun demikian, Dr. H. Andi Samsan 
Nganro, S.H., M.H., memberikan catatan 
kritis penegakan hukum narkotika 

Dr. Fadil Zumhana, S.H., M.H., Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum menanggapi 
hasil riset IJRS.
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satu penyebab adanya disparitas dalam 
penanganan perkara tindak pidana 
narkotika.

Dr. Fadil Zumhana, S.H., M.H., yang 
merupakan Jaksa Agung Bidang Tindak 
Pidana Umum mengatakan bahwa 
meskipun Kejaksaan Agung telah 
menge luarkan Pedoman Kejaksaan 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pena-
nganan tindak Pidana Narkotika dan/
atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika 
serta Pedoman Kejaksaan Nomor 18 
Tahun 2021 tentang Penyelesaian 
Penanganan Perkara Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika melalui 
Rehabilitasi dengan Pendekatan 
Keadilan Restoratif di lapangan 
masih ditemukan kendala dalam 
penerapannya. Kendala yang ditemui 

mengenai ketiadaan fakta atau upaya-
upaya yang perlu dilakukan dalam 
menjatuhkan rehabilitasi, sehingga 
menyulitkan Hakim dalam menjatuhkan 
rehabilitasi. 

Dari pandangan legislator atau 
pembuat Undang-Undang, H. Arsul 
Sani, S.H., M.Si., Wakil Ketua MPR RI, 
menyatakan bahwa sebenarnya sudah 
jelas politik hukum Pasal 127 UU 
Narkotika yaitu penyalahguna narkotika 
sudah selayaknya dijatuhi hukuman 
rehabilitasi. Namun demikian, H. Arsul 
Sani, S.H., M.Si., memberikan catatan 
kritis bagi penegakan hukum yang 
mengaburkan batasan antara Pasal 127 
dan pasal lainnya, karena terdapat unsur 
“menguasai” dan “memiliki” pada Pasal 
111 dan Pasal 112. Hal ini menjadi salah 

adalah: (1) masih terdapat perhitungan 
yang dibuat dalam bentuk kualifikasi 
yang tidak sesuai dengan perbuatan 
Terdakwa, (2) tidak terdapatnya 
panduan jika se seorang berperan 
ganda baik sebagai penyalahguna 
sekaligus bandar, (3) terdapat 
perbedaan yang men colok antara 
tuntutan pidana yang biasa dilakukan 
selama ini di banding kan dengan 
pengaturan dalam pedoman, (4) 
terdapat keluhan dari aparat penegak 
hukum dimana Jaksa menuntut rendah 
karena ber pedoman pada pedoman 
tersebut, (5) kekhawatiran jaksa atau 
penasihat hukum menyalahgunakan 
pedoman tersebut, (6) Jaksa yang 
melaksanakan pedoman dijadikan 
objek pelaporan, (7) Jaksa tidak 
memahami cara penghitungan rencana 
penuntutan dalam pedoman.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, Prof. Dr. Harkristuti 
Harkrisnowo, S.H., M.A., menyampaikan 
faktor-faktor penyebab disparitas yang 
juga perlu diteliti lebih lanjut, adalah: 
(1) karakteristik tindak pidana; (2) 
karakteristik pelaku seperti usia, jenis 
kelamin dan lain-lain; (3) pandangan 
hakim mengenai karakteristik tindak 
pidana dan pelaku; (4) penyertaan 
atau gabungan dalam tindak pidana 
narkotika; (5) tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum; (6) interpretasi Hakim terhadap 
rumusan dalam UU; dan (7) ketaatan 
Hakim terhadap Pedoman yang dibuat 
Mahkamah Agung.

Dari sisi pemerintah, Deputi Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam 
Dr. Sugeng Purnomo, S.H., M.H., 
merekomendasikan perubahan regulasi 
yaitu UU Narkotika untuk menghindari 
multitafsir yang menyebabkan 
disparitas. Perubahan regulasi ini sendiri 
saat ini telah dilakukan pembahasan 
bersama antara Pemerintah dan DPR. 
Hal lain yang perlu dilakukan adalah 
melakukan review terhadap ketentuan 
lain yang melengkapi implementasi UU 
Narkotika, seperti pedoman-pedoman 
yang telah dikeluarkan oleh lembaga 
penegakan hukum. (Yura Pratama, 
ASN)

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, 
S.H., M.A., menanggapi hasil riset IJRS

Deputi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam Dr. Sugeng Purnomo, S.H., 
M.H., menanggapi hasil riset IJRS
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M ahkamah Agung dan 16 
Lembaga/Kementerian/
BUMN/Badan Hukum Publik 

lainnya menjalin kerja sama dalam 
upaya percepatan penyelenggaraan Mal 
Pelayanan Publik (MPP) pada 28 Juni 2022. 
Hadir Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., 
Sekretaris Mahkamah Agung mewakili 
penandatanganan nota kesepahaman 
tersebut. Kegiatan ini merupakan salah 
satu amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik dalam rangka 
mewujudkan pelayanan prima dan 
berkelas dunia.

Mulai tahun 2017 Kemen terian PANRB 
menggagas pembangunan MPP dengan 
tujuan untuk memberikan kemudahan 
kepada masya rakat. Ide ini terinspirasi 
dari Asan Xidmat Azerbaijan dan Public 
Service Hall Georgia. Sebelumnya kantor 
layanan pemerintah terletak terpisah-
pisah sehingga memakan waktu dan 
biaya. Kesan birokrasi yang berbelit dan 
fasilitas yang belum ramah tercermin di 
wajah pemerintah. Namun kini pelayanan 
pemerintah telah bertransformasi menjadi 
modern, cepat, ramah, mudah, efektif 
dan efisien disajikan dalam satu tempat 
di MPP. Berbagai layanan perizinan 

maupun non perizinan dapat diakses oleh 
masyarakat termasuk layanan pengadilan. 

Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin, 
memberikan arahan reformasi birokrasi 
merupakan salah satu program stra-
tegis, yang dalam pelaksanaannya 
perlu dilakukan dengan pendekatan 
inovatif, kreatif, dan berdampak luas 
dirasakan langsung oleh masyarakat. 
Reformasi birokrasi tercapai apabila 
masyarakat dapat menerima dan me-
rasa kan pelayanan yang berkualitas, 
mudah, cepat, murah dan transparan. 
Me nyediakan pelayanan publik yang 
berkualitas kepada warga negara sejak 
kelahiran sampai kematian. 

“MPP diselenggarakan dalam rangka 
membantu memperbaiki pelayanan 
publik bagi masyarakat dan mening-
katkan investasi di daerah, sehingga 
harus dibentuk di setiap daerah. Kini 
masih banyak pekerjaan rumah untuk 
menyediakan MPP pada setiap daerah. 
Selain itu keberadaan MPP saat ini masih 

terpusat di 
Pulau Jawa 
sebanyak 34 
MPP atau 
60% dari MPP 
yang ada. 
Sehingga 
daerah di luar 
Jawa perlu 
dipercepat 
pemba-
ngunan MPP,” 
harap Wakil 
Presiden RI 
tersebut.

“Selain target 
kuantitatif, 
kualitas 
MPP tidak 
luput dari 
perhatian. 
MPP yang 
sudah 
berjalan 
harus terus 
dievaluasi 

PERCEPATAN PENYELENGGARAAN 
MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)

Sekretaris Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., dan pimpinan 
lembaga lainnya menandatangani nota kesepahaman tersebut secara elektronik.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini bukan simbolis semata, 
tetapi benar-benar diwujudkan dengan mengesampingkan ego sektoral, 
guna tercapainya percepatan penyelenggaraan MPP yang berkualitas.” 
(Wakil Presiden Republik Indonesia)

Menteri PANRB ad Interim - Moh. Mahfud MD.
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efektivitas maupun kesiapannya untuk 
menjadi MPP digital. Saya optimis 
kita dapat mencapai target kuanti tas 
dan kualitas apabila pimpinan lem-
baga mau pun daerah memberikan 
dukungan nya. Keberhasilan MPP dae-
rah dapat menjadi tolak ukur keber-
hasilan reformasi biokrasi nasional. 
Sehingga salah satunya perlu disusun 
road map menuju MPP digital dengan 
memperhatikan integrasi dengan 
Online Single Submission (OSS) yang 
telah ada,” tegas Wakil Presiden RI 
tersebut.

Menteri PANRB ad Interim, Moh. Mahfud 
MD., melapor kan hingga Juni 2022 
sudah hadir 59 MPP tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia dan akan bertambah 
lagi 56 MPP yang siap diresmikan pada 
tahun ini. Namun, masih terdapat 11 
provinsi dan 449 kabupaten/kota yang 
belum tersedia MPP. Harapannya pada 

tahun 2024 MPP sudah terbentuk di 
seluruh kabupaten/kota. 

“Upaya mendorong terselenggaranya 
MPP di kabupaten/kota perlu dilakukan 
penguatan komitmen pimpinan terutama 
di daerah, penguatan dukungan dari 

DPRD terkait kebijakan anggaran dae-
rah, penguatan pemahaman tentang 
konsep MPP dan dampak terhadap 
reformasi pelayanan publik,” ujar Moh. 
Mahfud MD.

“Sedangkan langkah strategis perce-
patan pembangunan MPP terdiri dari 
pem ben tukan tim kerja, pendampingan 
intensif dan bekerja sama dengan 
kementerian/lembaga terkait untuk 
mendorong per luasan cakupan jenis 
pelayanan di MPP. Saat ini sudah ada 
17 Lembaga/Kemen terian/BUMN/
Badan Hukum Publik yang memiliki 
layanan dasar yang dibutuhkan oleh 
masyarakat melalui MPP, salah satunya 
Mahkamah Agung. Instansi-instansi 
tersebut telah menyepakati kerja sama 
dalam penyelenggaraan pela yanan 
publik melalui MPP dengan bentuk 
nota kesepahaman. Poin pokok nota 
ke sepahaman MPP tersebut meli puti 
pe rumusan kebijakan, pem bina an, 
peng awasan, penyediaan sarana, pra-
sarana, SDM, anggaran, serta pertukaran 
data/informasi dalam penye lenggaraan 
pelayanan pada MPP,” kata Moh. Mahfud 
MD. 

Hasil pantauan Tim Dandapala, salah 
satu pengadilan negeri yang pelayanan-
nya sudah tersedia pada MPP, yaitu 
Peng adilan Negeri Padang Kelas IA. 
Peng adilan Negeri tersebut pada 
tanggal 23 Juni 2022 telah meresmikan 
pelayanannya pada Mal Pelayanan 
Publik Kota Padang. (Fitrah Akbar 
Citrawan, ASN)

Peresmian Pelayanan Pengadilan Negeri Padang pada MPP Kota Padang.
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D emikian kaidah hukum dari 
perkara Nomor 2890 K/
Pdt/2017. Dalam perkara 

ini Penggugat (Yusmanidar) adalah 
ibu kandung dari Faisal Akbar dan 
Budri M. Zen yang meninggal dunia 
di ruang tahanan setelah dianiyaya 
oleh AKP. Syamsul Bahri, Briptu. Randi 
Agusta, Iptu. Al Indra dan Aiptu. Irzal 
(Tergugat II.1, II.2, II.3 dan II.4). Selain 
Para Tergugat II tersebut, Penggugat 
juga menggugat Kapolsek Sijunjung 
(Tergugat I), Kapolres Sijunjung 
(Tergugat III), Kapolda Sumatera 
Barat (Tergugat IV) serta 
Kapolri (Turut Tergugat I), 
Menteri Keuangan (Turut 
Tergugat II) dan DPR-RI 
(Turut Tergugat III).

Dalam gugatannya 
Penggugat menun-
tut ganti rugi ma-
teriil sejumlah 
Rp1.059.654.000,00 
berupa biaya penye-
lenggaraan jenasah, 
dan Rp1.032.000.000,00 
berupa penghasilan yang 
diharapkan didapat oleh 
almarhum M. Zen, serta 
Rp4.250.000,00 berupa 
biaya sewa mobil;

Selain itu Penggugat menuntut ganti 
rugi imateriil Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah) kepada 
Tergugat I karena tidak menjalankan 
pengawasan dan pengendalian 
dalam proses penyelidikan dan 
penyidikan, dan ganti rugi imateriil 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) kepada Tergugat II.1, 
II.2, II.3 dan II.4 yang melakukan 
penganiayaan kepada kedua anak 
Penggugat serta permintaan maaf di 
media lokal dan nasional;

GUGATAN RESTITUSI

Bahwa berdasarkan Putusan Pidana 
Nomor 135/Pid.B/2012/PN.MR tanggal 
29 Januari 2013 yang telah berkekuatan 
hukum tetap, Syamsul Bahri (Tergugat 
II.1) dan Randy Agusta (Tergugat II.2) 
telah terbukti melakukan tindak pidana 
penganiyanaan sehingga Syamsul 
Bahri dipidana penjara 1 tahun 6 bulan 
sedangkan Randy Agusta dipidana 
penjara 2 tahun;

Bahwa berdasarkan Putusan Pidana 
Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR tanggal 
29 Januari 2013 Iptu. Al Indra, S.H., 

(Tergugat II.3) terbukti melakukan 
“Peng aniayaan terhadap Anak dan 
Peng aniayaan yang mengakibatkan luka 
berat” sehingga dijatuhi pidana penjara 
3 tahun dan denda Rp10 juta subsider 
3 bulan kurungan; sedangkan Aiptu. 
Irzal (Tergugat II.4) terbukti melakukan 
“Penganiayaan” dan dijatuhi pidana 2 
tahun penjara;

Iptu. Al Indra (Tergugat II.3) mengajukan 
upaya banding terhadap putusan pidana 
itu namun putusan banding justru 
memperberat pidana menjadi penjara 

5 tahun dan denda Rp10 juta subsider 
3 bulan kurungan. Pengadilan Tinggi 
Padang dalam Putusan Nomor 43/
PID/2013/PT PDG tanggal 7 Maret 2013 
memberikan pertimbangan hukum/
alasan menambah lamanya pidana yaitu: 
Terdakwa Al Indra dalam menjalankan 
tugasnya memeriksa seorang tersangka 
tidak harus melakukan pemaksaan dan 
kekerasan terhadap tersangka, seperti 
memukul dan menendang, perbuatan 
mana tidak dibenarkan sama sekali selaku 
penyidik dalam melakukan tugasnya;

Bahwa baik dalam putusan 
Nomor 135/Pid.B/2012/
PN MR maupun Nomor 
136/Pid.B/2012/PN MR, 
paman dari Faisal Akbar 
dan Budri M. Zen yaitu Sdr. 
Yusbar telah mengajukan 
tuntutan restitusi atau ganti 
rugi, namun tuntutan itu 
ditolak oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Muaro 
dengan alasan bahwa 
perbuatan Para Terdakwa 
tidak terbukti menyebabkan 
kematian korban Faisal 
Akbar dan/atau Budri 
M. Zen, oleh karenanya 
tuntutan restitusi atau ganti 
kerugian yang diajukan 

oleh keluarga korban mengenai biaya 
penyelenggaraan jenazah tersebut 
tidak tepat dibebankan kepada Para 
Terdakwa, sedangkan mengenai 
tuntutan yang berupa biaya penghasilan 
Budri M. Zen yang hilang karena korban 
sudah meninggal, karena tuntutan 
tersebut bersifat imateriil maka kerugian 
itu tidak dapat dibebankan kepada para 
Terdakwa, hal ini sesuai ketentuan Pasal 
99 KUHAP;

Dalam perkara perdata a quo yaitu 
gugatan yang diajukan oleh Yusmanidar 

Ganti rugi imateriil dalam perkara perdata masih dapat dikabulkan meskipun 
ganti rugi materiil dalam penggabungan perkara pidana telah ditolak.
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sebagai 
Penggugat yang merupakan 

ibu kandung dari Faisal Akbar dan Budri 
M. Zen, ternyata dalam jawabannya 
Ter gugat I, II, III dan IV mengajukan ek-
sepsi yang salah satunya adalah nebis in 
idem dan eksepsi tersebut dikabulkan 
oleh Pengadilan Negeri Padang dengan 
putusan Nomor 08/Pdt.G/PN.Pdg tanggal 
6 Januari 2016;

Pengadilan Negeri Padang memberikan 
pertimbangan bahwa setelah mempe-
lajari putusan pidana Pengadilan Negeri 
Muaro Nomor 135/Pid.B/2012/PN MR 
dan Nomor 136/Pid.B/2012/PN MR serta 
Putusan Pengadilan Tinggi Padang 
Nomor 43/Pid/2013/PT PDG, ternyata 
putusan nya bersifat positif, dimana 
dalam pertimbangan dan diktum telah 
me nentukan dengan pasti status dan 
hubungan hukum tertentu mengenai 
hal dan objek yang disengketakan yang 
dalam perkara ini diktumnya menyatakan 
menolak tuntutan restitusi atau ganti rugi 
dari keluarga korban Faisal Akbar Pgl. 
Bule dan Budri M. Zen yang diajukan Sdr. 
Yusbar untuk seluruhnya.

Di tingkat banding, putusan tersebut 
dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang 
dengan Putusan Nomor 40/PDT/2017/
PT.PDG tanggal 3 April 2017, sehingga 
akhirnya Penggugat mengajukan upaya 

hukum kasasi. Mahkamah 
Agung dengan Putusan 
Nomor 2890 K/Pdt/2017 
tanggal 22 Desember 2017 
mengabulkan gugatan 
Penggugat tersebut, dan 
membatalkan Putusan 
Pengadilan Tinggi Padang 
Nomor 40/PDT/2017/ 
PT PDG tanggal 3 April 
2017 yang menguatkan 
Putusan Pengadilan 
Negeri Padang Nomor 

08/Pdt.G/2015/PN Pdg tanggal 6 Januari 
2016.

Adapun pertimbangan putusan Mahka-
mah Agung Nomor 2890 K/Pdt/2017 
tanggal 22 Desember 2017 yang menga-
bulkan gugatan Penggugat adalah 
sebagai berikut:
• Bahwa alasan kasasi dapat dibenar-

kan, oleh karena Judex Facti (Peng-
adilan Tinggi Padang dan Pengadilan 
Negeri Padang) telah salah 
menerapkan hukum.

• Bahwa walaupun tuntutan restitusi 
atau ganti rugi yang bersifat materiil 
dalam tuntutan penggabungan 
dalam perkara pidana dari Penggugat 
dalam hal ini keluarga korban telah 
ditolak, akan tetapi tuntutan yang 
bersifat imateriil masih dapat diajukan 
gugatan dalam perkara a quo 
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata 
juncto Pasal 1367 KUHPerdata dan 
terhadap tuntutan tersebut tidak 
dapat dinyatakan nebis in idem; 

• Bahwa Para Tergugat khususnya 
Tergugat II.1, Tergugat II.2, Tergugat 
II.3 dan Tergugat II.4 di dalam perkara 
pidananya (bukti P.3, P.4, dan P.5) telah 
dinyatakan masing-masing telah 
terbukti secara sah dan menyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana 
penganiayaan terhadap 2 (dua) orang 
korban yaitu anak kandung dari 

Penggugat (almarhum Faisal Akbar 
dan Almarhum Budri M. Zen) dan 
telah menjatuhkan pula pidana 
penjara kepada masing-masing 
Para Tergugat selaku Terdakwa 
(Tergugat II.1, Tergugat II.2, 
Tergugat II.3 dan Tergugat II.4);

• Bahwa penganiayaan yang 
ber akibat kematian terhadap 
kedua anak Penggugat tersebut 
(almarhum Faisal Akbar dan 
almar hum Budri M. Zen) ternyata 
dilakukan dalam kedinasan di 
lingkungan kerja Para Tergugat 
II.1, Tergugat II.2, Tergugat II.3 dan 
Tergugat II.4 dalam hal ini kantor 
Tergugat I (ruang tahanan), maka 
kepada Tergugat I, Tergugat III 
dan Tergugat IV dapat dibebani 
tanggung jawab atas tuntutan 
dalam perkara a quo;

• Berdasarkan pertimbangan ter-
sebut di atas cukup alasan untuk 
mengabulkan gugatan Penggugat 
dalam perkara a quo secara adil 
dan pantas dikabulkan sebesar 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah);

Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
Tergugat I yang tidak melakukan 
pengawasan dan pengendalian 
terhadap proses penyelidikan dan 
penyidikan sehingga mengakibatkan 
terjadinya penganiayaan terhadap 
kedua orang anak Penggugat dan 
Tergugat II-1, Tergugat II-2, Tergugat 
II-3, dan Tergugat II-4 yang telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana 
penganiayaan terhadap kedua anak 
Penggugat, dihukum mengganti 
kerugian imateriil secara tanggung 
renteng kepada Penggugat sebesar 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) akibat dari perbuatan melawan 
hukum yang telah dilakukan. (ASN)
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SISI KEADILAN

Oleh Timothee Kencono Malye, S.H.
Kontributor Dandapala

Pengalaman Kuliah di
Universiteit Leiden, Belanda

S aya dari PN Teluk Kuantan dan 
rekan hakim Debby Stevani dari 
PN Marabahan mulai kuliah di 

Universiteit Leiden Belanda pada bulan 
September 2021. Adapun program yang 
kami ambil—secara kebetulan sama—
adalah Advanced LL.M. in Law and Digital 
Technologies. Program ini di Belanda 
disebut dengan program full time, 
yang berarti dapat diselesaikan dalam 
waktu satu tahun. Selain itu, terdapat 
juga program part time yang dapat 
diselesaikan dalam waktu dua tahun.

Di Belanda, kata-kata full/part time dalam 
memilih program perlu diperhatikan 
karena kata tersebut mengindikasikan 

seberapa tinggi beban pembelajaran per 
harinya dalam menyelesaikan program 
tersebut. Apabila program tersebut full 
time, maka ekspektasi dari pihak kampus 
adalah Anda mengalokasikan delapan jam 
sehari untuk belajar, sama seperti orang 
bekerja. Memang kegiatan perkuliahan 
formal di kelas tidak terlalu banyak, ter-
kadang dalam satu blok hanya ada dua 
hari tatap muka per minggu. Namun 
manda tory reading dan tugas-tugas 
yang perlu dikerjakan, jika Anda ingin 
survive, akan memakan waktu yang cukup 
banyak per harinya. Tidak jarang kami 
pergi ke perpustakaan walaupun tidak 
ada kegiatan kuliah tatap muka, ataupun 
berada di perpustakaan sampai larut 

malam. Jika ingin hidup yang seimbang, 
pastikan kelola waktu Anda dengan baik 
disini apabila memang akan mengambil 
program yang selesai dalam setahun. 

Adapun pemilihan kampus di atas salah 
satunya adalah karena nama besar 
Universiteit Leiden di dunia juga di 
Indonesia. Terkait hal tersebut, sekedar 
informasi, Ketua Mahkamah Agung 
RI yang pertama merupakan lulusan 
Universiteit Leiden. Selain itu, terdapat 
jurusan yang saya minati di bidang 
hukum digital. Lebih lanjut, Leiden ter-
letak di Eropa daratan, dimana kita dapat 
berkunjung ke berbagai negara di Eropa 
yang termasuk di wilayah Schengen 
tanpa perlu repot-repot membuat visa 
lagi. Terakhir, masyakarat di Belanda 
hampir semuanya fasih berbahasa Inggris, 
sehingga kendala bahasa sangatlah 
minim di sini.

Sebagai bahan pertimbangan, saat 
Anda memilih universitas, disarankan 
untuk me milih kampus yang memiliki 
program yang benar-benar anda ingin-
kan, sehingga saat melakukan proses 
pembelajaran tidak akan merasa terpaksa 
dan terbebani. Sebagai ilustrasi, misalnya 
anda mendapatkan Letter of Acceptance 
(LoA) dari program hukum perpajakan 
pada kampus di Belanda juga LoA dari 
program hukum pidana pada kampus 
di Amerika Serikat. Meskipun anda tidak 
terlalu menyukai hukum perpajakan, anda 
tetap memaksakan untuk berkuliah di 
Belanda karena ingin mendapatkan akses 
mengunjungi berbagai negara Eropa. 
Karena beban belajar di sini cukup berat, 
jika anda tidak menikmati prosesnya, 
tentu akan menjadi beban tersendiri dan 
boleh jadi malah menjadi tidak bahagia. 
Jadi pastikan dulu spesialisasi apa yang 
memang Anda sukai dan mengerti. 
Selain itu, pilihlah program sesuai minat 

Timothee Kencono Malye, S.H. dan Debby Stevani, S.H., yang saat ini sedang kuliah 
di Universiteit Leiden.
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atau keahlian yang Anda miliki sehingga 
akan memudahkan Anda saat menulis 
motivation letter untuk mendapatkan LoA 
dan juga beasiswa yang Anda incar.

Terkait proses sampai dapat berkuliah 
di sini, Letter of Acceptance (LoA) dari 
Universiteit Leiden saya dapatkan pada 
tahun 2017. Karena kala itu masuk men-
jadi Calon Hakim, saya melakukan defer 
dan mendaftar kembali terakhir di tahun 
2021. Berbekal LoA tersebut, saya meng-
ikuti seleksi beasiswa Lembaga Pengelola 
Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun yang 
sama. Adapun seleksi beasiswa LPDP pada 
tahun 2021 terdiri dari beberapa bagian, 
yaitu seleksi adminis trasi, substansi 
aka demik dan ke bangsaan, kemudian 
wawan cara. Ter dapat variasi pada tipe-
tipe seleksi LPDP setiap tahunnya, namun 

kurang 
lebih ya 
seperti 
itulah 
tipikal 
seleksinya. 
Sebagai 
informasi, 
beasiswa 
yang saya 
ambil 
adalah untuk 
targeted 
group PNS, 
TNI, dan 
Polri. Sebagai 
warga 

pengadilan 
sebetul nya 
bisa saja kita 
mengambil 
beasiswa 
reguler, tapi 
disarankan 
untuk 
melihat juga 
proba bilitas 
kelulusannya 
di batch 
sebelum Anda 
mengambil 
tesnya, lebih 
tinggi yang 
mana, karena 
tentu kita ingin 

ambil yang probabilitasnya lebih tinggi 
bukan?

Untuk mendapatkan LoA, seperti yang 
sudah saya sebutkan sebelumnya, yang 
paling utama adalah tentukan peminatan 
yang memang Anda sukai atau kuasai. 
Pelajari secara detail juga silabus kampus 
tujuan Anda, dan elaborasikan di 
Motivation Letter Anda mengapa pelajaran 
dari kampus tersebut akan berguna bagi 
masyarakat. Sebetulnya terutama untuk 
rekan-rekan hakim, hal ini tidak terlalu 
sulit untuk dilakukan karena produk 
kita sudah jelas, yaitu putusan. Program 
apapun yang akan kita ambil, produknya 
sudah pasti adalah yurisprudensi di 
bidang tersebut. Argumen ini juga dapat 
dipakai saat nanti ditanya di seleksi 
wawancara LPDP. Dibanding mereka 
memberikan beasiswa kepada fresh 
graduate yang belum pasti akan jadi apa 
(khususnya di bidang hukum), mungkin 
lebih baik mem berikannya ke warga 
pengadilan yang sudah jelas produknya 
akan berupa putusan/yurisprudensi. 
Jadi jika Anda tertarik di bidang hukum 
keuangan, ya tentunya produk Anda 
nantinya diharapkan adalah yurisprudensi 
di bidang tersebut. Syukur-syukur bisa 
membuat putusan landmark di suatu 
masa kelak.

Untuk hal lainnya yang tentunya juga 
perlu diperhatikan adalah nilai TOEFL 
atau IELTS. Sekedar informasi, untuk 
Universiteit Leiden minimal nilai TOEFL 

adalah 100. Untuk syarat ini tidak 
dapat di tawar-tawar dan jika memang 
nilai Anda kurang dari angka tersebut, 
sebaiknya mulai kursus intensif sejak saat 
ini. Kampus-kampus yang ada memiliki 
jenis seleksi yang berbeda, namun 
untuk Universiteit Leiden, mereka hanya 
melakukan seleksi berdasarkan dokumen, 
jadi tidak ada wawancara ataupun tes 
lainnya.

Untuk proses internal di Mahkamah 
Agung sendiri, saat saya mendaftar, yang 
dibutuhkan antara lain izin dari pejabat 
setara Eselon II untuk mengikuti proses 
seleksi LPDP. Silakan Anda menghubungi 
Pusdiklat Menpim perihal ini. Sebagai 
informasi, Pusdiklat Menpim di bawah 
kepemimpinan Edward T. H. Simarmata, 
S.H., LL.M., MTL., telah sangat banyak 
membantu saya dan Debby Stevani dalam 
perjalanan memperoleh beasiswa sampai 
dengan berangkatnya kami ke Belanda. 
Namun terkait administrasi internal ini, 
inisiatif perlu dimulai dari Anda, dan 
do kumen-dokumen yang diperlukan 
pun Andalah yang memohonkan ke 
Mahkamah Agung sesuai dengan persya-
ratan LPDP atau beasiswa lainnya yang 
Anda incar.

Sekedar informasi juga, tidak semua 
instansi memberikan kelancaran urusan 
melanjutkan kuliah. Beruntunglah kita 
yang bekerja di bawah naungan instansi 
yang memiliki visi ke depan dan berkenan 
menyekolahkan warganya ke tingkat lebih 
lanjut. Jika hendak membahas lebih luas 
lagi, sebenarnya kesempatan berkuliah 
ke luar negeri dengan surat tugas dari 
instansi ini dapat menjadi salah satu daya 
tarik tersendiri guna merekrut generasi 
muda yang potensial. Hal ini karena 
seperti telah dikatakan sebelumnya, tidak 
semua instansi, apalagi instansi swasta, 
memberikan akses kuliah ke jenjang yang 
lebih tinggi bagi pegawainya. Kiranya 
kelak ilmu yang kita dapatkan akan dapat 
berguna bagi instansi pada khususnya 
dan masyakarat pada umumnya. Semoga 
tulisan ini dapat menginspirasi rekan-
rekan warga peradilan untuk berjuang 
meraih beasiswa dan mengharumkan 
nama Mahkamah Agung yang kita 
cintai ini.

Foto bersama rekan-rekan satu program Advanced 
LL.M in Law and Digital Technologies.

Mengisi waktu libur 
dengan bermain ski 
di Slovenia.
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MEMAHAMI URGENSI KEDISIPLINAN 
BUDAYA KERJA DALAM PENCAPAIAN 
TUJUAN ORGANISASI

Oleh Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum.
Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Causa prima eksistensi 
organisasi

S uatu kata yang sering dan 
mudah diucapkan oleh 
siapapun dalam organisasi 

dan masyarakat, namun tidak mudah 
untuk diberikan pengertian dan 
di laksanakan dalam kehidupan 
masya rakat, agama, negara dan 
lain-lain adalah kedisiplinan. Meski 
sering didengar dan dekat dengan 
kehidupan manusia, kata “disiplin” 
seolah-olah men jadi misteri yang 
tidak mudah untuk di mengerti, 
apalagi dilaksanakan. Padahal kata 
disiplin menjadi kunci penting bagi 
keberhasilan usaha apapun dalam 
segala aspek kehidupan.

Organisasi sebagai kumpulan bagi 
orang-orang yang mempunyai 
suatu tujuan tertentu, memerlukan 
seperangkat unsur untuk mencapai 
tujuan. Salah satu unsur penting bagi 
jalannya organisasi dan kemudahan 
pencapaian tujuan organisasi 

adalah kedisiplinan. 
Kedisiplinan sebagai 
unsur nilai yang tidak 
nampak, namun dapat 
mewarnai nilai-nilai 
yang lain secara realitas 
dan signifikan. Sehingga 
budaya kerja organisasi 
tidak akan dapat 
berjalan sebagaimana 
diharapkan jika 
kedisiplinan tidak 
menjadi nilai dalam 
budaya kerja organisasi. 
Perwujudan nilai 
kedisiplinan dalam budaya kerja 
merupakan nilai penting dan menjadi 
causa prima bagi eksistensi dan 
kemudahan organisasi dalam mencapai 
tujuannya.

Arti penting kedisiplinan sebagai 
budaya kerja organisasi
Organisasi sebagai kumpulan orang-
orang dalam suatu kelompok atau wadah 
memiliki tujuan tertentu. Hal ini berlaku 

bagi seluruh organisasi 
dalam bentuk apapun, 
seperti organisasi 
negara, sosial, ke-
agamaan, ekonomi, 
dan lain-lain. Sebagai 
kumpulan dari orang-
orang, organisasi dalam 
mewujudkan eksistensi 
dan mencapai tujuan, 
melakukan berbagai 
aktivitas sebagai 
budaya kerjanya. 
Dalam melaksanakan 
aktivitas tersebut 

diperlukan kemampuan atau keahlian 
berupa hardskill dan softskill. Kemampuan 
hardskill merupakan keahlian di bidang 
teknis pekerjaannya, sedang softskill 
sebagai kemampuan dalam tata kelola 
budaya kerja organisasi.

Dalam bekerjanya organisasi, diperlukan 
unsur dasar bagi terlaksananya aktivitas 
organisasi yakni adanya sumber daya 
manusia (SDM) dan sistem. Terhadap 

Suatu organisasi apapun bentuknya tidak akan dapat mencapai tujuan 
organisasinya secara baik, efektif dan efisien jika tidak mampu membangun 
kedisiplinan sebagai budaya kerjanya, sehingga kedisiplinan dalam budaya 
kerja menjadi unsur penting bagi eksistensi suatu organisasi.
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unsur tersebut untuk dapat berjalan 
dengan baik harus bersifat sinergitas dan 
dalam keseimbangan pada kualitas dan 
kapabilitas. Namun terhadap SDM dan 
sistem selain aspek-aspek tersebut untuk 
terlaksananya aktivitas organisasi masih 
terdapat aspek penting yang sifatnya 
menentukan keberhasilan bekerjanya 
organisasi yakni kedisiplinan.

Aspek kedisiplinan budaya kerja orga-
nisasi di sini adalah kedisiplinan bekerja-
nya aspek-aspek SDM dan sistem atas 
seluruh proses bekerjanya organisasi 
dalam mencapai tujuan organisasi pada 
manejemen organisasi dari seluruh fungsi 
manajemen dalam fungsi perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan 
pengawasan. Dalam hal ini kedisiplinan 
budaya kerja harus terlaksana secara 
baik atas SDM maupun sistem pada tata 
kelola manajemen dalam seluruh fungsi 
dan proses manajemen secara baik dan 
berkualitas.

Mewujudkan kedisiplinan budaya kerja 
organisasi
Kedisiplinan dalam segala aspek pada 
dasarnya harus diwujudkan, tidak ter-
kecuali dalam budaya kerja organisasi. 
Hal ini menjadikan aspek kedisiplinan 
adalah penting untuk dapat mendorong 
berjalannya aspek SDM dan sistem dalam 
bekerjanya organisasi. Dengan aspek 
SDM dan sistem akan menjadi eksis atau 
berada dan aktif jika aspek kedisiplinan 
menjadi pendorong penting dan causa 
prima-nya.

Dalam organisasi unsur SDM dan sistem 
merupakan dua hal yang sifatnya dapat 
berjalan secara baik dan aktif atau 
sebaliknya. Sehingga kondisi organisasi 
dengan budaya kerja yang bisa bersifat 
fluktuaktif demikian diperlukan solusi 
pemecahan agar budaya kerja organisasi 
dapat berjalan dengan baik, efektif dan 
efisien dalam aktivitas kinerja pada 
upaya mencapai tujuan organisasi. 
Budaya kerja organisasi tersebut harus 
di desain, dibangun, dikonstruksi, 
dengan membangun SDM dan sistem 
secara efektif dan efisien untuk men-
capai tingkatan kedisiplinan budaya 
kerja organisasi yang berkualitas tinggi.

Usaha perwujudan kedisiplinan budaya 
kerja organisasi, dengan pendidikan dan 
pelatihan dalam teori dan praktik, secara 
ilmiah dan praktis, dilakukan sebagai 
pro ses pembudayaan kedisiplinan 
terus menerus secara terencana dan 
ter program terhadap SDM dan sistem, 
dengan keahlian yang dapat mem-
bangun budaya kerja disiplin pada 
ke ahlian atau kemampuan hardskill dan 
softskill.

Kedisiplinan sebagai budaya 
kerja organisasi
Suatu organisasi yang baik dan modern 
bercirikan efisien dan efektif dalam 
segala aspeknya, termasuk pada aspek 
SDM dan sistem dalam organisasi. 
Mengingat ciri organisasi yang baik 
dan modern bersifat demikian, maka 

penatakelolaan manajemen orga-
nisasi baik atas SDM maupun sistem 
harus dilakukan agar organisasi 
dapat berjalan secara efektif dan 
efisien, maka kedisiplinan budaya 
kerja pada SDM dan sistem harus 
dapat berjalan dengan baik, guna 
berjalannya aktivitas organisasi 
dan pencapaian tujuan organisasi 
dengan mudah terlaksana secara 
baik.

Hal ini bisa terjadi mengingat hakikat 
kedisiplinan sebagai ketaatan atau 
kepatuhan atau penyadaran dan 
pemahaman atas sesuatu yang 
baik dan wajar yang berguna bagi 
pen ca paian tujuan organisasi secara 
efektif dan efisien. Pembudayaan 
atau pewujudan kedisiplinan budaya 
kerja sebagai aspek penting dalam 
pencapaian tujuan organisasi secara 
baik, efektif dan efisien.

Dengan demikian penerapan ke-
disiplinan budaya kerja organisasi 
terhadap SDM dan sistem dalam 
orga nisasi adalah bernilai penting 
atau urgensif, sehingga penerapan 
tersebut harus terlaksana dalam tata 
kelola manajemen dalam seluruh 
aspek fungsi manajemen dari fungsi 
perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan serta pengawasan atas 
SDM dan sistem agar organisasi 
akan dengan mudah berjalan secara 
efektif dan efisien demi aktivitas dan 
tujuan organisasi.



Sekaa Janger
U ntuk kesekian kalinya Ketua 

Mahkamah Agung RI dan 
rombongan disambut 

dengan sebuah tarian dalam kun-
jungan kerjanya. Tari Janger, sebuah 
tari Bali yang meng gambarkan 
kegotongroyongan dan kebersamaan 
dipersembahkan untuk memulai 
rangkaian kegiatan peresmian gedung 
Bale Agung dan launching aplikasi 
Bali Agung pada Jumat 27 Mei 2022 di 
Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali.

Tari ini dibawakan oleh penari yang 
berpasangan, yaitu kelompok putri 
(janger) dan putra (kecak). Mereka 
menari sambil menyanyikan lagu Janger 
secara bersahut-sahutan, mengikuti 
irama teriakan satu sama lain, dan 

menjadikannya sebagai tarian khas Bali 
yang harmonis.

Senyum merekah terpencar, gelak tawa 
pecah, dan saling toss dilakukan. Tunai 
sudah tugas dilaksanakan. Seketika 
para penari menjadi selebriti karena 
banyak tamu undangan yang meminta 
foto bersama. Di balik kostum yang 
indah, rias wajah yang mempesona, dan 
gerakan yang khas, ternyata mereka 
bukan anggota dari suatu sanggar 
tari profesional yang biasa digunakan 
untuk menyambut tamu. Kejutan! Ya, 
penari Janger ini adalah para pegawai di 
Pengadilan Negeri Denpasar. 

Adalah R.R. Mathilda Tampubolon, S.H., 
M.H., sosok penting yang mengorkestrasi 

penampilan para penari. Di bawah 
arahannya, wanita yang menjabat 
sebagai Panitera Pengadilan Negeri 
Denpasar itu memastikan para penari 
berlatih dengan gembira. Dibutuhkan 
tiga kali latihan agar para penari dapat 
menampilkan tari Janger yang indah. 
“Latihan kami mulai pagi hari sebelum 
jam kerja dimulai,” ungkap Mathilda 
saat memulai sesi wawancara dengan 
Dandapala. Ia menambahkan, tidak 
terdapat kesulitan sama sekali dalam 
latihan, karena kehidupan orang Bali 
sangat dekat dengan tari-tarian. Bagi 
masyarakat Bali dan Indonesia, tari 
adalah salah satu bentuk ekspresi 
budaya seperti dinyatakan Sedyawati 
dalam buku Pengetahuan Elementer 
Tari (1986).

Personil Sekaa Janger foto bersama sebelum pentas.
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“Ide agar kami tampil hari ini adalah 
permintaan langsung Bapak Dirjen 
Badilum,” ungkap Mathilda. Ia 
menambah kan, sebelum bertugas 
sebagai Direktur Jenderal Badan 
Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, 
S.H., M.H., yang kala itu menjabat 
Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi 
Denpasar memintanya secara khusus 
agar ia mempersiapkan penari untuk 
menyambut kunjungan kerja Ketua 
Mahkamah Agung di Denpasar. Tidak 
ada jawaban lain selain mengatakan 
“siap laksanakan!” ujarnya. 

Sekaa Janger PN Denpasar adalah nama 
yang diberikan langsung oleh Direktur 
Jenderal Badan Peradilan Umum 
sesaat setelah tugas menari selesai. 
Wanita berdarah Batak ini berharap, 
kelompok tari ini dapat tampil di acara 
Mahkamah Agung yang lebih besar 
seperti laporan tahunan. Tentu akan 
menjadi kenangan indah dan tidak 
terlupakan bagi dirinya dan seluruh 
anggota Sekaa Janger jika dipercaya 
melakukan tugas tersebut, dan ia akan 
mempersiapkan segala sesuatunya 
dengan lebih baik.

Sebelum mengakhiri wawancara, 
Mathilda memperkenalkan seorang 
penari pria yang sejak awal wawancara 
duduk di sebelahnya. Pria tersebut 
masih berkostum dan make up lengkap 
serta terus tersenyum kepada kami. “Ini 
salah satu penari kami, namanya Pak 
Yogi, beliau Hakim PN Denpasar,” ujar 
Mathilda. Tim Dandapala terdiam sesaat. 
“What? Hakim? Keren banget Pak!” 
seketika kami merespon. Salah satu dari 
kami mengecek website PN Denpasar 
untuk mengetahui nama lengkap hakim 
tersebut.

Sesi pun jadi berlanjut dengan me-
wawancarai Yogi Rachmawan, S.H., 
M.H. “Saya tidak ingin jadi pengawas 
atau pembina atau hanya menjadi 
penonton, tapi ingin menjadi pelaku 
langsung,” demikian motivasi Hakim 
yang baru bertugas selama tiga bulan 
di PN Denpasar. Baginya, ini adalah 
kesempatan sekali seumur hidup, dan 
pengalaman pertamanya menjadi 
penari mendapat dukungan penuh 
dari istri dan anaknya. “Saya video call 
dengan keluarga sebelum tampil agar 
mereka bisa lihat kostum dan wajah 
saya,” ungkapnya sambil tertawa. Yogi 
menuturkan bahwa menjadi hakim 
yang kerap berpindah tugas adalah 
suatu kenikmatan karena memberikan 
kesempatan untuk mengenal dan 
mendalami budaya daerah lain.

Meski tidak mudah, karena belum 
pernah menari sebelumnya, namun 
ternyata ia mampu tampil baik karena 
mendapat dukungan dari rekan-
rekannya sejak awal latihan. Tidak ada 
rasa malu ataupun sungkan baginya 
saat menari. Pria berdarah Sunda ini pun 
menyimpan asa agar Sekaa Janger PN 
Denpasar dapat tampil di berbagai acara 
Mahkamah Agung yang lebih besar. 
Nietzsche, filsuf Jerman mengatakan, 
kita harus menganggap setiap hari 
tersesat jika tidak pernah menari 
setidaknya sekali. Dan saat ini Yogi sudah 
tidak tersesat, karena ia sudah berhasil 
menemukan jalan mencintai budaya 
Pulau Dewata. (Riz, ER)

Usai wawancara, Edwin Ruliawan dan Rizkiansyah (fotografer & redaktur Dandapala) 
berfoto bersama Rotua Roosa Mathilda Tampubolon dan Yogi Rachmawan.

Sekaa Janger saat perform menyambut kedatangan tamu dari Mahkamah Agung.
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Awal kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan 
Perma Nomor 4 Tahun 2019 diharapkan bisa menjadi 
solusi terbaik yang dapat ditempuh oleh pencari 
keadilan. Sampai saat ini konsepsi gugatan sederhana 
masih terus akan diperbaiki sehingga benar-benar 
menjadi suatu prosedur peradilan perdata yang 
sederhana bukan saja hanya sampai tahap terbitnya 
putusan hakim, namun juga diharapkan sampai pada 
tahap pelaksanaan (eksekusi) putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap (BHT).

Jumlah perkara gugatan sederhana yang masuk ke 
pengadilan negeri sesuai dengan data Laporan Tahunan 
Mahkamah Agung 2021 baru mencapai 8.028 gugatan, 
jumlah tersebut terus mengalami peningkatan sejak 
awal peraturan tersebut diterbitkan meskipun masih 
jauh jika dibandingkan dengan jumlah gugatan biasa.

Saat ini gugatan sederhana masih didominasi oleh kredit 
macet perbankan terutama kredit macet tanpa agunan 
atau tanpa jaminan, kondisi ini tentunya membuat kita 
harus bekerja keras agar wadah gugatan sederhana yang 
diselesaikan oleh seorang hakim tunggal dalam waktu 
25 hari kerja diminati oleh pencari keadilan. Penulis 
tertarik untuk mengkaji bagaimana dengan ujung dari 
pelaksanaan suatu putusan gugatan sederhana yang 
telah berkekuatan hukum tetap.

Proses hukum acara penyelesaian suatu perkara 
gugatan sederhana dilaksanakan paling lama 25 hari 
kerja, namun ke nyataannya pelaksanaan putusan 
yang sudah BHT ter sebut tidak sesederhana acara 
penyelesaiannya karena pelaksanaan putusan gugatan 
sederhana tetap meng gunakan prosedur permohonan 

Oleh Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H.
Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung

eksekusi layaknya permo honan 
eksekusi pada umumnya  yang 
membutuhkan waktu yang 
cukup panjang sebagaimana 
Mekanisme Permohonan 
dan Pelaksanaan Eksekusi 
Riil sesuai dengan Surat 
Keputusan Direktur Jenderal 
Badan Peradilan Umum Nomor 
40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 
tentang Pedoman Eksekusi 
Pada Pengadilan Negeri 
yang bisa memakan waktu 2 
sampai 3 bulan sampai dengan 
pelaksanaan eksekusi.

Padahal secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Ke kuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 
2 ayat (4) bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, 
dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan 
atas penyelesaian perkara bukan hanya sampai pada tahap 
hakim membacakan putusannya, namun tetap berlaku sampai 
selesainya pelaksanaa putusan yang telah BHT. Pelaksanan 
putusan pengadilan yang telah BHT terhadap perkara gugatan 
sederhana semestinya dilakukan dengan pola eksekusi yang 
sederhana dengan memangkas prosedur dan waktu pelaksanaan 
eksekusi dalam hitungan hari. 

Adanya kepastian dan kejelasan yang diberikan oleh ketentuan 
perundang-undangan bahwa terhadap putusan gugatan 
sederhana yang telah BHT dapat terlaksana secara sederhana, 
cepat dan tentunya dengan biaya yang ringan akan menjadi 
daya tarik tersendiri terhadap lembaga gugatan sederhana. Daya 
tarik bagi para pencari keadilan terhadap gugatan sederhana 
yang benar-benar tuntas sampai pelaksanaan putusan yang 
juga sederhana dan cepat tentunya selaras dengan roh awal 
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mula pembentukan Perma Gugatan Sederhana yaitu 
dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas 
ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan 
sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang 
berujung ke pengadilan. Oleh karena itu PERMA ini terbit 
untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai 
asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, selain 
itu juga untuk menjawab keluhan masyarakat pencari 
keadilan dan masyarakat ekonomi dunia terhadap 
lamanya proses berperkara di pengadilan Indonesia.

Ketepatan dan kecepatan dalam memberikan rasa 
ke adilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh 
lembaga peradilan tentunya berkorelasi pada tingginya 
minat penyelesaian perkara ke pengadilan, tingginya 
minat dan kepercayaan pencari keadilan kepada lem-
baga peradilan diharapkan akan mendongkrak wibawa 
pengadilan dan wibawa hakim di mata masyarakat. 
Ketika wibawa pengadilan meningkat, diharapkan 
masyarakat ekonomi internasional akan melirik dan 
menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi. 

Salah satu indikasi penyebab rendahnya minat investasi 
ke Indonesia dari masyarakat ekonomi internasional 
adalah karena ketiadaan wibawa putusan lembaga 
peradilan di Indonesia terhadap iklim berusaha dan 
berinvestasi. Hal ini sejalan dengan pemenuhan 
kerangka pengadilan yang unggul (The Framework of 
Courts Excellence) yakni kepercayaan dan keyakinan 
masyarakat pada pengadilan.

Ketua Mahklamah Agung menegaskan bahwa Mah-
kamah Agung selaku pemegang kekuasaan tertinggi 
di bidang peradilan terus berupaya untuk mendorong 
program prioritas pemerintah, termasuk dalam hal 
kemudahan berusaha (ease of doing business) dengan 
mener bitkan berbagai regulasi seperti Perma, SK KMA 
ataupun SEMA untuk mewujudkan penyelenggaraan 
proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya 
ringan.

Tentunya kita berharap, bukan hanya prosedur penye-
lesaian suatu perkara yang akan kita sederhanakan, 
namun juga yang tidak kalah penting adalah prosedur 
pelaksanaan putusan gugatan sederhana juga harus 
disederhanakan sedemikian rupa agar dapat mengikuti 
perputaran dunia bisnis dan ekonomi yang begitu cepat.

Konsepsi eksekusi sederhana dalam hukum acara per-
data Indonesia belum diatur secara limitatif termasuk 

dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 hanya mengatur 
aanmaning sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat 
(2b) yakni “Ketua Pengadilan menetapkan tanggal 
pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari 
setelah penetapan aanmaning.” Selanjutnya apabila 
tidak dilaksanakan maka putusan dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang 
berlaku.

Dengan berlandaskan asas sederhana, cepat 
dan biaya ringan maka sudah saatnya kita mulai 
bertindak untuk membangun suatu konsepsi eksekusi 
sederhana terhadap putusan gugatan sederhana 
yang telah BHT guna menjamin adanya kepastian, 
kecepatan dan ketepatan pelaksanaan ekseskusi. 
Dalam membangun konsepsi hukum yang baru ini 
tentunya akan banyak kaidah dan teori hukum turun 
temurun dari jaman Belanda yang sudah berakar 
tunggang yang sepertinya sulit dicabut dari dalam 
pola pikir seorang sarjana hukum dan hakim.

Penulis sependapat dengan pola dan konsep 
berpikir Dr. H. Sobandi, Kepala Biro Hukum dan 
Humas Mahkamah Agung bahwa kita harus berani 
menerobos kaidah hukum yang ada dalam HIR dan 
RBg, sudah saatnya kita bangun hukum baru yang 
berpihak dan mempermudah pencari keadilan. 
Sepanjang kaidah hukum yang kita bangun tidak 
merugikan para pihak atau pencari keadilan, maka kita 
tidak perlu takut untuk melakukan terobosan untuk 
memperbaiki hukum acara perdata yang ada saat ini.

Sudah saatnya kita membangun diskusi yang intensif 
dan dinamis untuk mewujudkan suatu konsepsi 
normatif terkait eksekusi sederhana yang nantinya 
menjadi suatu produk hukum yang bisa menjadi 
solusi untuk lebih memaksimalkan tugas dan fungsi 
lembaga peradilan dalam memberikan manfaat yang 
sebesar-besarnya bagi pencari keadilan.

Penulis berharap nantinya lembaga eksekusi 
sederhana akan menjadi salah satu produk hukum 
yang mendorong para pencari keadilan untuk 
memanfaatkan lembaga gugatan sederhana dalam 
memperjuangkan hak hukumnya. Tentunya masukan 
dan pendapat dari pakar hukum sangat dibutuhkan 
demi kesempurnaan konsep dan kaidah hukum 
sebagaimana yang diharapkan.
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Oleh Yuristyawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H. 
Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie

BOLEHKAH BERITA ACARA PERSIDANGAN 
DIBERIKAN KEPADA PIHAK LUAR 
INSTANSI PENGADILAN?

Pengantar
Masih sering menjadi pertanyaan di kalangan 
aparatur peng adilan, apakah boleh berita acara 
persidangan diberikan kepada pihak luar? Terutama 
banyak terjadi di suatu peng adilan negeri di mana 
ada kuasa dari salah satu pihak meminta turunan 
berita acara per sidangan dengan alasan untuk 
kepen tingan prinsipal nya, ada pula penyelidik dari 
kepolisian yang meminta dengan alasan untuk 
bahan penye lidikan tindak pidana lain bahkan 
pihak-pihak lainnya di luar pihak yang berperkara 
juga pernah penulis ketahui datang ke pengadilan meminta berita 
acara persidangan sekedar untuk memenuhi rasa keingintahuan 
mengenai jalannya proses persidangan.

Apabila dilihat dari proses persidangan itu sendiri berita acara 
adalah suatu proses verbal yang mencatat jalannya persidangan 
terutama sekali di dalamnya mencatat secara detil tanya jawab 
saksi-saksi yang diajukan di persidangan. Di Amerika Serikat 
dimana jalannya persidangan tidak bisa disiarkan secara lang-
sung atau direkam dalam video maka untuk mengabadikan 
jalannya persidangan konon dilakukan dengan cara melukis 
wajah Terdakwa dan wajah Hakim, ketika persidangan sedang 
berlangsung. Dalam kondisi yang demikian maka tentu saja berita 
acara persidangan memainkan peranan penting untuk merekam 
jalannya proses persidangan sehingga diketahui oleh pihak luar 
yang ingin mengetahui jalannya proses persidangan.

Kondisi ini tentunya tidak bisa disamakan dengan di Indonesia di 
mana persidangan sendiri sudah terang dinyatakan terbuka untuk 
umum bahkan dapat disiarkan secara langsung serta masya rakat 
bebas untuk menyaksikan jalannya persidangan atau bahkan 
mem-videokan persidangan dengan syarat tidak melanggar 
ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan terbukanya proses persidangan di Indonesia dikaitkan 
hak para pihak yang berperkara agar proses persidangan per-
kara nya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang 
berlaku maka yang masih menjadi pertanyaan bagi penulis adalah 
apakah masih urgent untuk dibuatkan turunan berita acara per-
sidangan dan diberikan kepada pihak luar? Dan bolehkah berita 
acara persidangan ini diberikan kepada pihak di luar instansi 
pengadilan? Dua pertanyaan tersebut masih mengganjal di hati 
penulis sehingga akan penulis coba untuk kaji lebih lanjut dalam 
tulisan ini.

Pembahasan
Pada umumnya Advokat atau penasihat hukum dari 
Terdakwa selalu menggunakan dalil Pasal 72 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana yang berisi “Atas permintaan tersangka atau 
penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan 
memberikan turunan berita acara pemeriksaan un-
tuk kepentingan pembelaannya,” bunyi pasal demi-
kian kemu dian diterjemahkan termasuk hak bagi 
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk meminta 
turunan berita acara persidangan dan mendesak 

kepada Ketua Pengadilan atau Panitera untuk memberikan turunan 
berita acara tersebut. Demikian pula yang terjadi dalam perkara 
perdata, kuasa hukum pihak berperkara juga menggunakan Surat 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
1-144/SK/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi 
di Pengadilan khususnya ke tentuan Huruf C.6. Informasi lain 
yang berisi “Para pihak ber perkara atau kuasanya dapat meminta 
informasi mengenai berita acara sidang dan surat-surat yang 
diajukan dalam persidangan,” ketentuan ini juga ditafsirkan oleh 
pihak-pihak yang berperkara untuk dapat memperoleh turunan 
berita acara persidangan.

Desakan-desakan oleh para pencari keadilan dan pihak-pihak 
luar mensalahtafsirkan bunyi peraturan perundang-undangan 
yang dimaksud untuk memuluskan kepentingan mereka sendiri 
tanpa memperhatikan arti sebenarnya dari peraturan-perundang-
undangan tersebut. Guna memudahkan pembahasan mengenai 
maksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang men jadi 
dalil para pencari keadilan untuk memperoleh turunan berita acara 
persidangan maka penulis akan membagi pembahasan ini menjadi 
dua sub pokok bahasan yaitu Turunan berita acara pemeriksaan 
yang dimaksud Pasal 72 KUHAP dan Informasi mengenai berita 
acara sidang yang dimaksud SK KMA Nomor 1-144/SK/KMA/
SK/I/2011.
A. Turunan berita acara pemeriksaan yang dimaksud Pasal 72 

KUHAP
 Pasal 72 KUHAP memang menyatakan “Atas permintaan 

tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersang-
kutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk 
kepentingan pembelaannya.” Kemudian yang perlu dicermati 
adalah, apa yang dimaksud berita acara pemeriksaan? Apakah 
itu sama dengan berita acara sidang? Untuk mencari jawaban 
tersebut perlu dilihat penjelasan KUHAP atas bunyi Pasal 72 
tersebut yang menyatakan:
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 “Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan pembelaannya” 
ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut 
untuk diri sendiri. Yang dimaksud dengan “turunan” ialah dapat 
berupa foto copy. Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” dalam 
pasal ini ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, hanya 
untuk pemeriksaan tersangka. Dalam tingkat penuntutan ialah 
semua berkas perkara termasuk surat  dakwaan. Pemeriksaan 
di tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk 
putusan hakim.”

 Berita acara sidang adalah berita acara yang dibuat oleh 
panitera pengganti yang mencatat semua proses persi-
dangan termasuk proses verbal (vide Pasal 152 HIR/179 Rbg 
dan SEMA Nomor 06 Tahun 1960). Pasal 72 KUHAP hanya 
menyatakan “berita acara,” hal ini tidak serta merta dapat 
diartikan termasuk berita acara persidangan karena redaksi 
dalam penjelasan Pasal 72 KUHAP adalah “Pemeriksaan di 
tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk 
putusan hakim.” Banyak yang mensalahtafsirkan bahwa berkas 
perkara itu adalah termasuk berita acara sidang apakah benar 
demikian? 

 Istilah berkas perkara dalam penjelasan Pasal 72 KUHAP 
haruslah tetap dilekatkan pada bunyi formal Pasal 72 KUHAP itu 
sendiri yakni ketika masih bertatus sebagai “tersangka” dengan 
demikian dengan sendirinya berita acara persidangan tentu 
saja belum ada sama sekali dan lagi redaksi Pasal 72 KUHAP 
adalah “untuk kepentingan pembelaannya,” pembelaan siapa? 
tentunya adalah pembelaan tersangka nanti bila perkaranya 
diajukan ke persidangan oleh karena itu menurut penulis arti 
“berkas perkara” dalam Pasal 72 KUHAP masih merujuk pada 
Pasal 246 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement yaitu adalah 
seluruh surat-surat yang dilimpahkan oleh penuntut umum 
kepada pengadilan saat pelimpahan perkara pidana.

 Untuk memperkuat pandangan tersebut, penulis telah 
mencari arti berkas perkara dari Undang-Undang yang tidak 
jauh diundangkan dari masa berlakunya KUHAP yakni Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pasal 
63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum yang berisi:
(1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas 

perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya 
perkara, uang titipan pihak ketiga, Surat-surat berharga, 
barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di 
Kepaniteraan.

(2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas 
perkara tidak boleh dibawa ke luar dari ruang Kepaniteraan, 
kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan 
Undang-Undang.

(3) Tata cara pengeluaran surat asli, salinan putusan, risalah, 
berita acara, dan akta serta surat-surat lainnya diatur oleh 
Mahkamah Agung.

 Bila diperhatikan bunyi Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1986 berita acara sidang dibedakan dan tidak 

termasuk ke dalam berkas perkara, demikian pula dengan putusan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tidaklah termasuk dalam berkas perkara karena 
penyebutannya disebutkan secara terpisah. Dengan demikian 
berdasarkan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 berkas perkara didalamnya tidak termasuk berita acara 
sidang dan putusan hakim.

 Istilah berkas perkara dalam penjelasan Pasal 72 KUHAP juga 
tidak bisa disamakan artinya dengan Bundel A karena mengenai 
Bundel A ini diatur secara khusus dalam Surat Keputusan 
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1939/DJU/SK/
HM.02.3/10/2018 tentang Pedoman Pemberkasan Arsip Perkara 
yang Telah Diminutasi pada Pengadilan Tingkat Pertama  dan 
meskipun Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi 
Pengadilan Edisi 2007, Tahun 2009 halaman 216 menyatakan 
“Berkas perkara terdiri dari Bundel A dan Bundel B,” namun istilah 
berkas perkara dalam Buku II merujuk pada pemberkasan perkara 
dalam hal adanya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan 
kembali sehingga tidak bisa disamakan arti istilah berkas perkara 
dalam Buku II tersebut dengan istilah berkas perkara sebagaimana 
dalam penjelasan Pasal 72 KUHAP karena telah dibedakan arti 
istilah tersebut sebagaimana Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1986.

 Di samping berita acara sidang tidak termasuk dalam berkas 
perkara sehingga tidak bisa dimintakan turunannya berdasarkan 
Pasal 72 KUHAP, dengan jelas Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1986 telah melarang keluarnya berita acara sidang 
dari ruang kepaniteraan kecuali atas perintah Undang-Undang. 
Hal ini dapat dimaknai berita acara sidang tidak boleh difotokopi, 
tidak boleh dibuatkan salinannya dan dikeluarkan kepada pihak 
lain selain diatur oleh Undang-Undang.

 Hingga kini tidak ada Undang-Undang maupun Peraturan 
Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat 
Keputusan Mahkamah Agung yang mengatur pembuatan salinan 
berita acara sidang untuk diberikan kepada pihak luar. Mahkamah 
Agung hanya pernah sekali memberikan ijin untuk memberikan 
salinan berita acara persidangan perkara-perkara G30 S/PKI dan 
subversi lainnya guna pembentukan Museum Monumen Pancasila 
Sakti (vide SEMA Nomor 4 Tahun 1983).

 Dapat disimpulkan Pasal 72 KUHAP haruslah dimaknai kebolehan 
memberikan turunan atau dalam bentuk fotokopi atas berkas 
perkara yaitu terbatas pada surat-surat yang dilimpahkan oleh 
penuntut umum kepada pengadilan. Selebihnya berita acara 
sidang hanya dapat ditunjukan kepada Terdakwa atau Penuntut 
Umum sebagai hak mereka dalam proses banding yaitu hak 
untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 236 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP jo. Surat Keputusan 
Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pember-
lakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi 
Pengadilan khususnya ketentuan nomor 2.1.9 dan nomor 2.1.10 
halaman 206 Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi 
Pengadilan Edisi 2007, Tahun 2009.
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B. Informasi mengenai Berita Acara Sidang yang dimaksud SK 
KMA Nomor 1-144/SK/KMA/SK/I/2011

 Ketentuan Huruf C.6. Informasi lain sebagaimana dalam Surat 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 1-144/SK/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pela-
yanan Informasi di Pengadilan tidak secara spesifik menya-
takan bahwa salinan berita acara persidangan dapat diberi-
kan kepada pihak berperkara atau kuasanya. Bila dilihat dari 
redaksi Ketentuan Huruf C.6. Informasi lain sebagaimana 
dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1-144/SK/KMA/SK/I/2011 redaksi tersebut 
hampir serupa dengan bunyi Pasal 15 Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi 
Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan 
pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

 Pasal 15
(1) Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat 

diminta oleh publik pada Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi meliputi:
a. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang 

telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum 
berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi 
atau naskah elektronik, bukan salinan resmi);

b. Informasi dalam Buku Register Perkara;
c. Data statsistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis 

perkara;
d. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan 

perkara;
(2) Para Pihak berperkara atau kuasanya dapat meminta 

informasi mengenai berita acara sidang dan surat-surat 
yang diajukan dalam persidangan.

 Bila melihat karakteristik yang sama tentang redaksi pem-
berian informasi terhadap pihak yang berperkara maka 
pemberian informasi berita acara sidang tidaklah dapat 
diartikan memberikan salinan berita acara sidang karena 
redaksi pemberian fotokopi dijelaskan secara tersurat 
hanya dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a PERMA Nomor 1 
Tahun 2010. Bila benar yang dimaksud Ketentuan Huruf 
C.6. Informasi lain sebagaimana dalam Surat Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/
SK/KMA/SK/I/2011 adalah termasuk memberikan salinan 
berita acara sidang maka tentunya redaksi yang lengkap 
harus ditulis pada surat keputusan a quo sebagaimana bila 
kita bandingkan redaksi Pasal 27 ayat (7) dan Pasal 29 ayat 
(4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan 
Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum yang mana disebutkan secara jelas pada Pasal 27 
ayat (7) PERMA Nomor 3 Tahun 2016 bahwa salinan berita 
acara tentang pernyataan kesediaan untuk menerima 
atau menolak uang ganti kerugian yang ditawarkan 
disampaikan pula kepada Termohon atau redaksi lain 
dalam Pasal 29 ayat (4) PERMA Nomor 3 Tahun 2016 yang 
menyatakan salinan berita acara penyimpanan penitipan 
uang ganti kerugian yang dibuat dan ditandatangani 

oleh Panitera disampaikan pula kepada Pemohon dan 
Termohon.

 Dapat disimpulkan yang dimaksud pemberian informasi 
mengenai berita acara persidangan sesuai Surat Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/SK/
KMA/SK/I/2011 hendaknya tetap memperhatikan ketentuan 
Undang-Undang yang mengatur tentang berita acara sidang. 
Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 telah 
melarang keluarnya berita acara sidang dari ruang kepaniteraan 
kecuali atas perintah Undang-Undang, dengan demikian pem-
berian informasi mengenai berita acara persidangan perkara 
perdata juga hanya dimungkinkan dalam proses inzage bila 
salah satu pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum 
banding sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan 
Ulangan di Jawa dan Madura yang berisi “Kemudian selambat-
lambatnya empat belas hari setelah permintaan pemeriksaan 
ulangan diterima, Panitera memberi tahu kepada kedua 
belah pihak, bahwa mereka dapat melihat surat-surat yang 
bersangkutan dengan perkaranya di kantor Pengadilan Negeri 
selama empat belas hari.”

Kesimpulan
Berita Acara Persidangan tidak dapat diberikan kepada pihak di 
luar instansi pengadilan meskipun terhadap para pihak yang 
berperkara. Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1986 telah melarang keluarnya berita acara sidang dari ruang 
kepaniteraan kecuali atas perintah undang-undang. Hal ini dapat 
dimaknai berita acara sidang tidak boleh difotokopi, tidak boleh 
dibuatkan salinannya dan dikeluarkan kepada pihak lain selain 
diatur oleh Undang-Undang.

Hingga kini tidak ada Undang-Undang maupun Peraturan 
Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat 
Keputusan Mahkamah Agung yang mengatur pembuatan 
salinan berita acara sidang untuk diberikan kepada pihak luar 
sehingga dengan demikian pemberian salinan berita acara sidang 
haruslah secara kasuistis dan atas ijin resmi dari Mahkamah 
Agung sebagaimana dahulu pernah terjadi ketika Mahkamah 
Agung memberikan ijin untuk memberikan salinan berita acara 
persidangan perkara-perkara G30 S/PKI dan subversi lainnya guna 
pembentukan Museum Monumen Pancasila Sakti sesuai SEMA 
Nomor 4 Tahun 1983.

Pemberian informasi mengenai berita acara persidangan 
sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1-144/SK/KMA/SK/I/2011 hendaknya tetap 
memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang mengatur 
tentang berita acara sidang. Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1986 telah melarang keluarnya berita acara sidang 
dari ruang kepaniteraan kecuali atas perintah undang-undang, 
dengan demikian pemberian informasi mengenai berita acara 
persidangan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana 
hanya dimungkinkan dalam proses inzage bila salah satu pihak 
yang berperkara mengajukan upaya hukum banding.
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ANALISIS PEMERIKSAAN DALAM PERKARA 
PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS: 
CONTRADICTOIR ATAUKAH EX-PARTE?

Oleh Anisa Lestari, S.H., M.Kn. 
Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung

Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 
menyebut kan wewenang peradilan umum adalah 
memeriksa, meng adili, dan memutus perkara pidana dan 
perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Adapun kewenangan tersebut dalam perkara 
perdata terdiri atas kewe nangan pengadilan menyelesaikan 
perkara contentiosa dengan pemeriksaan secara 
contradictoir dan perkara voluntair dengan pemeriksaan 
secara ex-parte.

Termasuk dalam konteks ini adalah kewenangan pengadilan 
untuk menyelesaikan perkara pembubaran Perseroan 
Terbatas sebagaimana Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) yang menyebutkan beberapa 
alternatif penyebab pembubaran Perseroan, yang salah 
satu diantaranya didasarkan atas suatu penetapan peng-
adilan. Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 menyatakan Pengadilan Negeri menerbitkan 
penetapan tersebut atas: permohonan Kejaksaan dengan 
alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau 
perseroan melakukan perbuatan yang melanggar per-
aturan perundang-undangan; Permohonan pihak yang 

berkepentingan dengan alasan 
adanya cacat hukum akta 
pendirian; atau Permohonan 
pemegang saham, Direksi 
atau Dewan Komisaris dengan 
alasan Perseroan tidak mungkin 
dilanjutkan.

UUPT tidak mengatur lebih 
lanjut mengenai system 
pemeriksaan dalam perkara 
pembubaran Perseroan 
tersebut. Apabila ditafsir kan 
dari Pasal 142 dan 146 UUPT, 
maka pembubaran Perseroan seharusnya diajukan ke pengadilan 
dalam bentuk perkara per mohonan. Pada umumnya, proses 
pemeriksaan permohonan dilang sungkan secara ex-parte, tetapi 
pada permohonan pem bubaran Perseroan justru dilakukan 
secara contradictoir, meskipun produk yang diterbitkan berupa 
Penetapan. Lantas, apakah pemeriksaan secara contradictoir 
tersebut sudah tepat, khu sus nya terkait pembubaran Perseroan 
yang diajukan Ke jaksaan karena Perseroan melakukan perbuatan 
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yang me langgar peraturanperundang-undangan (Pasal 
146 ayat (1) huruf a UUPT) dengan bukti berupa putusan 
pengadilan yang telah inkracht?

Perbedaan pemeriksaan secara contradictoir 
dan ex-parte
Pemeriksaan secara contradictoir adalah pemeriksaan yang 
ber langsung dengan mendengar sanggahan dari pihak 
lawan, dikarenakan per masalahan hukum yang diaju kan 
ber kaitan dengan pihak lain. Dalam pemeriksaan secara 
contradictoir ter sebut wajib untuk menegakkan azas audi 
et alteram partem dan imparsialitas. Sedangkan pemerik-
saan secara ex-parte dilakukan tanpa sanggahan dari pihak 
lawan, dikarenakan permasalahan hukum hanya menyang-
kut kepentingan pemohon. Pemeriksaan ex-parte ber-
sifat sederhana yaitu hanya mendengar keterangan dan 
pemeriksaan alat bukti pemohon saja, serta tidak terdapat 
replik-duplik maupun kesimpulan.

Pemeriksaan permohonan yang dilaksanakan 
secara contradictoir
Pada prinsipnya proses pemeriksaannya permohonan di-
lakukan secara ex-parte tetapi terdapat pengecualian menge-
nai hal ini dalam Buku II Mahkamah Agung, yang menye-
butkan walaupun dalam redaksi Undang-Undang disebutkan 
pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Pengadilan atas 
permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain 
sebagaimana Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999, Pasal 110 dan 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1995, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai 
perkara voluntair yang diperiksa secara ex-parte, karena 
mengandung kepentingan orang lain sehingga harus 
diselesaikan secara contentiosa, dengan menarik pihak yang 
berkepentingan sebagai Termohon, sehingga azas audi et 
alteram partem terpenuhi. Produk dari permohonan tersebut 
adalah penetapan yang dapat diajukan kasasi.

Proses pemeriksaan dalam perkara 
permohonan pembubaran Perseroan Terbatas
Selaras dengan ketentuan Buku II, pada praktiknya pemerik-
saan permohonan pembubaran Perseroan tidak dilaksanakan 
secara ex-parte tetapi dilakukan secara contradictoir. Terkait 
hal ini, Penulis merasa perlu untuk menganalisis lebih lanjut 
mengenai permohonan pembubaran Perseroan khususnya 
yang diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a UUPT, terlebih 
apabila bukti yang diajukan berupa putusan pengadilan yang 
telah inkracht, seperti dalam perkara Permohonan Nomor 15/
Pdt.P/2015/PN Kbu.

Dalam perkara tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi 
bertindak selaku Pemohon dan PT Mega Berlian Indonesia 
selaku Termohon, I Gede Berlian MS (Direktur) selaku Turut 
Termohon I, Kaisyar Nurmansyah (Direktur Utama) selaku 
Turut Termohon II, serta Wansori, S.H. (Direktur Utama) 
selaku Turut Termohon III. Permohonan diajukan karena 
Termohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001.

Adapun bukti surat yang diajukan yaitu berupa Salinan 
Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 86/Pid.
Sus/2015/PN Kbu. Pemeriksaan dilakukan dengan 
memanggil pihak lawan, akan tetapi meskipun telah 
dipanggil secara sah dan patut, pihak lawan tetap tidak 
hadir pada hari persidangan yang ditentukan.

Berdasarkan kasus posisi tersebut, muncul pertanyaan 
dalam benak Penulis yaitu: apakah proses pemeriksaan 
sudah tepat dilaksanakan secara contradictoir ataukah 
justru lebih efektif apabila dilaksanakan secara ex-parte? 
Mengingat alasan permohonan diajukan atas dasar putusan 
pengadilan yang telah inkracht dan merupakan suatu akta 
otentik (dengan kekuatan pembuktian sempurna dan 
mengikat. Selain itu, dalam hal pihak termohon tidak hadir 
meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana 
dalam perkara tersebut, apakah nantinya produk yang akan 
diterbitkan berupa Penetapan yang bersifat verstek?

Berkaitan dengan hal ini tentunya perlu dilakukan kajian 
lebih lanjut berkenaan dengan aturan yang terdapat di 
dalam Buku II Mahkamah Agung, mengingat UUPT yang 
tercantum dalam Buku II Mahkamah Agung tersebut yaitu 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah digantikan oleh 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Namun demikian 
mengacu pada semangat bahwa Termohon harus diberikan 
hak untuk melakukan pembelaan/tanggapan, maka Penulis 
berkesimpulan pemeriksaan permohonan pembubaran 
perseroan dengan menerapkan pemeriksaan secara 
contradictoir akan dirasakan lebih memenuhi rasa keadilan 
dari pada hanya sekedar mengutamakan kecepatan dan 
kepastian dimana permohonan telah didasarkan pada 
putusan yang telah inkracht.
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KUNJUNGAN DIRJEN BADILUM KE PN SUBANG
Pada hari Kamis 20 Mei 2022 sekitar pukul 14.50 WIB, Pengadilan Negeri Subang mendapat kunjungan dari Direktur Jenderal Badan 
Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Dalam kunjungan singkatnya, Dirjen Badilum meninjau beberapa fasilitas layanan 
publik di PN Subang diantaranya:

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dirjen Badilum mengingatkan agar seluruh Pegawai di PN Subang khususnya yang bertugas di 
PTSP agar bekerja dengan baik dan profesional serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

2. Realisasi Pembangunan Ruang Sidang dan Pembangunan Tahap 2 Gedung PN Subang yang baru difungsikan.

3. Fasilitas untuk pengunjung termasuk Ruang Tahanan. Dirjen Badilum mengarahkan agar di ruang tunggu sidang untuk pengunjung 
tersedia informasi berupa jadwal sidang yang selalu di update secara berkala.

4. PTSP Mandiri (Siadil). Dirjen Badilum memberikan apresiasi dan masukan untuk pengembangan Siadil seperti pengadaan pemindai 
agar pihak yang berkepentingan dapat tetap menggunakan aplikasi Siadil meskipun hanya membawa persyaratan berupa dokumen 
fisik dan agar panduan penggunaan Aplikasi Siadil dibuat lebih mudah dimengerti oleh pihak berkepentingan.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, 
S.H., M.H., ketika meninjau, memberi apresiasi dan masukan 
untuk PTSP Mandiri (Siadil) PN Subang, dengan didampingi 
Ketua PN Subang Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum. 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., berfoto bersama dengan Ketua PN Subang, Para Hakim, 
Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan karyawan/karyawati PN Subang.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, 
S.H., M.H., ketika meninjau Ruang Sidang PN Subang yang baru 
difungsikan.
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PENGADILAN TINGGI MEDAN MENGADAKAN 
SIDANG LUAR BIASA:
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN DR. HERDI AGUSTEN, 
S.H., M.HUM., SEBAGAI WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan beserta istri 
berfoto bersama Hakim Tinggi dan Panitera Pengadilan Tinggi 
Medan pada saat Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan 
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada Rabu, 25 Mei 2022 
di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan.

Tamu undangan pada acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan 
Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerapkan 
protokol kesehatan dengan ketat.

Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Robinson Tarigan, S.H., 
M.H., saat mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan 
Tinggi Medan Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum.

Penyematan kalung tanda jabatan Wakil Ketua Pengadilan 
Tinggi Medan Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum oleh Ketua 
Pengadilan Tinggi Medan Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H. 
(NSN).
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PENGANTAR ALIH TUGAS WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI 
MEDAN MENJADI KETUA PENGADILAN TINGGI KENDARI DAN 
HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI MEDAN MENJADI WAKIL 
KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, PALANGKARAYA 
DAN KENDARI

Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H., 
memberikan sambutan pada acara Pengantar Alih Tugas Wakil 
Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Hakim Tinggi Pengadilan 
Tinggi Medan pada Kamis, 12 Mei 2022 di Ruang Sidang Cakra 
Pengadilan Tinggi Medan.

Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Robinson Tarigan, S.H., 
M.H., beserta istri berfoto bersama Wakil Ketua Pengadilan 
Tinggi Medan Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H., yang akan menjadi 
Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, Hakim Tinggi Haris Munandar, 
S.H., M.H., menjadi Hakim Tinggi DKI Jakarta, Drs. Arifin, S.H., 
M.Hum., menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, Dr. 
Wayan Karya, S.H., M.Hum., menjadi Wakil Ketua Pengadilan 
Tinggi Palangkaraya dan Nursyam, S.H., M.Hum., menjadi Wakil 
Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Ridwan Ramli, S.H., 
M.H., beserta istri menyampaikan sambutan perpisahan pada 
acara Pengantar Alih Tugas menjadi Ketua Pengadilan Tinggi 
Kendari.

Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H., 
beserta istri berfoto bersama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 
Medan Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H., dan para Hakim Tinggi 
Pengadilan Tinggi Medan pada acara Pengantar Alih Tugas 
Kamis, 12 Mei 2022 di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tinggi 
Medan (NSN)
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PELANTIKAN WAKIL KETUA PT BANDA ACEH
Sidang Luar Biasa Pengambilan Sumpah & Pelantikan Nursyam, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh 
berlangsung di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Acara tersebut dihadiri oleh Hakim Tinggi PT Banda Aceh serta para 
Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Jumat, 10 Juni 2022.
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SOSIALISASI GUGATAN SEDERHANA
PADA BANK SYARIAH INDONESIA

Ketua Pengadilan Negeri Palu, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., saat Sosialisasi Gugatan Sederhana dan Penyelesaian 
Permasalahan Hukum Penagihan di hadapan karyawan dan karyawati Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Palu pada hari 
Selasa, 24 Mei 2022 di Kantor BSI Cabang Palu.

Sesi “Diskusi dan Tanya Jawab” antara Ketua Pengadilan 
Negeri Palu, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.,dengan 
Karyawan dan Karyawati Bank Syariah Indonesia (BSI) 
Cabang Palu dalam kegiatan Sosialisasi Gugatan 
Sederhana dan Penyelesaian Permasalahan Hukum 
Penagihan.

Karyawan dan karyawati Bank Syariah Indonesia (BSI) 
Cabang Palu menyimak penjelasan tentang Gugatan 
Sederhana dan Hukum Penagihan. (AAR)
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PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI 
SULAWESI TENGGARA

Ketua PT Sultra Dr.Ridwan Ramli, S.H., M.H., menyematkan 
kalung jabatan kepada Drs.Arifin, S.H., M.Hum., sebagai Wakil 
Ketua PT Sultra yang baru saja dilantik dalam Sidang Luar Biasa 
yang diselenggarakan di Aula Ruang Sidang PT Kendari, 27 Mei 
2022.

Drs. Arifin, S.H., M.Hum., dilantik sebagai Wakil Ketua PT Sultra 
Sultra menggantikan Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. yang di 
saat bersamaan dipromosikan sebagai Wakil Ketua PT Sultra 
Bengkulu.

Seluruh keluarga besar PT Sultra mengikuti kegiatan Pengantar 
Tugas untuk Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. (kedua dari kiri) 
sebagai Wakil Ketua PT Sultra Bengkulu, Cipta Sinuraya, S.H., 
M.H. (ketiga dari kiri) sebagai Hakim Tinggi pada PT Medan, 
Rerung Patong Loan, S.H., M.H. (keempat dari kanan) sebagai 
Hakim Tinggi pada PT Makassar dan Achmad Fauzi, S.H., M.H. 
(pertama dari kanan) sebagai Hakim Yustisial pada Bawas 
Mahkamah Agung  RI.

Ketua PT Sultra Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H., didampingi istri 
berfoto bersama Wakil Ketua PT Sultra Sultra Drs. Arifin, S.H., 
M.Hum., didampingi istri sesaat setelah kegiatan pelantikan, 
27 Mei 2022.
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PISAH SAMBUT KETUA PENGADILAN TINGGI MATARAM 
DAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

Ketua PT Mataram, Dr. H. A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., didampingi istri saat memberikan kata perpisahan dan Ketua PT Sultra, Dr. H. 
Ridwan Ramli, S.H., M.H., didampingi istri saat memberikan kata sambutan pada kegiatan Pisah Sambut di Aula Pengadilan Tinggi Sulawesi 
Tenggara, 23 Mei 2022.

Ketua PT Sultra didampingi istri dan Ketua PT Mataram didampingi 
istri berfoto bersama pada kegiatan Pisah Sambut yang 
diselenggarakan di Aula Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, 23 
Mei 2022.

Ketua PT Sultra Dr.H.Ridwan Ramli, S.H., M.H., Wakil Ketua PT 
Sultra Sultra Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H., dan KPT Mataram 
Dr. H. A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., didampingi istri berfoto 
bersama seluruh pimpinan pengadilan tingkat pertama se-wilayah 
hukum PT Sultra.

Ketua PT Sultra Dr. H. Ridwan Ramli, S.H., M.H., Wakil Ketua PT 
Sultra Sultra Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H., dan Ketua PT Mataram 
Dr. H. A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., didampingi istri berfoto 
bersama para Hakim Tinggi pada PT Sultra.

Ketua PT Sultra Dr.H.Ridwan Ramli, S.H., M.H., Wakil Ketua 
PT Sultra Sultra Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H., dan Ketua PT 
Mataram Dr. H. A. S.Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., didampingi istri 
berfoto bersama Pengurus Daerah Dharmayukti Karini Provinsi 
Sultra.
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LEPAS SAMBUT DIREKTUR JENDERAL BADAN 
PERADILAN UMUM

Lepas Sambut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dari 
Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., kepada H. Bambang Myanto, 
S.H., M.H., di Tiger Ballroom, Royal Safari Garden, Bogor, 17 
Juni 2022.

Dirjen Badilum bersama Pejabat Eselon II dan Wakil Ketua 
PT DKI Jakarta.

Tamu undangan dan para pegawai Badilum.

Ketua PN menghadiri dalam acara Lepas Sambut.

Penyerahan cinderamata.

Direktur PAPU Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., Hakim Agung 
Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Wakil Ketua PT DKI Jakarta 
Heru Pramono, S.H., M.Hum., Sesditjen Badilum Drs. H. 
Wahyudin, M.Si., dan Dirbinganis Dr. Lucas Prakoso, S.H., 
M.Hum.
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IKAHI PT BANDUNG SELENGARAKAN BAKTI SOSIAL 
OPERASI KATARAK GRATIS DI KABUPATEN GARUT 
IKAHI PT Bandung bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) menyelenggarakan operasi katarak 
gratis di Rumah Sakit Medina, Kabupaten Garut, 27–29 Mei 2022. Ada sekitar 600 (enam ratus) orang menikmati layanan gratis ini, terdiri 
dari pasien anak-anak hingga lanjut usia. Di samping itu IKAHI PT Bandung juga melakukan pembagian sembako dan kaos kepada 
masyarakat.

Wakil Ketua PT Bandung, H. Mas Husnendar, S.H., M.H., didampingi 
para Hakim Tinggi PT Bandung dan Ketua PN Garut saat menyapa 
para pasien operasi katarak gratis.

Ketua PN Garut, Harris Tewa, S.H., M.H., bersama hakim dan 
pegawai PN Garut serta para pasien operasi katarak gratis.

dr. Andreas Sofiandi dari PERDAMI bersama Wakil Ketua 
PT Bandung, H. Mas Husnendar, S.H., M.H., berbincang dengan 
pasien operasi katarak gratis yang telah berusia 100 tahun.

Wakil Ketua PT Bandung, H. Mas Husnendar, S.H., M.H., dan dr. 
Andreas Sofiandi dari PERDAMI bersama para pasien operasi 
katarak gratis.

Situasi ruang operasi katarak gratis saat pada dokter dari Perdami 
melakukan tindakan operasi terhadap pasien katarak.
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PELANTIKAN WAKIL KETUA PT BANGKA BELITUNG

 

Foto bersama Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris sewilayah Bangka Belitung 

 

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Dr. Artha Theresia Silalahi, S.H.,M.H., 
saat melakukan penandatanganan Pakta Integritas dalam  

 

 

Foto bersama KPT Bangka Belitung Asnahwati,S.H.,M.H. dan WKPT Bangka 
Belitung Dr. Artha Theresia Silalahi, S.H.,M.H., beserta suami 

Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Asnahwati, S.H., M.H., 
melakukan penyematan kalung jabatan kepada Wakil Ketua 
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Foto bersama Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris sewilayah 
Bangka Belitung.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 
Dr. Artha Theresia Silalahi, S.H., M.H., saat melakukan 
penandatanganan Pakta Integritas.

Foto bersama KPT Bangka Belitung Asnahwati, S.H., M.H., dan 
Wakil Ketua PT Bangka Belitung Dr. Artha Theresia Silalahi, S.H., 
M.H., beserta suami.
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PELANTIKAN WAKIL KETUA PT BANTEN

Pelantikan Sujatmiko, S.H., M.H., sebagai Wakil Ketua PT Banten, 
Jumat 10 Juni 2022 disaksikan segenap keluarga besar PT Banten 
dan Dharmayukti Karini PT Banten.

Wakil Ketua PT Banten: Sujatmiko, S.H., M.H., beserta istri foto 
bersama dengan para Hakim Tinggi PT Banten 

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Ketua PN Pandeglang Hendhy Eka Chandra, S.H., oleh Ketua PT Banten: Charis Mardiyanto, S.H., M.H. 
menggantikan pejabat lama Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., dihadiri oleh YM Hakim Agung: Is Sudaryono, S.H., M.H., beserta istri 
di Gedung PT Banten, Selasa, 28 Juni 2022

Ketua PT Banten, Charis Mardiyanto, S.H., M.H., menyematkan 
kalung jabatan kepada Wakil Ketua PT Banten, Sujatmiko, S.H., M H.

Wakil Ketua PT Banten dan istri foto bersama dengan ibu-ibu 
Dharmayukti Karini seusai pelantikan.
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PELANTIKAN WAKIL KETUA PT TANJUNGKARANG

Rabu, 22 Juni 2022 pukul 10.00 telah dilaksanakan Pengambilan 
Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang H. 
Suwidya, S.H., LL.M., di Kantor Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 
Jalan Cut Mutia No 42, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

Foto bersama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Dr. 
Mochamad Djoko, S.H., M.Hum., dan Ketua Darmayukti Daerah 
Provinsi Lampung, Lilik Mariyani Djoko, S.H. dengan Wakil Ketua 
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang H. Suwidya, S.H., LL.M., beserta 
Wakil Ketua Darmayukti Daerah Provinsi Lampung Dra. Nurul 
Bariroh Suwidya.

Penyematan Kalung Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 
Tanjung Karang H. Suwidya, S.H., LL.M., oleh Ketua Pengadilan 
Tinggi Tanjung Karang Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum.

Foto bersama para Ketua Pengadilan Negeri Se-Provinsi Lampung 
dengan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang baru 
saja dilantik, H. Suwidya, S.H., LL.M., beserta istri.
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Menghindari
Ngantuk
Saat Rapat

Dalam kebanyakan kejadian, orang tertidur dalam rapat akibat melamun. Pikiran Anda melayang, mengingat beberapa 
kenangan indah dari masa lalu dan sebelum tersadar, Anda dibangunkan oleh suara pemimpin rapat memanggil nama Anda.

Untuk menghindari tertidur, Anda perlu menemukan sesuatu yang akan membuat pikiran Anda tidak mengembara. Menurut 
Edward Simarmata dalam bukunya yang berjudul The Judiciary Kepemimpinan Pengadilan – Benchbook on Management 
and Leadership, mengantuk saat rapat merupakan pengalaman yang lumrah, terutama saat jadwal padat ditambah dengan 
rapat sore dan presenter yang membosankan. Meskipun demikian, Anda tidak boleh biarkan rasa kantuk menguasai Anda. 
Membiarkan diri Anda tertidur dalam rapat dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan bagi reputasi dan karier Anda.

Dibawah ini ada 3 (tiga) latihan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga pikiran Anda tetap waspada selama pertemuan.

Latihan 1 Latihan 2

Latihan 3

Menulis dengan tangan yang tidak biasa untuk menulis. Kalau Anda 
normal, gunakan tangan kiri. Sebaliknya, kalau anda kidal, gunakan 
tangan kanan. Memegang pena di tangan yang tidak biasa digunakan 
akan menciptakan sensasi yang asing bagi otak Anda. Otak Anda akan 
fokus pada sensasi baru ini, dan membantunya tetap waspada.
Agar Latihan ini lebih efektif, cobalah untuk fokus pada sensasi berikut 
ini:
- Perhatikan bagian-bagian jari Anda yang bersentuhan dengan pena.
- Coba rasakan jika ada ketegangan di tangan Anda.
- Alihkan pena ke tangan yang tidak biasa dan bandingkan perasaannya.
- Cobalah untuk menulis beberapa kata dengan tangan yang tidak biasa 

ini.
Setelah beberapa saat melakukannya, pikiran Anda akan merasa lebih 
waspada.

Gerakkan bahu Anda ke atas dan ke bawah. 
Naik turunkan bahu dan berlawanan arah 
sehingga ketika bahu kiri bergerak ke atas, 
bahu kanan bergerak ke bawah, begitu pula 
sebaliknya. Gerakannya harus cukup kuat 
sehingga Anda bisa merasakannya, tetapi jangan 
terlalu mencolok sehingga tidak ada orang lain 
yang akan memperhatikan gerakan tersebut. 
Terus tingkatkan kecepatan ke titik di mana akan 
membuat orang lain memperhatikan gerakan 
tersebut. Selanjutnya, perlambat gerakan dan 
berhenti. Setelah beberapa saat melakukan ini, 
pikiran Anda akan terasa lebih waspada.

Gerakan memutar bahu. Ini sangat 
mirip dengan latihan sebelum nya. 
Bedanya, disini Anda tidak menggerak-
kan bahu atas ke bawah, tetapi me-
mutar dan membuat lingkaran kecil. 
Latihan dimulai dari bahu kiri. Usahakan 
agar gerakan tetap melingkar. Setelah 
bisa melakukannya dengan sempurna, 
balikkan arah gerakan. Terus tingkatkan 
kecepatan sambil menjaga agar 
gerakan tidak terlihat oleh orang lain 
dalam ruangan.

Perlambat lagi dan beralih ke bahu 
kanan dan ulangi prosesnya. Setelah 
Anda dapat melakukan gerakan dengan 
sempurna dengan kedua bahu, coba 

dan lihat apakah Anda dapat secara 
bersamaan menggerakkan kedua bahu 
dalam gerakan melingkar. Setelah Anda 
bisa melakukannya dengan sempurna, 
periksa bagaimana perasaan Anda. 
Seharusnya pikiran Anda lebih terjaga.

Meminta izin keluar
Kadang-kadang, meskipun sudah ber-
usaha sekuat tenaga, kantuk tidak bisa 
diusir. Jika Anda telah mencoba semua 
strategi di atas dan sepertinya tidak ada 
hasilnya, minta izin keluar dan pergi ke 
kamar kecil atau toilet untuk cuci muka 
dengan air dingin. Setelah terasa segar, 
Anda dapat kembali ke ruang rapat atau 
jalan-jalan sebentar terlebih dahulu.

Meninggalkan rapat sejenak jauh lebih 
baik dari pada Anda tertidur mendengkur 
dan dibangunkan oleh atasan dengan 
genangan air liur di sekitar wajah Anda.

Membiarkan diri Anda tertidur dalam 
rapat dapat menimbulkan konsekuensi 
yang mengerikan bagi reputasi dan karier 
Anda. Untuk mencegah tertidur saat 
rapat, biasakan istirahat yang cukup, jaga 
selalu cairan tubuh, hindari makan berat 
sebelum rapat, dan selalu pahami agenda 
rapat sebelum masuk ke ruang rapat. 
Begitu masuk dalam rapat, pertahankan 
agar diri Anda terlibat aktif dan duduk 
dengan postur tegak, bahkan kalau perlu 
berdiri. (I Kadek Apdila Wirawan)
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K ota Parepare bukanlah tempat 
yang asing bagi Ketua Pengadilan 
Negeri Parepare, Khusnul Khatimah 

S.H., M.H. wanita penyuka traveling ini 
sebelumnya pernah ber tugas sebagai 
hakim di Pengadilan Negeri Parepare 
dalam kurun waktu 2009–2013. Alhasil 
pada tahun 2019, takdir kembali 
mempertemukannya dengan kota 
kelahiran presiden ke-3 Republik Indonesia 
yaitu B. J. Habibie. Ia dilantik menjadi wakil 
ketua PN Parepare sampai akhirnya dilantik 
sebagai Ketua Pengadilan Negeri Parepare 
pada Juli 2021. 

Ibu Nunu, demikian ia biasa disapa, me-
mandang bahwa bekerja adalah ibadah. 
memberikan yang terbaik dalam setiap 
amanah yang dipercayakan pada nya, 
adalah suatu keniscayaan yang mesti 
ia genapkan. Hal itu dibuktikannya saat 
menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri 
Parepare. Sebagai Ketua Tim pembangunan 
Zona Integritas, pada tahun 2020 ia turut 
mengantarkan Pengadilan Negeri Parepare 
meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi 
(WBK). 

Berbagai inovasi telah dibangun pada 
Pengadilan Negeri Parepare. Berkaitan 
dengan peningkatan integritas seluruh 
komponen pengadilan, PN Parepare 
menciptakan  aplikasi pengaduan online, 
E-Kotak Gratifikasi, WBS (Whistleblowing 
System) Online dan Sistem Informasi 
Pengadilan Negeri Parepare (SIPARE). Hal 
ini memberikan kemudahan akses bagi 
masyarakat untuk mendapatkan informasi, 
serta kemudahan dalam mengadukan 
pelayanan yang kurang maksimal 

atau perilaku warga pengadilan yang 
menyimpang.

Pelayanan masyarakat terkait dengan 
core bisnis pengadilan menjadi salah satu 
fokusnya dalam membangun inovasi 
digital. Lahirnya aplikasi e-gesit (elektronik 
geledah sita), e-limpah (elektronik 
pelimpahan berkas pidana), e-tahan 
(elektronik perpanjangan penahanan), 
e-tut (elektronik surat tuntutan) dan C-eks 
(cek proses eksekusi) tak lepas dari ide 
kreatif untuk memudahkan pelayanan 
terutama terhadap mitra satuan kerja.

Untuk mendekatkan pengadilan dengan 
masyarakat Kota Parepare, pecinta buku 
ini juga menciptakan inovasi CCC (Court 
Care Covid) yang menunjukkan komitmen 
PN Parepare dalam memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19, CGC (Court Goes to 
Campus) yang mendekatkan pengadilan 

dengan dunia akademik di perguruan 
tinggi yang ada di Kota Parepare, Sipa-
katau atau sistem pengguna layanan 
khusus terpadu yang didedikasikan bagi 
para disabilitas.

Inovasi teranyar yang diciptakan pada 
tahun 2022 adalah Sipakalebbi atau 
sistem pelayanan masyarakat kurang 
mampu wilayah parepare bebas biaya, 
inovasi yang merupakan kerjasama 
dengan Pemerintah Kota Parepare dalam 
memberikan layanan maksimal bagi 
masyarakat yang kurang mampu. Seluruh 
inovasi ini lahir dari kerjasama tim yang 
baik pada satuan kerja yang dipimpinnya 
sehingga menorehkan banyak prestasi.

Adapun prestasi yang dihasilkan oleh 
Pengadilan Negerti Parepare adalah 
Juara ke-5 tingkat nasional kinerja SIPP 
terbaik tahun 2021, Juara III Pelaksanaan 
Mediasi Kategori Pengadilan Kelas II 
Peradilan Umum tahun 2021, dan finalis 
terbaik lomba PTSP tahun 2021. Sertifikat 
Akreditasi “A” Excellent juga diraih Peng-
adilan Negeri Parepare pada tahun 2021 
dengan penambahan 7 (tujuh) poin dari 
nilai akreditasi sebelumnya.

Pimpinan adalah Role Model. Kalimat 
tersebut senantiasa disematkan kepada 

Khusnul Khatimah, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Parepare
“Bekerja adalah ibadah, segala yang dilakukan harus kita 
niatkan untuk mengabdi kepada Allah SWT. Hanya niat 
baik yang akan membuat langkah kita senantiasa ringan 
dalam melaksanakan tugas apapun yang diberikan oleh 
negara. Memberikan yangi terbaik dalam setiap amanah 
yang dipercayakan pada kita, adalah suatu keniscayaan 
yang mesti kita genapkan.”

Foto bersama keluarga sesaat setelah pelantikan sebagai Ketua PN Parepare.
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siapapun pimpinan dalam suatu satuan 
kerja. Setiap pimpinan harus mampu 
menjadi teladan dan memberikan 
contoh dalam melaksanakan tugas 
kedinasan. 

“Sebagai pemimpin, saya berusaha 
mem perhatikan hal-hal kecil yang dapat 
mempererat kekompakan tim kerja. Bagi 
saya, rekan kerja adalah keluarga kedua, 
sehingga sangat penting untuk saling 
menjaga dan saling mengingatkan 
dalam kebaikan,” jelasnya.

Selain itu ia juga mendorong peningkatan 
kompetensi bagi setiap individu dengan 
mengusulkan mereka untuk mengikuti 
pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh 
Pusdiklat Mahkamah Agung. Sebagai 
pimpinan, tentu saja contoh harus terle-
bih dahulu diberikan.

Pada Tahun 2022 Khusnul Khatimah, S.H., 
M.H. menduduki peringkat ke-2 terbaik 
dalam champion meeting yang diadakan 
Pusdiklat Menpim di Bali. Atas prestasi ini 
ia berkesempatan naik ke atas panggung 

untuk mendapatkan 
kalungan medali oleh Ketua 
Mahkamah Agung RI, Prof. 
Dr. H. M. Syarifuddin S.H., 
M.H.

Begitu pula di tahun 2020 
dan 2021 ia masuk ke dalam 
peringkat 10 (sepuluh) 
besar pelatihan sertifikasi 
hakim mediator dan hakim 
lingkungan hidup. Hal itu 
juga diikuti oleh hakim 
dan pegawai Pengadilan 
Negeri Parepare yang 
mampu masuk daftar peraih 
peringkat-peringkat terbaik 
dalam setiap pelatihan yang 
mereka ikuti.

Seorang pemimpin pe rem-
puan memiliki satu ke-
unggulan yaitu ketegasan 
yang dibalut dalam sifat 
kasih sayang seorang ibu. Itu 
men jadi kunci kesuksesan 
dalam membangun tim 
yang solid pada satker yang 
dipimpinnya.

“Bukankah seorang anak tidak akan 
pernah membenci ibunya walaupun 
segalak apapun? yang paling penting 
yaitu seorang pemimpin harus mampu 
meyakinkan bawahannya bahwa 
apapun yang kita lakukan semua demi 
kepentingan bersama, bukan untuk 
kepentingan pribadi,” tuturnya.

Untuk menjaga kekompakan seluruh 
aparatur PN Parepare, salah satu upaya 
yang dilakukannya adalah mengadakan 
kegiatan family gathering dan building 
character. Kepenatan dalam melaksanakan 
tugas sehari-hari dapat terhapus dengan 
canda tawa dalam atmosfer kebersamaan. 
Kegiatan seperti ini dapat meningkatkan 
semangat keluarga besar PN Parepare.

Setelah membangun kekuatan ko munal, 
tak lupa penyuka fotografi ini mem bangun 
kekuatan emosional dalam dirinya. “Saya 
selalu berusaha me nyeim bangkan tugas 
baik sebagai se orang hakim, sebagai 
seorang istri dan se bagai ibu dari ketiga 
putra-putri saya,” ungkapnya.

Di setiap hari istimewa keluarga seperti 
ulang tahun atau wisuda, ia selalu 
mengusahakan untuk hadir. Sesibuk 
apapun, keluarga tidak boleh merasa 
kehilangan sosoknya sebagai tiang dan 
bagian dalam menjaga keutuhan keluarga. 
Begitupun juga dengan kegiatannya 
mendampingi suami, ia senantiasa 
mem berikan porsi waktu khusus untuk 
men dukung kegiatan suami yang mem-
butuhkan kehadirannya. Sebagai istri dari 
Dr. Ramlian Radjagaoe, Sp.S., M.Kes. ini, 
keluarga adalah sumber kekuatan dan 
semangat terbesarnya dalam menjalani 
profesinya sebagai hakim. (Rahmi 
Sahabuddin, MT)

Saat menerima penghargaan pada acara champion meeting dari Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin S.H., M.H.

Saat menjadi peserta Asean Legal Training tahun 
2015 di Chongqing, Cina.

Liburan bersama keluarga.

SIAPA DIA

123VOLUME VIII
EDISI 47 • MEI - JUNI 2022



T erkadang menjalani hidup terasa redup tanpa 
semangat seperti nyala lilin yang hampir padam. 
Perasaan jenuh, lelah, tak jarang akhirnya menyerah. 

Fase kehidupan manusia memang silih berganti, ada kala 
membahagiakan, menyenangkan, tak jarang tiba-tiba berganti 
menjadi kesedihan. Ketika manusia dilahirkan beranjak kanak-
kanak menjalani kehidupan penuh keceriaan, hingga masa 
sekolah pun menjadi waktu yang tak terlupakan. Beranjak 
dewasa memasuki masa pencarian penghidupan dan tuntutan 
kemandirian, berubah menjadi masa yang penuh tekanan 
serta kurang mengenakkan. Memasuki masa tua terkadang 
kesehatan menjadi masalah yang menghantui untuk dihadapi.

Pergantian masa demi masa fase kehidupan seseorang tidak 
ada yang sama dan tidak bisa juga diramalkan meskipun 
manusia kadang begitu pandai untuk merencanakan. Fase yang 
begitu indah bisa saja jadi tiba-tiba berubah menjadi masa 
yang tidak mengenakkan. Demikian juga masing-masing orang 
terkadang merasa bahwa keadaan orang lain dipandang begitu 
menyenangkan, penuh keberuntungan sedangkan dirinya 
memandang keadaan yang sebaliknya. Istilah orang jawa “wang 
sinawang” atau dalam bahasa kekinian terkadang memandang 
rumput tetangga terasa lebih hijau padahal belum tentu 
seperti itu. Semua orang memiliki keadaannya sendiri, memiliki 
permasalahannya sendiri, memiliki perasaannya sendiri, yang 
belum tentu antara satu orang dengan yang lain sama.

Mari belajar dari sang senja yang selalu hadir menggantikan 
teriknya siang berganti dengan redupnya malam. Bagi para 
penikmat senja tentu mengerti bahwa senja menyimpan segala 
keindahan dan mengandung sejuta pesan kehidupan. Senja 
memberikan makna kata melepaskan dan keikhlasan. Lepasnya 
siang dan teriknya matahari berubah menjadi gelapnya 
malam. Segala terangnya siang melalui perantaraan sang 
senja bergeser dalam dekapan sang malam. Menyongsong 

Romantisme 
Para Penikmat Senja

sang malam tentunya disertai dengan keikhlasan oleh sang 
siang. Dalam menjalani kehidupan yang terus berganti dari 
satu fase ke fase yang lain tentunya proses melepaskan dan 
mengikhlaskan akan selalu ditemui, entah dalam proses 
pendewasaan diri, hubungan keluarga, pekerjaan bahkan 
dalam masa percintaan. Ikhlaskan dan lepaskanlah segala 
perubahan dalam kehidupan ini karena semua tentu ada 
masanya. Tidaklah perlu terlalu risau dengan perubahan dan 
janganlah terlalu hendak membuat semua yang kita jalani 
dan miliki untuk selamanya.

Senja yang begitu indah sebagaimana kehidupan yang 
merupakan anugerah Tuhan ini haruslah kita nikmati. 
Bagi para penikmat senja tentunya tahu bahwa senja 
begitu indah dan terlalu berharga untuk begitu saja 
dilewatkan. Senja yang datang dan pergi begitu cepat 
menorehkan pergeseran waktu yang begitu eksotis. 
Sebagaimana kehidupan yang terus bergeser haruslah 
kita nikmati apapun keadaan kita dan fase yang kita jalani. 
Nikmatilah prosesnya, tidak perlu mengeluh, tidak perlu 
merasa iri dengan fase yang dijalani orang lain karena 
seperti digambarkan oleh siang dan malam yang memiliki 
keindahan dan kekurangan masing-masing. Menikmati 
proses adalah salah satu kunci kebahagiaan diri, tidak 
perlu tergesa-gesa mendapatkan sesuatu secara instan. 
Sebagaimana senja juga perlu waktu dan proses saat beralih 
dari teriknya siang menjadi gelapnya malam.

Salah satu sifat manusia adalah keinginan yang terlalu kuat 
pada kehidupan duniawi. Sejak kecil kita sudah ditanamkan 
untuk belajar, bekerja keras dan mendapatkan kehidupan 
dunia yang sebaik-baiknya. Tidak salah memang karena 
kehidupan perlu diupayakan, namun jangan sampai 
terlena dengan kesibukan mengejar duniawi. Bekerja 
terlalu mamaksakan diri bahkan bisa jadi mengorbankan 

“Menikmati romantisme senja yang mempesona serta 
penuh makna, meski pendiam tanpa kata”
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kesehatan hingga akhirnya tidak bisa menikmati apa 
yang kita cari. Senja mengajarkan bahwa istirahat itu 
penting. Semua hingar-bingar kegiatan yang dilakukan 
selama sehari penuh diakhiri dengan kilauan cahaya 
yang indah memukai disambut keheningan malam 
yang syahdu. Senja mengajarkan bahwa alam pun 
perlu beristirahat mengingatkan kepada manusia untuk 
peduli terhadap diri sendiri, beristirahat sejenak untuk 
kembali keesokan hari menyambut dunia.

Senja yang selalu datang dengan begitu indahnya 
memberikan nuansa yang syahdu lepas dari hingar-
bingar siang dan malam. Senja seolah tidak pernah 
bersuara meskipun selalu memberikan keindahan dan 
sejuta rasa bagi para penikmatnya. Seharusnya seperti 
itulah diri kita harus belajar dari sang senja yang sederhana. 
Semua yang ada pada diri kita tidak perlu terlalu disuarakan, 
biarlah orang lain yang menilai. Banyak manusia terlalu 
mencari perhatian akan keindahan maupun kebaikan 
diri. Senja mengajarkan bahwa kebaikan dan keindahan 
tidak perlu diumbar. Lakukanlah semua kebaikan dengan 
ketulusan hati dan biarlah orang lain menjadi yang menilai 
dan menjadi penikmat dari kebaikan serta keindahan 
hati kita.

Wahai para penikmat senja… gelap dan terang selalu 
mengiringi dan mewarnai senja yang mengantarkan 
malam menggantikan terangnya siang. Gelap dan 
terang merupakan simbol kebaikan dan keburukan yang 
merupakan dua sisi yang selalu menyertai manusia. Manusia 
memiliki dua sisi yang bisa dikontrol pada bagian mana 
sisi tersebut akan dicerminkan. Kontrol dan kesadaran 
diri manusia menjadi kunci sehingga manusia mampu 
menampilkan sisi terang dan mengikis sisi gelap yang 
dimiliki.

Tidak ada yang abadi di dunia ini, itulah yang 
akhirnya diajarkan oleh senja yang penuh makna. Senja 
yang menjadi peralihan siang dan malam mengajarkan 
bahwa semua tidak ada yang abadi. Semua yang ada 
di dunia termasuk kehidupan manusia pastilah akan 
mengalami perubahan. Sebagaimana fase manusia dari 
kecil, remaja hingga dewasa dan pada akhirnya meninggal 
dunia. Bisa jadi suatu masa berjaya berganti menjadi 
nestapa dan sebaliknya. Begitulah senja begitu jelas 
memberikan pelajaran bagi kita tentang arti dunia yang 
fana.

Wahai para penikmat senja… begitulah senja yang begitu 
indah penuh pesona namun pendiam tanpa kata. Dalam 
keheningannya senja memberikan banyak makna untuk 
kita para manusia. Sebuah romantisme peralihan terangnya 
sinar dan gelapnya malam memberikan rasa yang begitu 
menggoda. Senja yang begitu berharga untuk begitu saja 
dilewatkan, senja yang begitu eksotis untuk kita nikmati. 
Pada akhirnya senja tidak saja bercerita tentang cinta dan 
romantisme namun senja yang empunya sejuta makna bagi 
dunia yang fana… Salam. (TJ)
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M endengar kata Dongkal atau Dodongkal, meng-
ingatkan kita pada jajanan tradisional khas dari betawi 
yang biasanya menjadi teman minum teh dan kopi di 

sore hari. Rasanya yang manis bercampur gurihnya tepung beras 
menjadikan makanan ini nikmat disantap saat masih hangat. 

Cemilan sederhana yang termasuk kategori jajanan pasar ini 
terbuat dari tepung beras, mirip dengan kue putu dan kue awug 
di Jawa Barat. Dongkal adalah kudapan yang terbuat dari beras 
yang ditumbuk halus hingga menghasilkan tepung. Kemudian, 
tepung beras yang telah halus diisikan gula aren atau gula merah 
dan dikukus. Dongkal biasanya disajikan berbentuk seperti 
tumpeng kerucut di atas daun pisang dan ditaburi parutan 
kelapa.

Dalam budaya Betawi bahasa keseharian mendominasi dalam 
bahasa formal, begitu pula penyebutan kue Dongkal konon 
ber asal dari kata dongkel atau congkel yang artinya untuk me-
nge luarkan kue tersebut dari dalam kukusan atau cetakannya 
dilakukan dengan cara mencongkel atau mendongkel. 

Dongkal walaupun cara pembuatannya cukup sederhana, namun 
menyehatkan. Kue dongkal terbukti mengandung komposisi 
energi, protein, karbohidrat, kalsium fosfor, dan zat besi. Selain 
itu juga terkandung vitamin A, B1, dan C dalam potongan kue 
dongkal, berdasarkan data dari suatu penelitian.

Kini Jajanan pasar murah meriah ini jarang ditemui bahkan nyaris 
punah. Dalam sejarahnya, kue dongkal menjadi salah satu kuliner 
wajib untuk masyarakat Betawi ketika ada hajatan atau syukuran 
membangun rumah.

Dalam sejarahnya bahan dasar kue dongkal adalah singkong 
yang ditumbuk halus dan kemudian seiring waktu digunakan 
tepung beras sebagai pengganti singkong karena dirasakan lebih 
praktis.

Tepung yang sudah halus dimasukkan ke dalam cetakan tradi-
sio nal berupa anyaman bambu atau cetakan berbentuk yang 
terbuat dari alumunium dan diisi dengan gula aren atau gula 
merah. Uniknya cetakan kue digunakan berbentuk kerucut layak-
nya tumpeng. Usai dicetak kemudian adonan dikukus hingga 
matang. Saat dikukus tutup tepung beras tersebut menggunakan 
kain yang dicampur dengan sagu termasuk adonan dalam ku-
kusan yang diselingi gula aren atau gula merah yang kemudian 

dikukus lagi dan ditambah 
sedikit garam.

Setelah matang, kue ini biasanya disajikan diatas daun pisang 
dan ditaburi parutan kelapa di atasnya. Setelah beberapa menit, 
kue dongkal siap disantap saat masih hangat sebagai teman 
minum kopi atau teh kala santai.

Kue Dongkal kini masih ditemui dipinggiran Jakarta dan Bekasi. 
Selamat menikmati.

KUE DONGKAL
jajanan legendaris dari Betawi

Anda juga bisa membuatnya sendiri di rumah. 
Caranya pun sangat mudah, siapapun bisa 
membuatnya.
 
Berikut ini cara membuatnya:

Bahan-bahan:
1. 200 gr tepung beras (ditumbuk hingga halus)
2. ½ buah kelapa muda (kupas kulitnya dan parut)
3. ½ sdt gula pasir
4. ½ sdt vanili bubuk
5. Garam
6. Gula merah
7. Daun pandan dan daun pisang

Cara Membuatnya:
1. Campur tepung beras, buah kelapa parut, vanili, 

gula pasir, dan garam.
2. Aduk adonan dengan tangan hingga merata
3. Masukkan adonan ke dalam cetakan sedikit demi 

sedikit sambil ditekan-tekan, kemudian beri 
taburan gula merah. Ulangi hingga adonan habis.

4. Lalu kukus adonan hingga matang kira-kira 20–30 
menit. Pastikan panci untuk mengukus tertutup 
rapat.

5. Angkat kue, dan keluarkan perlahan dari cetakan. 
Potong-potong kue sesuai selera dan beri taburan 
kelapa parut.

6. Sajikan kue di atas daun pisang. 

Oleh Agus Sardjianto S.Kom., S.H., M.H.
(Kontributor Dandapala)
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A ceh memiliki berbagai ragam 
pesona wisata, mulai dari budaya, 
pantai sampai pegunungan 

yang di dalamnya terdapat perkebunan 
kopi. Hal ini tentunya menjadi daya 
tarik tersendiri bagi wisatawan untuk 
mengunjungi Aceh. 

Aceh identik dengan kopinya. Kopi ibarat 
nafas bagi masyarakat Aceh karena 
masya rakat Aceh tidak dapat dipisahkan 
dari kopi. Karena itulah, kedai kopi akan 
banyak ditemui di setiap perkotaan 
sam pai sudut pelosok perkampungan. 
Penik mat kopi tidak mengenal usia dan 
status sosial. Mulai dari usia tua, muda, 
pria mau pun wanita, miskin ataupun 
kaya selalu datang ke warung kopi untuk 
menik mati secangkir kopi. Di warung kopi 
semua berbaur tanpa sekat pembatas.

Salah satu kopi terbaik di Indonesia adalah 
Kopi Arabica Aceh Gayo. Per kebunan Kopi 
Arabica Aceh Gayo berada di ketinggian 
sekitar 1.200 mdpl yang meru pakan 
salah satu perkebunan kopi terbesar di 
Indonesia. Perkebunan ini memiliki luas 
keseluruhan mencapai 81.000 hektar, yang 
terbentang dari Kabupaten Bener Meriah, 
Aceh Tengah (lebih dikenal dengan nama 
Takengon) dan sebagian kecil wilayah Gayo 
Lues. Khusus di Takengon, selain terkenal 
dengan wisata kopinya, tentunya juga 
menyimpan berbagai macam keindahan 
dan pesona alamnya yang pantas untuk 
dikunjungi.

Geografis Aceh Tengah/
Takengon
Takengon merupakan ibu kota Kabupaten 
Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Takengon 
terletak di sisi Danau Laut Tawar, Keca-

EXPLORE

TAKENGON

Oleh M. Luthfan HD Darus

matan Lut Tawar yang berada di tengah-
tengah wilayah Provinsi Aceh. Jarak 
antara kota Banda Aceh menuju Takengon 
mencapai 314 Kilometer.

Objek Wisata di Aceh Tengah/
Takengon:
1. Menikmati Kopi Langsung dari 

Kebun Kopi
Menikmati kopi di coffe shop atau kedai 
kopi adalah hal yang sudah biasa. Di 
Takengon sendiri ada berbagai macam 
cara menikmati kopi. Salah satunya 
yaitu me nikmati kopi di tengah-tengah 
kebun kopi. Tidak sama seperti kedai kopi 
pada umumnya, di sini pengunjung bisa 
merasakan sensasi ngopi langsung 
di tengah kebun kopi.

Wisata kopi dengan tema yang 
unik ini lebih memikat hati karena 
memberikan pengalaman yang 
berbeda dan lebih berarti.

Kopi Arabica Gayo sudah dikenal kualitas-
nya baik di dalam maupun luar negeri. 
Kopi Gayo juga mendapatkan pengakuan 
dunia karena kualitas dan rasanya. Salah 
satu rekomendasi untuk merasakan sen-
sasi ngopi di tengah kebun kopi adalah 
dengan mengunjugi Galeri Kopi.

Galeri kopi menyajikan konsep ngopi 
tengah kebun kopi dengan nuansa unik 
dan sederhana, tetapi memberi kan peng-
alaman berbeda bagi pengunjung nya. 
Ngopi langsung dari kebunnya membuat 
penikmat lebih menyatu dengan alam 
sekaligus memberikan makna lebih dalam 
menikmati kopi langsung dari sumbernya.
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2. Berkemah di Danau Lut Tawar
Alternatif tempat menginap ketika berada 
di Takengon adalah dengan berkemah 
di tepi Danau Laut Tawar. Lokasi kemah 
di dataran tinggi Gayo yang berada 
di pinggir Danau Laut Tawar yang 
menyuguhkan pemandangan indahnya 

hamparan Danau Laut Tawar yang diapit 
pemandangan alam pegunungan hijau 
di sekeliling danau. Untuk menambah 
keakraban dan kehangatan malam, 
pengun jung pada malam harinya juga 
dapat ditemani api unggun ketika ber-
kemah di Danau Laut Tawar.

3. Arung Jeram Lukup Badak
Wisatawan yang mempunyi hobi ekstrem 
dapat menikmati arung jeram atau rafting 
dengan mengarungi sungai sepanjang 
lebih kurang empat kilometer dengan 
menggunakan perahu karet. Sepanjang 

jalur arung jeram 
ini, wisatawan 
dapat menikmati 
pemandangan 
indah berupa 
persawahan dan 
pepohonan hijau.

Danau Laut Tawar yang diapit pemandangan alam pegunungan hijau.

Arung Jeram Lukup Badak.
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Pantai Menye.

Pacuan Kuda.

4. Pantan Terong
Pantan Terong terletak di puncak bukit Dataran Tinggi 
Gayo, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah. 
Dari atas bukit, wisatawan dapat melihat keindahan 
pemandangan alam berupa perbukitan hijau, danau, 
sawah serta perkebunan. Keindahan alam dan udara 
yang sejuk menjadikan tempat ini sempurna untuk 
menikmati liburan bersama keluarga.

5. Pacuan Kuda
Pacuan kuda merupakan salah satu acara pesta rakyat 
di Takengon. Pesta rakyat tersebut dikenal dengan 
nama Pacuan Kuda Tradisional Gayo yang digelar dua 
kali dalam satu tahun. Pacuan kuda digelar setiap 
bulan Februari dalam rangka memperingati hari lahir 
Kota Takengon dan bulan September dalam rangka 
hari lahir Republik Indonesia.

6. Pantai Menye
Pantai Menye merupakan tempat wisata yang meru-
pakan bagian dari Danau Laut Tawar. Walaupun 
nama nya Pantai Menye, tapi pantai ini bukanlah laut, 
namun meru pakan sebuah danau yang juga me-
miliki deburan ombak layaknya laut. Nama Pantai 
Menye sendiri memiliki arti pantai manja atau tempat 
bermanja.

Berbagai alternatif tempat wisata dapat dikunjungi 
ketika berada di Takengon. Selain tempat wisata di 
atas, masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang 
juga menarik yang dapat dikunjungi. Dengan ber-
bagai pilihan wisata di Takengon ter sebut, Takengon 
bisa menjadi alternatif destinasi liburan yang tidak 
kalah menarik.***
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P E N G A D I L A N  T I N G G I

DENPASAR

Papan Nama PT Denpasar

Panggung Aula Bale Agung

Aula Bale Agung PT Denpasar 

Sembahyang Pagi di Pura PT Denpasar 


