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Pimpinan pengadilan 
haruslah memiliki kualitas 
integritas yang bisa menjadi 
panutan dan suri tauladan, 

baik dari sisi pengetahuan teknis 
maupun non teknis, leadership, 
mental dan emosional. untuk 
menemukan seorang pimpinan yang 
memiliki kualitas integritas tidaklah 
mudah. Hal ini ditentukan melalui 
parameter dan persyaratan yang 
ketat. sejak 2005 lalu sudah dikenal 
mekanisme Fit and Proper Test (fpt) 
dalam upaya menemukan pimpinan 
pengadilan yang baik, meskipun 
ketika itu masih dengan metode yang 
belum seketat fpt yang dilakukan 
dewasa ini.

Dalam fpt calon pimpinan 
pengadilan, yang kini telah dimulai 
dari “menjaring” calon Ketua 
pengadilan negeri Klas II sampai 
Klas Ia Khusus, terlebih dahulu 
dilaksanakan dengan profile 
assessment yang dilakukan oleh 
pihak ketiga yang independen, yaitu 
pengembangan dan pemberdayaan 
sumber Daya manusia (ppsDm) 
universitas Indonesia. setelah itu, 
barulah dilakukan tes wawancara 
terkait: (1) Visi, misi, Wawasan 
dan Integritas, (2) Kemampuan 
teknis Hukum, (3) administrasi dan 
layanan peradilan, (4) manajerial/
Kepemimpinan, dan (5) Kode etik 

BerkomPetisi menjadi 
PimPinan terBaik

dan pedoman perilaku Hakim. 
Dengan bentuk dan mekanisme fpt 
seperti ini, diharapkan pimpinan 
pengadilan yang “terjaring” adalah 
pimpinan terbaik. Karena melalui 
profile assessment misalnya, 
maka lembaga akan terhindar dari 
pimpinan yang tidak bisa dipercaya 
dalam mengemban jabatannya, 
seperti pimpinan yang mengalami 
gangguan kejiwaan, dan lain-lain.

Belakangan, dengan sK Kma no. 
48/Kma/sK/II/2017 tertanggal 17 
februari 2017 tentang pola promosi 
dan mutasi Hakim, disebutkan 
bahwa salah satu syarat promosi 
seorang calon pimpinan yaitu ia 
harus memiliki peran-serta dalam 
pelaksanaan akreditas penjaminan 
mutu (apm). apm merupakan 
program Direktorat Jenderal Badan 
peradilan umum (Ditjen Badilum) 
mahkamah agung rI, yang digagas 
pada akhir 2015 lalu, tetapi saat ini 
telah menunjukkan performanya 
dalam “mendongkrak” kualitas 
mutu pelayanan di lembaga 
peradilan umum.

mengapa? Karena dalam apm, 
ada 7 (tujuh) kriteria penilaian 
kinerja peradilan Indonesia yang 
unggul, yaitu: 1) Leadership, 2) 
Strategic Planning, 3) Customer 
Focus, 4) Document System, 
5) Resources Management, 6) 
Process Management, dan 7) 
Performance Results. seorang calon 
pimpinan pengadilan yang dapat 
mengimplementasikan ketujuh 
kriteria ini diharapkan menguasai 5 
(lima) materi tes wawancara dalam 
fpt. sehingga, apabila kemampuan 
penguasaan materi tersebut di atas 

dikombinasikan dengan nilai yang 
baik yang diperoleh melalui profile 
assessment akan menjadi jaminan 
bahwa calon pimpinan yang lulus 
fpt dapat membawa pengadilan 
ke arah yang berfokus pada aspek 
pelayanan publik. Inilah harapan 
lembaga dewasa ini.

untuk itu, diminta agar setiap 
hakim, yang notabene calon 
pimpinan pada masanya, senantiasa 
mempersiapkan diri sedini mungkin 
guna meningkatkan pengetahuan. 
agar ketika dipanggil mengikuti fpt 
kelak, bisa berhasil dengan baik. Bagi 
calon pimpinan yang belum berhasil 
dalam fpt, tidak perlu berkecil hati, 
karena selain wawasan anda telah 
bertambah, fpt yang sudah dilalui 
akan menjadi modal dasar untuk 
mengikuti fpt berikutnya apabila 
masih mendapat kesempatan untuk 
dipanggil kembali.

tentu saja setiap hakim harus 
realistis, bahwa tidak semua akan 
menjadi pimpinan di pengadilan 
karena jumlahnya tidak berbanding 
lurus dengan jumlah pengadilan 
yang ada. namun, hal ini janganlah 
membuat semangat anda menjadi 
kendor dalam meningkatkan 
pengetahuan. sebab saat ini, tidak 
hanya pimpinan pengadilan saja, 
namun wajib hukumnya juga bagi 
setiap hakim untuk senantiasa 
berlomba-lomba meningkatkan 
kualitas integritasnya. alasannya 
Karena anda juga akan menjadi 
pimpinan pada unit yang lebih kecil 
di lingkungan pengadilan tempat 
anda bekerja, misalnya sebagai 
hakim pengawas bidang atau auditor 
internal.

Dr. h. herri Swantoro, S.h., M.h.
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PT BANGKA 
BELITUNG

Pengadilan Tinggi (PT) Bangka 
Belitung (Babel) didirikan pada 22 
Februari 2005. PT ini merupakan 
pecahan dari PT Sumatera Selatan 
(Palembang), dengan membawahi 

tiga Pengadilan Negeri (PN), yakni PN 
Pangkal Pinang Kelas IB, PN Sungailiat Kelas 
IB, dan PN Tanjung Pandan Kelas II. 

Dalam waktu dekat ini, di wilayah PT Babel 
akan berdiri PN Muntok (Bangka Barat) 
dan PN Koba (Bangka  Tengah). Hal ini 
berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 
No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
PN Blangpidi (Aceh) dan lain-lain, termasuk 
PN Muntok dan PN Koba.

Hal unik yang terdapat di PT Babel yaitu 
kekompakan dan kebersamaan di dalam 
setiap kegiatan, seperti merawat taman hias 
pada pagi hari, kemudian kalau ada salah 

satu karyawan yang berulang tahun (baik 
yang jabatan struktural atau fungsional), 
kita semua selalu masak bersama untuk 
nantinya dimakan bersama-sama juga untuk 
merayakan ultah tersebut.

Menurut Ketua PT Babel, H. Widiono, S.H., 
M.BA., M.H selama ini 5J selalu diterapkan 
di sana, yaitu: 1. Jumat Sehat, yakni jalan 
santai di pagi hari mengelilingi komplek 
kantor Gubernur, 2. Jumat Rapi, yakni selalu 
rapi ruangan kantor, 3. Jumat Religius, yakni 
setiap Selasa dan Kamis pagi dilakukan satu 
jam siraman rohani, sholat dan membaca 
Al-Qur’an di mushola belakang kantor, 4. 
Jumat Ceria, yakni selalu senam pagi dan 
menyanyi bersama, dan 5. Jumat Bersih, 
yaitu lingkungan kantor selalu bersih.

potret
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MENELISIK KUALITAS 
KEPRIBADIAN 
cALoN PIMPINAN 
PENGADILAN

sesuai dengan amanat Keputusan mahkamah agung republik Indonesia nomor: 42/Kma/sK/
IV/2015 tentang pedoman pelaksanaan uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) bagi 
Calon pimpinan pengadilan tingkat pertama, Calon Hakim pengadilan tingkat Banding pada 
empat lingkungan peradilan di Bawah mahkamah agung republik Indonesia, salah satu materi 
yang diujikan dalam kegiatan Fit and Proper Test adalah kualitas kepribadian yang meliputi 
integritas, visi, misi, dan wawasan. proses pengujian kualitas kepribadian tersebut dilaksanakan 
melalui profile assessment.

oleH tIm DanDapala
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Profile assessment 
merupakan metode 
penilaian untuk 
mengetahui karakteristik 
seseorang sesuai tujuan 

yang diharapkan. Direktorat Jenderal 
Badan peradilan umum mahkamah 
agung (Ditjen Badilum ma rI) dalam 
setiap pelaksanaan Fit and Proper 
Test calon pimpinan pengadilan 
selalu melaksanakan terlebih dahulu 
profile assessment bagi para peserta. 
Hal ini bertujuan untuk menjaring 
kader-kader pimpinan pengadilan 
terbaik dari yang baik, sehingga 
diharapkan terwujud visi-misi ma.

Hasil yang akurat antara penilaian 
profile assessment dengan 
kenyataan di lapangan sekaligus 
menjawab pandangan-pandangan 
negatif terhadap pelaksanaan 
penilaian profile assessment itu. 
tim psikolog yang bekerja dalam 
penilaian calon pimpinan pengadilan 
pada ma saat ini menjamin integritas 
setiap anggota timnya, karena 
keikutsertaan mereka dalam proses 
penilaian bukan karena faktor 
profit semata, namun sebagai 
salah satu wujud sumbangsihnya 
dalam membantu negara untuk 
menciptakan lembaga peradilan yang 
benar-benar agung, melalui proses 
rekrutmen pimpinan pengadilan 
berkualitas.

Dalam rangka menjaga kualitas 
dan profesionalitas kegiatan profile 
assessment tersebut, Ditjen Badilum 
ma telah bekerja sama dengan 
lembaga psikologi yang terpercaya, 
baik secara kualitas maupun 
integritas. Demikian benang merah 
yang dihimpun tim Dandapala 

selama berada di pekanbaru sejak 
15-19 mei 2017 kepada para 
narasumber berikut ini: Bagaskoro 
sugoto, s.psi dan reza, s.psi 
(keduanya termasuk tim psikolog 
dari universitas Indonesia), Dr. H. 
Herri swantoro, s.H., m.H. (Dirjen 
Badan peradilan umum ma rI), 
Dr. Haswandi, s.H., m.H. (Direktur 
pembinaan teknis peradilan 
Ditjen Badilum ma rI), nugroho 
setiadji, s.H., m.H. (Kepala Badan 
pengawasan ma rI), tim penguji, 
dan para Calon pimpinan pengadilan 
Kelas II se-sumatera.

untuk mengetahui lebih jauh 
mengenai kegiatan profile assessment 
tersebut, di sela-sela Fit and Proper 
Test Calon pimpinan pengadilan 
Kelas II Gelombang II yang pertama 
sekali dilakukan di pekanbaru, 
tim Dandapala berkesempatan 
mewawancarai tim psikolog. 
Bagaskoro sugoto, s.psi menuturkan 
bahwa anggota tim dari lembaga 
psikologi yang didatangkan ke 
pekanbaru merupakan alumni 
universitas Indonesia. Dalam 
melaksanakan kegiatan profile 
assessment, mereka telah bekerja 
sama dengan ma sejak 2005.

Dicontohkannya berbagai kegiatan 
profile assessment yang telah 
dilaksanakan, seperti dalam proses 
perekrutan hakim-hakim tipikor, 

hakim-hakim Ad Hoc pengadilan 
Hubungan Industrial (pHI), bahkan 
juga dalam penjaringan Calon 
Hakim agung, lembaga psikologinya 
selalu diikutsertakan. Beberapa 
Hakim agung yang saat ini masih 
bertugas dan merupakan hasil profile 
assessment lembaga psikologinya, 
di antaranya Hakim agung Dr. artidjo 
alkostar, s.H., llm. (kini Ketua 
Kamar pidana ma-red), Ketua ma 
rI saat ini prof. Dr. H.m. Hatta ali, 
s.H., m.H., adalah merupakan produk 
hasil profile assessment lembaga 
psikologinya.

Ditjen Badilum ma rI sejak dipimpin 
oleh Dr. Herri swantoro, s.H., m.H., 
memberi kepercayaan kepada lembaga 
psikologinya untuk melaksanakan 
profile assessment bagi calon-calon 
pimpinan pengadilan. menurut Dr. Herri, 
pimpinan pengadilan haruslah seorang 
yang unggul, tidak hanya dalam 
kemampuan hukumnya, tetapi yang 
paling penting adalah berkepribadian 
yang baik dan berintegritas. Dalam 
fungsi mengetahui kualitas kepribadian 
calon pimpinan pengadilan inilah profile 
assessment yang merupakan bidang 
keilmuan psikologi sangat diperlukan. 

menurut Bagaskoro sugoto, s.psi, 
profile assessment dilakukan dengan 
multi metode, di antaranya adalah 
dengan melakukan tes tertulis bagi 
para calon, kemudian melakukan 

Hasil yang akurat antara penilaian profile 
assessment dengan kenyataan di lapangan sekaligus 
menjawab pandangan-pandangan negatif terhadap 

pelaksanaan penilaian profile assessment itu. 
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simulasi dan presentasi. Dari semua 
kegiatan tes tersebut, para psikolog 
mengamati dan menilai dari semua 
aspek, baik hasil tes tertulis, gerak-
gerik peserta, cara bicara, hingga 
bagaimana peserta berinteraksi 
dengan peserta yang lain. 

Ditambahkan Bagaskoro, penilaian 
itu tak hanya menilai peserta dalam 
hal kemampuannya mengatur diri 
sendiri, namun juga bagaimana dia 
sebagai seorang calon pimpinan 
mampu mengatur penyelesaian 
pekerjaan-pekerjaan yang 
merupakan beban kerjanya, serta 
mampu mengatur orang lain yang 
dipimpinnya. Kemampuan mengatur 
orang lain ini sangat penting bagi 
seorang pimpinan.

Karena melihat banyak kejadian 
di lapangan, seperti di lingkungan 
pengadilan, di antara empat pilar 
pimpinan pengadilan tidak dapat 
saling bekerja sama dan berjalan 
sendiri-sendiri, sehingga tujuan 
yang ingin dicapai untuk kemajuan 
lembaga tidak dapat diraih. 
Dari semua penilaian tersebut, 
diintegrasikan dan masing-masing 
psikolog saling memaparkan hasil 
penilaiannya sampai diperoleh hasil 
penilaian akhir profile assessment 
para calon pimpinan pengadilan 
tersebut.

Bagaskoro menambahkan, dalam 
profile assessment ada empat aspek 
yang dinilai dalam bentuk psikogram, 
yakni pertama, aspek kecerdasan 
yang meliputi: (a) kecerdasan 
umum, (b) kemampuan berpikir 
analitis, (c) kemampuan berpikir 
konseptual, dan (d) kemampuan 
proses belajar. Kedua, aspek sikap 
kerja yang meliputi: (a) motivasi 
prestasi, (b) sistematika kerja yakni 
kemampuan dan keterampilan 
menyelesaikan tugas secara runtut, 
proporsional sesuai dengan skala 
prioritas, sehingga kerjanya efektif 
dan efisien dengan hasil optimal, dan 
(c) ketelitian dan kualitas kerja, di 
mana yang dinilai ialah kemampuan 
peserta dalam menyelesaikan 
tugasnya sesuai dengan target yang 
telah ditentukan

Ketiga, aspek kepribadian yang 
meliputi: (a) integritas diri yang 
menunjukkan kematangan diri 
pribadi seseorang, dan (b) kejujuran 
terhadap nilai-nilai dan kesesuaian 
antara pikiran, perkataan dan 
perbuatan dari seseorang. Yang 
termasuk penilaian dalam aspek 
kepribadian adalah kemampuan 
pengendalian diri, penyesuaian diri 
terhadap lingkungan baru, serta 
adanya self confidence dalam diri 
calon tersebut. Keempat, aspek 
kepemimpinan yang meliputi: 
(a) leadership dan teamwork, 

yaitu kemampuan untuk selalu 
berkontribusi membantu kelompok 
dalam mencapai targetnya, (b) 
impact and influence, developing 
others, yakni kemampuan untuk 
mengenali dan memberikan 
kesempatan kepada bawahan untuk 
menampilkan dan mengembangkan 
potensi yang dimiliki secara optimal, 
serta (c) kemampuan persuasive 
communication, yaitu kemampuan 
peserta untuk merencanakan dan 
menyampaikan pendapat, baik 
secara lisan atau tertulis kepada 
orang lain dengan baik. 

Bobot penilaian yang dipergunakan 
dalam keempat aspek sebagai 
tolak ukur dalam profile assessment 
tersebut adalah dengan jumlah 
persentase, yakni sebagai berikut:

Aspek Bobot
Kecerdasan 20 %
Cara Kerja 20 %

Kepribadian 35 %
Kepemimpinan 25 %

Total 100 %

para peserta Calon Ketua pengadilan negeri Kelas II yang mengikuti 
Profile Assessment dari tim psikolog Independen.

tim psikolog yang melakukan penilaian dalam Profile 
Assessment  calon pimpinan pengadilan.
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anggota tim psikolog lainnya, 
reza, s.psi menyebutkan bahwa 
hasil penilaian peserta dalam profile 
assessment diklasifikasikan dengan 
rekomendasi dan norma penilaian 
antara K.1 sampai K.4, yang dapat 
dikelompokkan sebagai berikut:

peserta yang mampu memperoleh 
nilai K.1 berarti ia berhasil 
mendapatkan nilai terbaik, yang 
mana orang tersebut tidak memiliki 
kekurangan dalam hal kepribadian, 
sehingga siap ditempatkan 
di manapun dia dibutuhkan. 
sedangkan, nilai K.2 memberi 
gambaran bahwa calon tersebut 
memenuhi kriteria, namun masih 
ada beberapa hal yang disarankan 
kepadanya untuk menjadi seorang 
pemimpin yang baik. 

menurut reza, selama ini dalam 
profile assessment yang telah 
dilaksanakan, hasil terbaik yang 
pernah diperoleh peserta adalah 
nilai K.2, itu pun jumlahnya sangat 
sedikit yakni hanya 0,8% dari seluruh 
peserta yang pernah mengikuti 
profile assessment. sementara, hasil 
terbanyak adalah calon yang masuk 
kategori K.3, yang mana dia dapat 
menjadi seorang pemimpin, namun 
banyak hal yang harus diperbaiki 
dalam diri calon tersebut. Kemudian, 
jumlah calon yang mendapatkan 
nilai K.4 juga cukup banyak, dan 
ia merupakan calon yang memiliki 
banyak kekurangan untuk menjadi 

seorang pemimpin, dan tidak ada 
jaminan bahwa orang tersebut dapat 
menjadi pimpinan yang baik.

namun, reza pun menuturkan 
bahwa seseorang yang telah 
mengikuti profile assessment 

dengan hasil 
awal kurang 
baik, bukan 
berarti tidak 
dapat berubah 
demi kebaikan. 
melainkan 
seiring 
perjalanan 
waktu dalam 
kehidupannya, 

dia pun bisa mendapatkan 
pencerahan dan kesadaran diri untuk 
menjadi manusia yang lebih baik lagi 
dengan berbagai cara. salah satunya 
melalui proses keagamaan yang 
dianutnya.

Bagaskoro melanjutkan, dengan 
berbagai metode, cara, dan tolak 
ukur yang digunakan dalam profile 
assessment, maka dapat dilihat 
secara komprehensif hal-hal yang 
berkaitan dengan kepribadian 
seseorang yang dibutuhkan 
supaya ia dapat menjadi pimpinan 
pengadilan berkualitas. Hasil 
penilaian profile assessment 
tersebut, berdasarkan kenyataan 
dalam praktik, setelah calon tersebut 
direkomendasikan untuk menjadi 
pimpinan ternyata hasilnya 80%-90% 
adalah “tepat”, yakni sesuai apa yang 
tertuang dalam penilaian profile 
assessment. 

ada sebuah contoh kejadian, 
cerita Bagaskoro, yaitu pernah 
ada seseorang yang tidak 
direkomendasikan untuk menjadi 
pimpinan pengadilan, namun 
ternyata tetap dipaksakan menjadi 

KUALITAS REKoMENDASI NoRMA

K.1 BaIK Berkembang wajar 626 ke atas

K.2 CuKup Berkembang 
spesifik 500 - 625

K.3 KuranG Berkembang 
terbatas 375 - 499

K.4 BuruK Berkembang sangat 
terbatas

374 ke 
bawah

pimpinan, dan dalam perjalanan 
waktu ternyata terjadi tangkap 
tangan orang itu oleh aparat penegak 
hukum. sebenarnya, sebelumnya 
hal tersebut telah ada dalam 
penilaian profile assessment yang 
bersangkutan.

Dengan hasil yang demikian akurat, 
maka penilaian profile assesment 
saat ini mendapatkan porsi 
penilaian yang sama besar dengan 
penilaian kemampuan hukum para 
peserta, yakni 50% berbanding 
50%. Bahkan, salah satu pimpinan 
ma pernah menyampaikan 
pendapat pribadinya jika penilaian 
kepribadian, terutama integritas, 
haruslah mendapatkan porsi 
lebih besar daripada penilaian 
kemampuan hukum, yakni 55% 
berbanding 45%.

Begitu pentingnya syarat profile 
assessment ini bagi para calon 
pimpinan pengadilan, termasuk 
untuk para hakim di Indonesia, 
Dr. Herri swantoro selaku Dirjen 
Badilum ma dan nugroho setiadji, 
s.H., m.H. selaku Kepala Bawas ma 
sependapat bahwa untuk menjaring 
calon hakim di masa depan harus 
lebih mengutamakan melakukan 
profile assessment terlebih dahulu. 
sehingga, di kemudian hari 
para hakim Indonesia memiliki 
kepribadian dan karakter yang 
berintegritas tinggi.

“sebaliknya, jika hasil profile 
assessment tidak baik, maka 
akan langsung kita ‘gugurkan’, 
(dia) tidak perlu mengikuti seleksi 
berikutnya. Profile assessment ini 
perlu dilakukan agar tidak menjadi 
masalah di kemudian hari ketika 
para calon hakim diterima menjadi 
hakim,” tegas Dr. Herri swantoro. 
(BG, TJ, SEG, BS)
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MENJARING PIMPINAN PENGADILAN 
BERKUALITAS MELALUI 

FIT AND PROPER 
TEST

Cetak Biru pembaharuan peradilan periode 2010-2035 secara gamblang menggariskan hal-
hal apa saja yang harus dilaksanakan oleh segenap warga peradilan di bawah mahkamah 
agung (ma) guna mencapai visi “terwujudnya Badan peradilan yang agung”. Cetak Biru (Blue 
Print) pembaharuan ma  menggunakan pendekatan kerangka peradilan yang unggul (The 
Framework of Courts Excellence) yang terdiri dari tujuh area peradilan yang agung, dan terbagi 
lagi dalam tiga kelompok, yakni: (1) Driver (pengarah/pengendali), (2) System and Enabler 
(sistem dan penggerak), dan (3) Results (hasil). area Driver adalah area Kepemimpinan dan 
manajemen pengadilan yang merupakan area krusial, sebab kualitas kepemimpinan badan 
peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan itu sendiri.

oleH tIm DanDapala
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seorang pimpinan badan 
peradilan, selain harus 
menguasai teknis 
yudisial, juga harus 
mempunyai kemampuan 

kepemimpinan dan manajerial 
yang mumpuni. Bertolak dari hal 
tersebut, maka ma mengeluarkan 
Keputusan mahkamah agung 
republik Indonesia nomor: 42/
Kma/sK/IV/2015 tentang pedoman 
pelaksanaan uji Kepatutan dan 
Kelayakan (Fit and Proper Test) 
bagi Calon pimpinan pengadilan 
tingkat pertama, Calon Hakim 
pengadilan tingkat Banding pada 
empat lingkungan peradilan di 
Bawah mahkamah agung republik 
Indonesia.

Direktorat Jenderal Badan 
peradilan umum (Ditjen Badilum), 
yang merupakan salah satu 
direktorat pada ma, atas dasar 
Keputusan mahkamah agung 
republik Indonesia nomor: 
42/Kma/sK/IV/2015 itu telah 
berhasil melaksanakan beberapa 
gelombang Fit and Proper Test  
bagi calon pimpinan pengadilan. 
Direktur tenaga teknis Badilum, 
Dr. Haswandi, s.H., s.e., m.Hum. 
saat ditemui tim Dandapala di 
sela-sela pelaksanaan kegiatan Fit 
and Proper Test Calon pimpinan 
pengadilan Kelas II Gelombang 
2 di pekanbaru (15-19 mei 2017) 
menjelaskan, pada saat ini Badilum 
sedang menjaring calon-calon 
pimpinan pengadilan negeri (pn) 
Klas II. Kemudian, dari pimpinan 
Klas II akan dijaring untuk calon 
pimpinan pengadilan Klas IB. Dari 
pimpinan Klas IB, akan dijaring 
kembali untuk calon pimpinan 
untuk pengadilan Klas Ia dan Klas 
Ia Khusus. Bahkan, nantinya juga 
akan diadakan Fit And Proper Test 
serta profile assessment untuk 

Calon Wakil Ketua pengadilan 
negeri Klas II.

“Jadi, yang dijaring bukan lagi 
hanya ketua pengadilan, tetapi 
turut juga diseleksi wakil ketuanya. 
mengapa? Karena saat ini untuk bisa 
memimpin pengadilan tidak boleh 
sembarang tunjuk lagi; selain calon 
tersebut harus dapat dipercaya,  dia 
pun harus mampu bertanggung 
jawab akan segala yang terjadi di 
pengadilan,” ungkap Haswandi yang 
pernah menjadi Ketua pn Jakarta 
selatan ini.

Dari Fit and Proper Test ini nanti akan 
didapatkan calon-calon pimpinan 
yang berintegritas, berkepribadian, 
kemudian mempunyai kemampuan 
teknis yuridis maupun memimpin 
pengadilan. Dengan adanya kegiatan 
Fit And Proper Test yang terstruktur 
tersebut diharapkan visi dan misi 
ma “terwujudnya Badan peradilan 
yang agung” beserta jajarannya 
di bawahnya akan dapat segera 
diwujudkan.

langkah pertama dalam 
pelaksanaan Fit and Proper Test 
adalah melaksanakan profile 
assessment yang dilaksanakan 
oleh pihak ketiga, yakni lembaga 
psikologi yang berkualitas, 
sehingga hasilnya benar-benar 

independen dan objektif. Kemudian, 
dilanjutkan dengan kegiatan Fit and 
Proper Test untuk menguji, baik 
kemampuan teknis, non teknis, 
yuridis, kepemimpinan, manajerial 
serta integritas. “Jadi semua 
aspek, baik dari segi etika, moral 
dan kejujuran semua kita seleksi. 
Dari sinilah kemudian akan terlahir 
pimpinan-pimpinan pengadilan yang 
berkualitas,” ujar Haswandi.

Kegiatan Fit and Proper Tes ini 
sebenarnya sudah dilaksanakan 
sejak 2007, yakni saat pertama kali 
menseleksi pimpinan pengadilan 

Klas Ia, namun mungkin seleksi 
tersebut belum terekspos di 
masyarakat. pimpinan-pimpinan 
pengadilan yang diangkat oleh ma 
merupakan hasil seleksi yang sangat 
ketat, karena mereka adalah ujung 
tombak terdepan, mulai dari tingkat 
pertama, tingkat banding, hingga 
mahkamah agung sendiri.

pada seleksi kali ini, yang 
diselenggarakan sejak 15-19 mei 
2017, adalah seleksi calon pimpinan 
pengadilan Klas II Gelombang 2 
yang pelaksanaannya dipusatkan 
di pekanbaru. Gelombang 1 
dilaksanakan untuk wilayah 
Jawa Barat, Kalimantan dan 
lampung, yang dilaksanakan di 
Bekasi beberapa waktu yang lalu. 

dr. Haswandi, yang juga bertindak sebagai 
salah satu penguji calon pimpinan pengadilan, 

menambahkan bahwa materi yang diujikan 
untuk kemampuan ilmu hukum adalah 

pengetahuan hukum pidana dan perdata, baik 
dari segi hukum materiil maupun hukum 

formilnya. 
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selanjutnya diagendakan untuk 
wilayah Jawa timur, sebagian 
Jawa tengah, dan untuk Indonesia 
bagian timur akan dilaksanakan di 
surabaya.

Dr. Haswandi, yang juga bertindak 
sebagai salah satu penguji 
calon pimpinan pengadilan, 
menambahkan bahwa materi 
yang diujikan untuk kemampuan 
ilmu hukum adalah pengetahuan 
hukum pidana dan perdata, baik 
dari segi hukum materiil maupun 
hukum formilnya. untuk calon-
calon pimpinan pengadilan Klas 
II harus mengetahui tugas pokok 
dan fungsi (tupoksi)nya sebagai 
pimpinan pengadilan Klas II, baik 
segi teknis dan non teknis. sebagai 
seorang calon pimpinan, ia pun 
harus menguasai hukum materiil 
maupun formil, karena seorang 
ketua merupakan tempat bertanya 
oleh hakim anggotanya, termasuk 
para pencari keadilan.

secara terpisah Direktur Jenderal 
Badan peradilan umum (Dirjen 
Badilum), Dr. H. Herri swantoro, 
s.H., m.H., dalam pengarahannya 
kepada para peserta  Fit And Proper 
Test Calon pimpinan pengadilan 
Kelas II Gelombang 2 di pekanbaru 
menyampaikan agar para peserta 

bersaing secara positif, dan dalam 
menghadapi ujian tersebut, mereka 
harus percaya diri karena sikap 
perilaku dan performance-nya akan 
dinilai. penilaian ini penting karena 
nantinya peserta yang lulus akan 
menjadi pimpinan pengadilan yang 
berwibawa serta bisa menjadi suri 
tauladan bagi yang dipimpinnya. 

Dirjen Badilum juga menyampaikan 
ucapan selamat berjuang 
menghadapi ujian Fit and Proper 
Test, lalu tak lupa juga mendoakan 
agar para peserta berhasil.

Beberapa peserta Fit and Proper 
Test yang sempat ditemui tim 
Dandapala, yakni masriati, s.H.,m.H. 
(Wakil Ketua pn Kayu agung), m. 

martin Helmi, s.H., m.H. (Wakil 
Ketua pn pagaralam), Yudistira adhi 
nugraha, s.H., m.H. (Wakil Ketua 
pn tais), dan Denni arsan fatrika, 
s.H., m.H. (Wakil Ketua pn Baturaja), 
rata-rata menyampaikan adanya 
rasa tegang di saat menghadapi fit 
tersebut, namun tetap bersemangat 
dalam menghadapi ujian tersebut. 
masing-masing peserta telah 
mempersiapkan diri dengan 
sebaik-baiknya, sehingga oleh 
apapun hasilnya akan diterima 
dengan baik. nantinya jika lulus 
dan menjadi pimpinan pengadilan, 
mereka berjanji akan berbuat 
yang terbaik untuk pengadilan, 
mensukseskan semua program 
yang telah digariskan ma, serta akan 
menolak semua godaan-godaan 
yang mengganggu independensi 
pengadilan.

secara terpisah, tim Dandapala juga 
mewawancarai Kasubdit mutasi 
Hakim Direktorat pembinaan tenaga 
teknis peradilan umum Zahlisa 
Vitalisa, s.H., di ruang kerjanya 
pada 12 mei 2017. Ia menjelaskan 
bahwa sejak 2015 Badilum telah 
melaksanakan beberapa kali Fit and 
Proper Test bagi calon pimpinan 
pengadilan di berbagai tingkatan, baik 
untuk calon pimpinan pengadilan 
Kelas I, Kelas II maupun calon 
pimpinan pengadilan tinggi (pt). 
sebelum pelaksanaan Fit and Proper 
Test selalu didahului dengan analisis 
mengenai kebutuhan calon pimpinan 
pengadilan dan penyaringan data 
hakim-hakim yang telah memenuhi 
syarat untuk mengikuti Fit and 
Proper Test tersebut. Berdasarkan 
Keputusan mahkamah agung 
republik Indonesia nomor: 42/
Kma/sK/IV/2015, maka komposisi 
perbandingan antara jumlah peserta 
yang dipanggil dan jumlah posisi 
yang harus diisi minimal 3 banding 1.

materi yang diujikan kepada 
para peserta di antaranya 

Berdasarkan keputusan 
mahkamah agung 
republik indonesia 

nomor: 42/kma/sk/
iV/2015, maka komposisi 

perbandingan antara 
jumlah peserta yang 

dipanggil dan jumlah 
posisi yang harus diisi 
minimal 3 banding 1.

tim penguji peserta calon Ketua pn kelas II 
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adalah Kualitas Kepribadian 
melalui profile assessment, serta 
kemampuan teknis Hukum, 
administrasi peradilan, manajerial 
Kepemimpinan dan pemahaman 
Kode etik dan pedoman perilaku 
Hakim (KeppH). Khusus untuk 
tes untuk mengukur kualitas 
kepribadian yang dilaksanakan 
dengan profile assessment, Ditjen 
Badilum menggandeng pihak 
ketiga, yakni salah satu lembaga 
konsultan psikologi yang kompeten. 
Digunakannya lembaga konsultan 
tersebut agar benar-benar 
menghasilkan data yang valid dan 
dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa aspek pengukuran bagi 
peserta profile assessment adalah 
(1) Kecerdasan dengan bobot 20%, 

(2) Cara Kerja dengan bobot 20%, 
(3) Kepribadian dengan bobot 35%, 
dan (4) Kepemimpinan dengan 
bobot 25%. Dengan gabungan aspek 
pengukuran penilaian yang disebut 
4 K (Kecerdasan, Kerja, Kepribadian, 
dan Kepemimpinan) tersebut 
diharapkan akan menghasilkan 
hasil penilaian yang komprehensif 
untuk mendapatkan seorang 
calon pimpinan pengadilan yang 
berkualitas dan mumpuni.

Zahlisa Vitalisa menjelaskan lebih 
lanjut bahwa selain data syarat 
administrasi bagi para peserta Fit 
and Proper Test, namun mereka 
juga harus mendapat rekomendasi 
dari Badan pengawasan (Bawas) 
mahkamah agung. Bahwa, mereka 
tidak sedang menjalani hukuman 
disiplin dan untuk sementara waktu 
tidak dapat mengikuti Fit and Proper 
Test calon pimpinan pengadilan.

namun, Dirjen Badilum Dr. Herri 
swantoro, s.H., m.H., juga tidak 
menutup mata bagi hakim yang 
pernah mendapatkan hukuman 
disiplin supaya ia tetap dapat 
mengikuti Fit and Proper Test, 
setelah beberapa waktu selesainya 
hukuman disiplin, dan dianggap 
bahwa yang bersangkutan telah 

berubah serta memperbaiki diri dari 
kesalahan yang pernah dilakukan. 
tentunya, setiap pelaksanaan 
kegiatan Fit and Proper Test, ada 
yang lulus dan tidak lulus.

“Bagi peserta yang belum lulus 
tentunya tidak perlu berkecil hati, 
karena masih ada kesempatan lagi 
untuk mengikuti kegiatan Fit and 
Proper Test selanjutnya. Bagi peserta 
yang tidak lulus, tetapi menduduki 
peringkat maksimal 50% dari jumlah 
peserta yang diuji dapat dipanggil 
kembali untuk mengikuti Fit and 
Proper Test ke-2,” jelas Dr. Herri 
swantoro.

Zahlisa kembali mengungkapkan 
bahwa ternyata pelaksanaan fit and 
proper test sejak 2015 hingga 2017 
telah mengalami beberapa dinamika 
perubahan, terutama dengan adanya 
kenaikan kelas beberapa pengadilan, 
baik Kelas II maupun Kelas I. adanya 
kenaikan kelas dari beberapa 
pengadilan dengan sendirinya 
diikuti oleh penambahan kebutuhan 
pimpinan pengadilan itu sendiri.

Dalam Fit and Proper Test yang 
dilaksanakan pada 2015-2016, 
antara komposisi peserta dan 
kebutuhan dapat dilaksanakan 

Zahlisa kembali 
mengungkapkan bahwa 

ternyata pelaksanaan Fit and 
Proper test sejak 2015 hingga 

2017 telah mengalami beberapa 
dinamika perubahan, terutama 
dengan adanya kenaikan kelas 

beberapa pengadilan, baik 
kelas ii maupun kelas i. 

peserta calon Ketua pn kelas II sedang diwawncarai oleh tim penguji.
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dengan komposisi 3 banding 1, sebagaimana amanat Keputusan mahkamah 
agung republik Indonesia nomor: 42/Kma/sK/IV/2015. Dengan adanya 
penambahan kebutuhan calon pimpinan pengadilan, maka jumlah peserta 
lulus menjadi lebih banyak. namun demikian, adanya penambahan kuota 
peserta lulus tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan 
ma dengan dasar kebutuhan organisasi.

sebagai seorang yang bertugas di bagian mutasi dan promosi Hakim, 

Zahlisa memaparkan bahwa 
kegiatan Fit and Proper Test 
merupakan sarana yang tepat 
untuk mendapatkan calon-calon 
pimpinan pengadilan yang benar-
benar berkualitas dan mumpuni. 
Fit and Proper Test merupakan 
metode seleksi yang terukur, objektif, 
dapat dipertanggungjawabkan 
dan transparan. Dengan proses 
transparan dan hasil objektif, 
maka dengan sendirinya akan 
mempermudah tugas Ditjen 
Badilum dalam hal mutasi dan 
promosi hakim. Hal ini sekaligus 
untuk menepis anggapan-anggapan 
negatif sebagian orang tentang pola 
mutasi dan promosi hakim.

menurut Dr. Haswandi, pelaksanaan 
kegiatan penjaringan pimpinan 
pengadilan dengan metode Fit 
and Proper Test terbukti efektif 
dalam menjaring calon-calon 
pimpinan yang memiliki integritas, 
kemampuan teknis hukum, serta 
kualitas kepemimpinan yang baik. 
Dengan diperolehnya hakim-hakim 
berkualitas sebagai pimpinan 
pengadilan, maka dengan sendirinya 
akan meningkatkan kualitas 
kinerja pengadilan, terutama dari 
segi pelayanan bagi para pencari 
keadilan.

“Dengan peningkatan kualitas kinerja 
pengadilan, diharapkan tingkat 
kepercayaan dan penghormatan 
masyarakat terhadap lembaga 
peradilan juga akan semakin 
meningkat. sehingga, akan makin 
mempercepat pencapaian visi 
mahkamah agung “mewujudkan 
Badan peradilan yang agung,” 
pungkas Dr. Haswandi.  (BG, BS, TJ, 
SEG)

Kegiatan Fit and Proper Test Total 
peserta

Peserta 
lulus

pn Klas 1 a Khusus dan 1 a (19-21 mei 2015) 51 15

pimpinan pt (19-21 agustus 2015) 30 10

pn Klas 1 a Khusus dan 1 a (14-17 maret 2016) 51 15

pn Klas 1 a Khusus dan 1 a kedua  (20-23 agustus 
2016) 35 16

pn Klas 1 B (4-7 april 2016) 50 20

pn Klas 1 B kedua (28-31 agustus 2016) 50 25

pimpinan pt (30 oktober-1 november 2016) 30 16

pn Klas 1 B pertama (28 februari-2 maret 2017) 50 24

pn Klas 1 a Khusus dan 1 a (7-11 maret 2017) 60 30

pn Klas 1 B kedua (28 maret-1 april 2017) 78 50

pn Klas II Gelombang I (25-29 april 2017) 41 20

pn Klas II Gelombang II (15-19 mei 2017) 41 22

18 DanDapala Volume III\eDIsI 3\ meI-JunI 2017

laporan utama



PELATIhAN PEMBINAAN TEKNIS 
TIDAK PERLU LAMA,
NAmuN HARuS 
EFEKTIF DAN EFISIEN

pada 15-18 mei 2017, Direktorat Jenderal Badan peradilan umum (Ditjen Badilum), di 
bawah pimpinan Direktur Jenderal (Dirjen) Badilum, Dr. H. Herri swantoro, s.H., m.H., 
menyelenggarakan pembinaan teknis (Bintek) bagi seluruh panitera muda pengadilan 
tingkat pertama untuk regional sumatera. event tersebut dilaksanakan di pekanbaru, 
riau. majalah Dandapala tidak ketinggalan meliput kegiatan tersebut. Dari pantauan 
tim Dandapala, program Dirjen Badilum dalam rangka meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia (sDm) di lingkungan peradilan umum tersebut direspon sangat positif 
dan antusias oleh para peserta.

oleH tIm DanDapala
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ditjen Badilum telah 
menuai sukses atas 
program akreditasi 
penjaminan mutu 
(apm) bagi pengadilan 

negeri (pn), yang salah satu 
tujuannya adalah meningkatkan 
pelayanan pengadilan melalui 
sumber daya manusia (sDm) yang 
berkualitas. Di pihak lain, harus 
diakui bahwa kemampuan sDm 
dari 352 satuan Kerja (satker) yang 
ada di Indonesia tidak akan sama. 
meskipun seleksi penerimaannya 
bersamaan, kualitas dan tanggung 
jawab individu seorang pimpinan 
yang ada tentulah berbeda.

oleh karena itu, diperlukan satu 
sistem yang dapat menyelaraskan 
kualitas sDm tersebut dengan 
kemauan lembaga dalam lingkup 
mahkamah agung (ma). Inilah salah 
satu tujuan diadakannya program 
apm tersebut. sebagai sebuah 
program, tentu saja mempunyai 
kekurangan, sehingga harus terus 
disempurnakan. pelaksanaan Bintek 
kali ini adalah juga sebagai bagian 
dari upaya peningkatan kualitas 
sDm di peradilan umum agar tujuan 
akreditasi bisa tercapai.

Dalam pengarahannya, Dirjen 
Badilum Dr. H. Herri swantoro, 
s.H., m.H. mengamatkan kepada 

Direktur pembinaan 
tenaga teknis 
peradilan umum, 
Dr. H. Haswandi, s.H., s.e., m.Hum. 
(yang merupakan seorang tenaga 
lapangan yang sangat matang) 
bahwa pembinaan teknis adalah 
suatu alat pembinaan bagi Badilum 
untuk dapat lebih meningkatkan 
kualitas sDm di lembaga peradilan 
umum. mengapa Bintek dipandang 
sebagai suatu alat pembinaan bagi 
Badilum?

sebab, dari seluruh peserta 
pelatihan yang dipanggil, satu 
bulan sebelumnya telah diberikan 
kuesioner yang harus diisi mengenai 
kebutuhannya. mereka diminta harus 
jujur mengisi mengenai kebutuhan, 
kelemahan, ketidaktahuan dan 
ketidakpahaman pengetahuan 

yang nantinya jadi bahan masukan. 
Berdasarkan kuesioner tersebut, 
nantinya selama Bintek berjalan akan 
diberi kesempatan untuk meminta 
bahan-bahan yang dibutuhkan 
sebagai bekal dalam penerapan 
praktik di lapangan.

“pelatihan tidak perlu jangka panjang 
dan lama, akan tetapi apabila tepat 
sistemnya, serta dilakukan secara 
efektif dan efisien (adanya sinergi 
antara penyelenggara dengan 
peserta-red) hasilnya akan luar biasa; 
jika dibandingkan dengan pelatihan 
yang lama, akan tetapi hasilnya nol,” 
papar Dr. Herri swantoro.

Ia kemudian memberikan contoh 
seperti yang dilihatnya di Belanda 
sewaktu melakukan studi banding, 
bagaimana calon peserta pelatihan 
singkat dengan jujur dan sportif 
mengisi kuesioner, sehingga hasilnya 
dapat didiskusikan oleh pengajar 
mengenai kebutuhan dan materi 
yang harus disiapkan. “apabila 
ingin maju dan berubah, kita harus 
berkaca dan belajar dari sistem 
pelatihan di Belanda tersebut,” 
imbuhnya.

melalui Bintek ini, diharapkan 
para panitera muda mendapat 

melalui Bintek ini, diharapkan 
para Panitera muda 

mendapat pembekalan yang 
dapat diimplementasikan 
dan diaplikasikan dalam 

pengabdiannya di tempatnya 
bertugas, sehingga kinerjanya 
semakin membaik dan dapat 

menjadi bahan penilaian 
untuk promosi.

Dr. H. Haswandi, s.H., s.e., m.Hum. sedang menjadi pembicara Bintek.

Dirjen Badilum ma bersama Direktur pembinaan tenaga teknis 
peradilan umum dalam pelaksanaan Bintek.
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pembekalan yang dapat 
diimplementasikan dan diaplikasikan 
dalam pengabdiannya di tempatnya 
bertugas, sehingga kinerjanya 
semakin membaik dan dapat 
menjadi bahan penilaian untuk 
promosi. Ini adalah sebuah batu 
loncatan bagi para peserta. 
mengapa? Karena dengan akan 
dihilangkannya jabatan Wakil 
panitera berdasarkan perma no. 
7 tahun 2015 tentang organisasi 
dan tata Kerja Kepaniteraan 
dan Kesekretariatan peradilan, 
maka dalam lima tahun ke depan, 
pengisian jenjang jabatan panitera 
akan diambil dari para panitera 
muda.

“oleh karenanya, panitera muda 
harus matang dan mumpuni, 
sehingga apabila suatu saat 
diperlukan oleh lembaga, dapat 
dipanggil untuk mengikuti fit and 
proper test. mereka dipanggil karena 
dipandang berprestasi dan (akan) 
direkomendasikan ke jenjang yang 
lebih tinggi, karena sudah teruji 
kinerjanya dengan baik,” kata Dr. Herri 
swantoro.

Herri menuturkan lagi, “apa sih 
sesungguhnya yang dibanggakan 
pada posisi Dirjen? Dirjen itu adalah 
fungsi pelayanan kepada Bapak 
dan Ibu semua. tidak ada hebatnya, 
karena memang itu yang menjadi 
tugas pokok dan fungsi kami.”

Inilah yang dinamakan perubahan 
mindset atau cara berpikir, dari 
pola lama ke pola modern. Di 
lingkungan Ditjen Badilum, pola 
ini sudah diterapkan, dan sudah 
mengarah kepada sistem peradilan 
yang modern dan fokus kepada 
pelayanan prima terhadap para 
pencari keadilan. “Disitulah fungsi 
Dirjen sesungguhnya,” ucap Dr. Herri 
swantoro. 

Kita harus menyadari bahwa 
posisi warga pengadilan adalah 
sebagai pelayan bagi pencari 
keadilan, sehingga mental 
ingin menang sendiri, mencari 
kesempatan dalam jabatan, 
harus disingkirkan jauh-jauh. 
namun, harus tetap berusaha 
membangun pengadilan yang 
terhormat dan berwibawa 
melalui kemampuan teknis dan 
perilaku penyelenggara peradilan itu 
sendiri. “Adagium: ‘apa yang dapat 
kita sumbangkan kepada lembaga, 
bukan apa yang harus diberikan 
lembaga kepada kita’; itulah yang 
harus kita pegang teguh,” tegas Dr. 
Herri swantoro.

salah satu narasumber yang 
dimintai pendapatnya, Ketua pn 
Jakarta pusat pontas effendi, s.H., 
m.H., menyatakan, materi yang 
diberikan dalam Bintek adalah 
menyangkut perdata umum, perdata 
khusus, pidana umum, pidana 
khusus termasuk perkara niaga. 
surat edaran ma 
(sema) mengenai 
pengiriman uang 
kasasi, serta 
konsinyasi terkait 
dengan ganti 
rugi tanah untuk 
kepentingan umum, 
juga dibahas dalam 
Bintek tersebut.

menurutnya, ada 
beberapa peserta 
yang mempertanyakan sebutan 
pemohon dan termohon dalam 
perma no. 3 tahun 2016, karena 
dalam upaya keberatan yang 
diatur dalam sema no. 2 tahun 
2016 telah disebutkan mengenai 
tata cara mengajukan gugatan 
sampai didaftarkan pada buku 
register gugatan. “sepanjang 

aturan menentukan demikian, maka 
dipersilahkan mengikuti perma dan 
sema tersebut,” ujarnya.

Dalam masalah delegasi 
disampaikan juga bahwa ada 
beberapa panitera muda yang 
melakukan surat peringatan (sp)-1 
dan sp-2 kepada pengadilan yang 
diminta bantuan delegasi, karena 
berkas banding maupun kasasi tidak 
dapat dikirim. Hal itu terjadi karena 
relaas pemberitahuan isi putusan 
yang belum kembali. panitera pn 
Jakarta pusat Bukhaeri, s.H., m.H., 
menuturkan bahwa persoalan 
tersebut sebenarnya tidak perlu 
dikhawatirkan, sepanjang panitera 

muda telah bekerja lebih progresif, 
taat pada sop yang ada dengan 
tetap mengacu kepada Buku II 
Bindalmin.

“apabila (mereka) patuh terhadap 
aturan yang ada, setiap tahapan 
telah dipenuhi, maka untuk upaya 
hukum banding, karena memori 

“Adagium: ‘apa yang dapat kita 
sumbangkan kepada lembaga, bukan 

apa yang harus diberikan lembaga 
kepada kita’; itulah yang harus kita 

pegang teguh,” 

-dr. Herri swantoro -

pontas effendi, s.H., m.H. 
Ketua pn Jakarta pusat
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dan kontra memori banding tidak 
wajib, berkas dapat dikirimkan ke 
pengadilan tinggi (pt). sedangkan 
untuk upaya hukum kasasi, karena 
wajib hukumnya, maka memori 
dan kontra memori kasasi harus 
dipenuhi; kalau tidak, perkara harus 
dinyatakan “tidak dapat diterima” 
(Niet Ontvankelijke Verklaard = no),” 
papar Bukhaeri. 

Dari hasil Bintek seperti ini, pontas 
effendi menambahkan, banyak 
manfaat yang dapat diambil para 
peserta. Jadi, Bintek sebaiknya 
dilakukan secara berkelanjutan, 
selain akan memotivasi dan 
mengingatkan kembali mengenai 
tugas pokok dan fungsi (tupoksi), 
kegiatan ini pun akan menambah 
pengetahuan perserta akan 
perkembangan dan pembaharuan 
hukum. Bagi panitera muda dan 
panitera, pengetahuan yang benar 
mengenai pengajuan gugatan, 
apakah dengan alasan wanprestasi, 
perbuatan melawan hukum, ganti 
rugi atau terkait perkara keluarga 
harus dikuasai dengan baik, karena 
hal tersebut merupakan core 
bussiness pengadilan. 

pandangan pontas effendi 
tersebut sejalan dengan apa yang 
disampaikan oleh Dr. Haswandi, 
s.H., m.Hum. dalam sambutannya 
ketika memberikan bekal kepada 
para peserta Bintek. Haswandi 
mengatakan, pembinaan teknis yang 
terus menerus dan berkelanjutan 
merupakan langkah maju dari Dirjen 
Badilum. meskipun apabila dilihat 
dari judul kegiatan adalah terkait 
dengan perkara khusus yang asing 
bagi peserta, namun karena para 
panitera muda dan (satu orang-red) 
panitera yang mengikuti Bintek relatif 
masih muda, sehingga ke depannya 
masih memungkinkan untuk 
dipanggil pelatihan selanjutnya.

“mereka diharapkan akan lebih 
dapat menangkap dan menguasai 
berbagai hal dan peristilahan dalam 
hukum, seperti kepailitan, penundaan 
Kewajiban pembayaran utang 
(pKpu), renvoi prosedur, insolvensi, 
serta gugatan lain-lain. Dengan 
adanya dua macam pembekalan, 
yaitu pengalaman menangani 
perkara khusus dan bimbingan 
teknis, diharapkan ke depannya 
(mereka) akan memiliki potensi 
untuk optimalisasi kerja,” ungkap Dr. 
Haswandi.

Karena keadilan yang diinginkan 
pencari keadilan tidak semata 
dalam proses persidangan, tetapi 
juga dalam proses sebelum perkara 
disidangkan, bahkan setelah perkara 
disidangkan. Hal ini harus menjadi 
perhatian warga pengadilan, 
khususnya panitera pengganti 
dan majelis Hakim yang mengadili 
perkara itu. Keseluruhan proses 
tersebut harus mencerminkan 
keadilan, baik dari awal masuk, 
disidangkan, diputus, diminutasi, 
sampai dengan pemberitahuan 
dan pelaksanaan putusan. Keadilan 

dalam seluruh tahapan dan proses 
tersebut dikatakan sebagai keadilan 
materiil maupun formil.

terkait dengan tugas seorang 
panitera muda perdata; misalkan 
mengenai masalah panjar biaya, 
masih banyak pengadilan yang 
menggunakan sistem lama. “Dengan 
adanya aturan baru, nantinya 
terkait dengan masalah kasasi dan 
peninjauan kembali akan dapat 
diseragamkan seperti yang telah 
diterapkan di pn palembang dan pn 
Batam,” tutur pontas effendi. 

permasalahan dalam perkara 
pidana juga muncul ketika dalam 
satu berkas perkara, terdakwanya 
lebih dari satu orang, di mana ada 
yang diputus bersalah dan dihukum, 
sedangkan yang lainnya dinyatakan 
bebas. Dalam hal ini, pengiriman 
upaya hukum banding yang harus 
didahulukan. setelah putusan 
banding turun, baru terhadap upaya 
kasasi dikirimkan ke ma, terlebih 
apabila kepada perkara banding 
yang turun tersebut juga dilakukan 
kasasi.

pontas effendi mengatakan bahwa 
antusiasme peserta Bintek juga 
terlihat dengan banyaknya tanya 
jawab yang terjadi, termasuk dalam 

sesi diskusi kelompok, menyangkut 
semua materi, baik pidana maupun 
perdata. Beberapa hal juga belum 
dapat dicapai titik temu dan 
masih debatable, seperti masalah 
pengajuan upaya hukum peninjauan 
kembali (pK), apakah hanya satu kali 
atau dapat lebih dari itu. mengenai 
hal ini telah dilakukan revisi agar 
sama pemahamannya.

pengalamannya dalam memimpin 
pn Bandung dan pn Jakarta pusat, 
terang pontas, barangkali dapat 
dirujuk. misalkan anggaran kantor 

karena keadilan 
yang diinginkan 

pencari keadilan tidak 
semata dalam proses 

persidangan, tetapi juga 
dalam proses sebelum 
perkara disidangkan, 

bahkan setelah perkara 
disidangkan. Hal ini harus 
menjadi perhatian warga 

pengadilan, khususnya 
Panitera Pengganti dan 

majelis Hakim yang 
mengadili perkara itu. 
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tidak cukup, panitera muda dan 
panitera harus lebih progresif, seperti 
mengajukan permohonan kepada 
ma yang ditandatangani oleh Ketua 
pengadilan. Boleh juga dilakukan 
revisi anggaran dengan cepat dan 
tepat. “oleh karena itu, seorang 
panitera atau panitera muda harus 
bisa mengambil langkah cepat 
untuk mengantisipasi kemungkinan 
kurangnya anggaran yang tersedia di 
pengadilan,” terangnya.  

seusai acara Bintek tersebut, ketika 
tim Dandapala mewawancarai 
beberapa peserta pelatihan seperti: 
Hasan Boenyamin, s.H. (panitera 
muda perdata pn palembang), Hj. 
sariduma lubis, s.H., m.H. (panitera 
muda pidana Khusus tipikor pn 
medan), rudy Harapan Hutauruk, 
s.H., m.H. (panitera muda perdata 
Khusus niaga pn medan), serta 
fahruddin, s.H. (panitera pn Curup), 
masing-masing mengungkapkan 
pendapatnya yang pada intinya adalah:
“Banyak manfaat yang diperoleh 
selama mengikuti kegiatan ini 
dengan materi yang sesuai tupoksi 
masing-masing peserta, seperti 
pHI, tipikor, perdata niaga, perdata 
umum, yang nantinya akan dapat 
diimplementasikan di tempat tugas 
masing-masing. Hal-hal yang selama 
ini menjadi kendala dalam pelaksaan 
tugas akhirnya dapat terpecahkan 
dalam Bintek ini, sehingga nantinya 
akan dapat meningkatkan pelayanan 
kinerja kami kepada pencari 
keadilan,” ungkap mereka senada.

untuk perkara pengadilan Hubungan 
Industrial (pHI) yang nilai gugatannya 
di bawah rp150 juta, biaya 
perkaranya ditanggung oleh negara 
juga dibahas dalam Bintek. menurut 

beberapa peserta yang diwawancarai 
Dandapala, biaya perkara yang 
disediakan oleh negara sebesar 
rp400 ribu tidaklah mencukupi. pada 
umumnya mereka mengusulkan 
agar kekurangan tersebut diambil 
dari anggaran DIpa-03. Dalam Bintek 
disampaikan bahwa terkait hal ini 
masih membutuhkan pembahasan 
tersendiri. 

sariduma lubis menambahkan, 
terkait panggilan atau pemberitahuan 
bantuan delegasi masih menjadi 
kendala utama yang dihadapinya 
di pn medan. Keterlambatan 
panggilan atau pemberitahuan isi 
putusan melalui bantuan delegasi 
ke luar pn medan mengakibatkan 
keterlambatan pengiriman berkas 
banding ke pt, ataupun berkas 
kasasi ke ma. sebenarnya, 
dalam Bintek telah disepakati 
untuk memanfaatkan teknologi 
informasi (tI), salah satunya 
dengan membentuk grup WhatsApp 
(Wa) atau lewat email, untuk 
mempermudah komunikasi antara 
pengadilan melalui para panitera 
muda. “untuk lingkup sumatera, hal 

ini sudah berjalan dengan baik. akan 
tetapi untuk luar sumatera, belum 
dapat berjalan dengan optimal,” 
imbuhnya.

solusi ini juga diamini oleh Bukhaeri, 
s.H., m.H., yang juga sebagai 
salah seorang pemateri dalam 
Bintek tersebut. sementara rudy 
H. Hutauruk mengeluh, sebab 
buku register pidana yang dikirim 
jumlahnya tidak sebanding dengan 
volume perkara yang ada di pn 
medan. selain itu, ada permasalahan 
terkait sIpp yang tidak menyediakan 
item perkaranya.

“untuk perkara kepailitan dan 
penundaan Kewajiban pembayaran 
utang (pKpu) dapat di-input ke 
sIpp, sedangkan yang lainnya tidak 
ada aksesnya. saya menyarankan, 
ketika penggugat mendaftarkan 
gugatannya, agar dilengkapi dengan 
alamat e-mail. semoga saran saya 
ini dapat dibicarakan di tingkat 
pimpinan ma, sehingga dapat 
dikeluarkan aturan yang dapat 
menjadi payung hukum,” pungkas 
rudy.  (BS, BG, SEG)

Hasan Boenyamin, s.H
panitera muda perdata pn palembang

rudy Harapan Hutauruk, s.H., m.H.
panitera muda perdata Khusus niaga 

pn medan

Hj. sariduma lubis, s.H., m.H. panitera 
muda pidana Khusus tipikor pn medan

fahruddin, s.H.
panitera pn Curup

Banyak manfaat yang diperoleh selama mengikuti 
kegiatan ini dengan materi yang sesuai tupoksi 

masing-masing peserta, seperti PHi, tipikor, Perdata 
niaga, Perdata umum, yang nantinya akan dapat 

diimplementasikan di tempat tugas masing-masing.
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PEmImPIN PENgADIlAN TAK 
mAmPu mENJAlANKAN 
KEBIJAKAN ORgANISASI DENgAN BAIK, 
SuPAYA mENYINgKIR

akreditasi ke Wilayah Hukum pt pekanbaru untuk mengetahui
Kinerja pengadilan dari aspek teknis dan managerial peradilan

Genderang program akreditasi penjaminan mutu Badan peradilan umum terus 
digemakan. setelah sebagian besar pengadilan di pulau Jawa sukses melaksanakan 
program tersebut, sekalipun masih ada kemungkinan kekurangan disana-sini, 
namun setidaknya kami sudah berusaha memperbaiki citra birokrasi dan leadership 
kepemimpinan peradilan melalui sDm yang berkualitas menuju peradilan modern, 
demikian pokok bahasan yang dilansir Tim Dandapala selama berada di pekanbaru. Kini 
jajaran Direktorat Jenderal Badan peradilan umum ma dibawah kepemimpinan Dr. H. 
HerrI sWantoro, sH., mH bergerak menyasar ke pengadilan-pengadilan di wilayah 

hukum pengadilan tinggi pekanbaru. 

oleH tIm DanDapala
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P ada tanggal 15-19 mei 
2017 rombongan Dirjen 
Badilum ma melakukan 
kunjungan maraton ke 
beberapa pengadilan 

negeri di wilayah hukum 
pengadilan tinggi pekanbaru, 
yakni mulai dari pt. pekanbaru, 
pn. pekanbaru, pn. pelelawan, 
pn. Bangkinang, pn. pasir 
pengaraian dan pn. siak. Beberapa 
pn tersebut sengaja dipantau 
secara acak, sekaligus melakukan 
pembinaan dan penilaian kegiatan 
akreditasi penjaminan mutu 
untuk mengetahui apakah kinerja 
pengadilan tersebut tertata rapi 
secara teknis yudisial dan teknis 
administrasi.

Ketika Dirjen Badilum Dr. Herri 
swantoro, sH, mH dan Direktur 
pembinaan tenaga teknis peradilan 
Dr. Haswandi, sH, m.Hum pertama 
sekali melakukan lawatan ke pt. riau 
di pekanbaru (senin pagi, 15/5-2017) 
langsung memeriksa berkas perkara 
banding di ruang arsip perkara. Hasil 
pengamatan Dirjen Badilum, ternyata 
tidak sulit menemukan sebuah arsip 
perkara yang tersimpan dalam file 
arsip perkara, cukup membuka 
laptop/komputer untuk mencari 
nomor perkara didalam box secara 
acak, kita langsung menemukan file 
perkara dalam waktu sekitar 3 (tiga) 
menit yang sudah diprogramkan 
dalam sistem komputer. Dari 
pantauan Dandapala, Dirjen Badilum 
terkesan melihat adanya kerja keras 
team assessor Hakim tinggi Dolman 
sinaga, sH, mH dan tony pribadi, 
sH, mH, akhirnya Dirjen Badilum 
menugaskan kedua hakim tinggi 
tersebut untuk membantu Ketua pn. 
Pekanbaru, Drs. Arifin Dolok Saribu, 
sH, m.Hum guna memperbaiki 
kinerja dan pelayanan publik di pn. 
pekanbaru. 

sementara dalam lawatan Dirjen 
Badilum dan rombongan di 
pn. pekanbaru pada hari yang 
sama (senin, 15/5-2017), seperti 
biasanya Dirjen Badilum langsung 
memeriksa berbagai kebersihan 
seluruh ruangan, memeriksa 
ruangan tahanan, toilet, ternyata 
Dirjen Badilum mengapresiasinya 
dengan bagus, terlebih arsip 
perkara di pn. pekanbaru yang 
rata-rata jumlah perkara 2.000 lebih 
perkara pidana dan perdata setiap 
tahunnya, belum termasuk perkara 
tipikor dan pHI, namun dengan 
sistem file arsip yang sudah 
diprogramkan didalam komputer, 
dengan sangat mudah hanya 
kurang lebih 3 (tiga) menit mencari 
arsip perkara di Box yang sudah 
tersedia, karena sebelumnya sudah 

diatur sistemnya. misalnya kita 
hanya mengetahui nama terdakwa, 
maka dengan mencari file arsip 
melalui komputer dilakukan uji 
petik hanya kurang lebih 3 (tiga) 
menit arsip perkara yang tersimpan 
dapat ditemukan dalam box yang 
tersedia, membuktikan adanya 
kerja keras yang tercipta di pn. 
pekanbaru.  

Karena gedung pn. pekanbaru 
tergolong bangunan tua, dari segi 
fisik sudah tidak memadai lagi, 
maka dalam kesempatan kunjungan 
ke pn. pekanbaru, Dirjen Badilum 

merencanakan ke depan supaya pn. 
pekanbaru mendapat pengadaan 
tanah dan gedung baru. Dan untuk 
menindaklanjuti rencana tersebut 
Dirjen Badilum akan membicarakan 
hal tersebut segera dengan 
sekretaris mahkamah agung, 
ungkap Dr. Herri swantoro

seusai melakukan penilaian kinerja 
di pt. pekanbaru dan pn. pekanbaru, 
Dirjen Badilum didampingi oleh Wakil 
Ketua pengadilan tinggi pekanbaru, 
syafrullah sumar, sH, mH serta 
beberapa Hakim tinggi pengawas 
serta para pejabat Direktorat 
Badan peradilan umum yang ikut 
serta dalam lawatan tersebut, 
pada senin siang harinya kembali 
melakukan lawatan ke pengadilan 
negeri pelelawan kurang lebih 3 

(tiga) jam perjalanan naik darat 
dari kota pekanbaru, ternyata Dr. 
Heri swantoro tak kenal lelah, dari 
pn. pelelawan langsung meluncur 
ke pn. Bangkinang dengan jarak 
sekitar 2 (dua) jam perjalanan, lalu 
meluncur lagi pada hari yang sama 
ke pn. pasir pengaraian sekitar 3 
(tiga) jam lamanya perjalanan dari 
pn. Bangkinang, hingga akhirnya 
bertolak ke pekanbaru dan tiba pukul 
23.00 WIB malam hari. sementara 
Direktur pembinaan tenaga teknis 
peradilan Dr. Haswandi, sH, m.Hum 
dan Kasub. Bag, mutasi Hakim liza 
Vitalisa, sH, mH pada hari yang 

Beberapa Pn tersebut sengaja dipantau secara 
acak, sekaligus untuk melakukan pembinaan 
dan penilaian terhadap kegiatan akreditasi 
Penjaminan mutu (aPm). di sini bertujuan 

untuk mengetahui apakah kinerja pengadilan 
tersebut sudah tertata rapi secara teknis 

yudisial dan administrasinya.
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sama tetap melakukan audit internal 
di pt. pekanbaru untuk mengetahui 
sejauh mana kinerja positif yang 
dilakukan selama ini terhadap 
pn di wilayah hukum pt. riau di 
pekanbaru.

menurut pantauan Dandapala 
selama kunjungan Dirjen Badilum 
diwilayah hukum pt. pekanbaru, 
yakni di pn. pelelawan, Dirjen 

Badilum langsung disambut oleh 
Ketua pn. pelelawan: riska Widiana, 
sH, mH dan warga pn. pelelawan, 
dan langsung melihat penataan 
tanaman, kebersihan lingkungan 
kantor, hingga tempat perparkiran 
kenderaan apakah tertata rapih 
atau tidak, lalu memasuki ruangan 
sidang hingga memperhatikan 
kebersihan bendera diruangan 
sidang, taplak meja persidangan, 

ruangan arsip perkara hingga toilet, 
kemudian masalah kedisiplinan, 
absen, administrasi perkara, 
kesekretariatan, keuangan, ternyata 
dari hasil pantauan  Dandapala 
telah ditemukan Dirjen Badilim 
ma kesan yang kurang baik, tak 
terawat baik  sesuai sederetan item 
tersebut diatas. setelah itu Dirjen 
Badilum memberikan pembinaan 
dan berbagai masukan terkait 
berbagai temuan yang didapat, agar 
segera menyempurnakan berbagai 
kekurangan yang ada. Ketua pn. 
pelelawan riska Widiana, sH, mH 
berjanji akan segera menindaklanjuti 
perbaikan  sesuai petunjuk Dirjen 
Badilum ma tersebut.

Berbeda dengan hasil temuan Dirjen 
Badilum ma di pn. Bangkinang 
Kelas IB. Dalam kunjungannya, Dirjen 
Badilum  dan rombongan disambut 
baik oleh Ketua pn. Bangkinang  m. 
arif nuryanta didampingi oleh Wakil 
Ketua rudito surotomo. menurut Dr. 
Herri swantoro kunjungan tersebut 
untuk mengecek langsung kondisi 
pn. Bangkinang.

Berbagai aspek juga  diperiksa 
mulai dari pelaksanaan pelayanan 
publik, administrasi perkara, 
kesekretariatan, keuangan,  
kedisiplinan, hingga masalah 
kebersihan yang selalu menjadi 
pantauan utama Dirjen Badilum 
dalam setiap kunjunganya ke 
berbagai pengadilan. ternyata 
sekalipun gedung pn. Bangkinan 
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Berbagai aspek juga  diperiksa mulai dari 
pelaksanaan pelayanan publik, administrasi 

perkara, kesekretariatan, keuangan,  
kedisiplinan, hingga masalah kebersihan 

yang selalu menjadi pantauan utama dirjen 
Badilum dalam setiap kunjunganya ke 

berbagai pengadilan.

Gedung pengadilan tinggi pekanbaru
Dirjen Badilum ketika melakukan pemeriksaan berkas perkara, persuratan di 
pengadilan tinggi riau pekanbaru

Gedung pengadilan negeri pekanbaru
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terkesan bangunan sudah agak 
tua termasuk  meja dan kursi-kursi 
persidangan sudah lama, namun 
semuanya tertata rapih dan indah. 
Kesan kantor itu  terkesan ramah 
dengan para pengunjung yang 
mencari keadilan ditempat itu, 
bahkan dalam pantauan Dirjen 
Badilum “toilet” para tahanan lebih 
bersih dari pada toilet para hakim”, 
sebagai bukti  kalau kinerja di 
pn. Bangkinang tergolong bagus, 
ungkap Dr. Herri swantoro saat 
diwawancarai metrotV dan media 
cetak disela-sela kunjungan Dirjen 
Badilum.

Dari pantauan Dandapala Dr. Herri 
swantoro menyatakan kepada pers 
secara transparansi, penialaian 
positif kepada pn. Bangkinang 
yang baru saja menerima predikat  
naik kelas menjadi kelas IB. sekali 
lagi Dirjen Badilum mencontohkan 
“toilet tahanan” setelah diamatinya 
secara cermat lebih bersih dari 
toilet hakimnya. Ia menjelaskan, 
pelayanan menjadi bahan penilaian 
yang utama, karena menyangkut 
kenyamanan masyarakat berurusan 
di pengadilan. Ia menyebut 
pengguna layanan sebagai 
pelanggan pengadilan. pelanggan 
terdiri dari  tahanan, keluarga 
tahanan dan pengunjung sidang 
pencari keadilan. 

Karena masalah kebersihan 
“toilet” menjadi salah satu 
perhatian Dirjen Badilum ma di 
pn. Bangkinang, secara spontan 
Dr. Herri swantoro menyuruh Dr. 
Binsar Gultom disingkat (BG) 
selaku Tim Dandapala yang kini 
adalah Hakim tinggi di pt Bangka 
Belitung, mengabadikan foto 
“toilet” di rungan tahanan para 
terdakwa sembari BG memberi 
nasehat kepada para tahanan 
agar tetap tabah dan tawakal 

menghadapi semua persoalan 
yang ada, karena  peristiwa hukum 
yang dijalani merupakan proses 
hidup yang lebih sempurna, yang 
ditimpali oleh para tahanan 
dengan jawaban: “aminn”.

Dalam sambutan Dirjen Badilum 
sebagai bagian pembinaan 
dihadapan seluruh warga pn. 
Bangkinang menyampaikan 
apresiasi yang bagus atas adanya 
semangat kebersamaan dan tekad 
yang besar dari seluruh warga 
pn. Bangkinang untuk maju, 
karena hal tersebut adalah kunci 
untuk suksesnya setiap program 
kegiatan termasuk program 
akreditasi penjaminan mutu. 
menurut Dr. Herri swantoro setiap 
warga pengadilan harus memiliki 
kebanggaan menjadi warga 
mahkamah agung, karena tidak 
sedikit orang yang menginginkan 
menjadi warga mahkamah agung. 
Dalam arahannya, Dirjen Badilum 
menyampaikan bahwa setiap warga 
pengadilan adalah ujung tombak 
penegakan hukum yang membawa 
nama baik mahkamah agung, 
oleh karenanya semua harus bisa 
menjaga nama baik mahkamah 

agung. para Hakim harus 
mempunyai  idealisme yang tinggi, 
harus membuat putusan berbobot 
dan bermutu serta berdimensi 
keadilan hukum karena mahkota 
seorang Hakim adalah putusan. 
Jangan sampai membuat putusan 
yang asal-asalan apalagi sampai 
membuat putusan berdasarkan 
pesanan karena hal tersebut akan 
sangat mencederai lembaga 
peradilan. 

saat ini adalah era program 
akreditasi, oleh karenanya mindset 
(cara berfikir), kultur dalam bekerja 
harus dirubah. Hal tersebut selaras 
dengan program pemerintah yakni 
pelaksanaan reformasi birokrasi 
dengan melaksanakan 8 (delapan) 
area perubahan yang telah 
dicanangkan.  selaras dengan hal 
tersebut Badilum telah melaksanakan 
program akreditasi dengan tujuan 
melaksanakan program blue print  
mahkamah agung hingga 2035 
mewujudkan Badan peradilan Yang 
agung. untuk mencapai hal tersebut 
harus terlaksana aspek-aspek 
peradilan yang agung diantaranya 
7 (tujuh) aspek peradilan yang 
excellent. Dirjen melihat kemauan dan 
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pengarahan Dirjen Badilum di pn. Bangkinang

toilet di ruang tahanan pn. Bangkinang dinilai Dirjen 
Badilum lebih Bersih dari toilet para hakim di pn. 
Bangkinang

ruang panitera pn. Bangkinang

27DanDapala Volume III\eDIsI 3\ meI-JunI 2017



kekompakan  pn. Bangkinang dengan 
motto yang dimiliki yakni smart 
telah menunjukkan nilai-nilai peradilan 
yang agung, yakni salah satunya 
responsibility, akuntable dan yang 
paling penting adalah peradilan yang 
mandiri dengan adanya equality before 
semua sama dimata hukum tanpa 
memandang siapapun orangnya.

Komitmen pn. Bangkinang dengan 
motto smart tersebut harus terus 
dijalankan dengan konsekuen. 
seluruh warga pengadilan sebagai 
penyelenggara peradilan harus 
mematuhi ketentuan sK.Kma 026 /
Kma/sK/II/2012 tentang standar 

pelayanan peradilan sebagai 
pedoman sikap dan perilaku mulai 
dari ketua pengadilan hingga 
staf paling bawah. Berdasarkan 
pantauan Dirjen Badilum pada saat 
pengecekan di bagian kearsipan 
dari sisi kebersihan nilainya 
hampir 90%. Dari segi tanggung 
jawab pekerjaan berdasarkan 
uji sampel berkas baik panitera 
muda maupun panitera pengganti 
sudah bagus, walaupun masih ada 
sedikit kekurangan, namun yang 
penting tetap bersemangat untuk 
terus meng upgrade diri menjadi 
lebih baik. Role model harus 
menjadi teladan baik hakim, bagian 
kepaniteraan maupun role model 
bagian kesekretariatan. Dalam 
melaksankan setiap bagian kegiatan 
program akreditasi penjaminan 
mutu pasti ada manfatnya. seperti 
contoh kecil pemakaian yel-yel 
yang sepertinya hanya main-main, 
namun hal tersebut bermanfaat 
untuk mendorong semangat untuk 
terus berkomitmen, terus bertekad 
mengembangkan prestasi menjadi 
lebih baik.

perlu diketahui bagi pengadilan 
yang mendapatkan nilai excellent 
dalam program akreditasi ini akan 
mendapatkan reward yang sesuai 
dari institusi baik bagi pimpinan 
pengadilan maupun hakim serta 
semua komponen pengadilan 
tersebut. namun demikian 
Dirjen Badilum mengingatkan 
bahwa jangan hanya mengejar 
label akreditasi excellent saja, 
namun bagaimana system 
akreditasi tersebut berjalan secara 
berkesinambungan. siapapun 
yang menjabat sebagai pimpinan 
pengadilan harus mampu 
mempertahankan system yang 
telah berjalan. apabila seorang 
pimpinan pengadilan “tidak mampu 
menjalankan kebijakan organisasi 
dengan baik, maka sebaiknya 
menyingkir saja” karena masih 
banyak orang lain yang bersedia 
melaksanakan yang terbaik untuk 
pengadilan.  

Dr. H. Herri swantoro, sH., mH., 
berpesan kepada para Hakim agar 
terus belajar karena saat ini semua 
harus bersaing untuk menjadi yang 
terbaik, kalau tidak lulus dalam 
kompetisi (fit n proper test), maka 
siap-siap tidak dapat menjadi 
pimpinan. Hakim-hakim yang 
ditunjuk menjadi hakim pengawas 
bidang harus mempelajari bidang 
yang diawasi. pahami semua 
ketentuan yang termuat dalam Buku 
I, Buku II hingga Buku IV sebagai 
acuan pelaksanaan proses kegiatan 
di pengadilan. untuk menjadi 
seorang pemimpin harus memahami 
aspek kegiatan bagian kepaniteraan 
maupun kesekretariatan. pimpinan 
pengadilan baik Ketua maupun Wakil 
Ketua pengadilan harus kompak 
dalam membuat kebijakan, harus 
dapat mempertimbangkan antara 
kebutuhan dengan kemampuan 
keuangan, baru dibuat kebijakan 
yang sesuai. seorang ketua harus 
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Role model harus 
menjadi teladan 

baik hakim, bagian 
kepaniteraan 
maupun role 

model bagian 
kesekretariatan. 

Ketika Bapak Dirjen Badilum memberikan keterangan pers dengan wartawan di pn 
Bangkinang terkait apresiasi positif kepada kinerja pn Bangkinang
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tidak ada kursi, tidak ada kipas angin atau aC, membuat para 
tahanan sebahagian besar buka baju, karena udara panas.

pn siak Indrapura

memonitor sekretaris sebagai 
pimpinan supporting unit, sehingga 
penyelenggaraan pelayanan 
peradilan dapat terlaksana dengan 
baik. Kebijakan pimpinan pengadilan 
harus benar-benar mencerminkan 
aspek-aspek peradilan yang unggul 
sebagai tujuan dari program 
akreditasi ini. pengadilan harus 
mampu menciptakan peradilan yang 
transparan dan biaya terjangkau.

Kepada sekretaris pengadilan, 
Dirjen Badilum menyampaikan 
agar mempertimbangkan setiap 
kegiatan yang dilaksanakan, 
setiap kegiatan haruslah benar-
benar mempertimbangkan semua 
aspek terutama tujuan sebagai 
supporting unit untuk terlaksananya 
penyelenggaraan peradilan yang 
baik. sekretaris harus pintar-pintar 
merancang kegiatan tidak boleh 
mengadakan kegiatan yang tidak perlu.

akhirnya Dirjen 
Badilum berpesan 
agar pengadilan dapat 
meraih kepercayaan 
masyarakat. meskipun 
pengadilan adalah 
istitusi yang mandiri, 
namun jangan sampai 
ada putusan yang 
kontroversial tanpa 
dasar hukum yang 
kuat. setiap komponen 
pengadilan harus terus 
berpegang teguh pada etika profesi. 
setiap penyelenggara negara 
adalah pelayan bagi masyarakat 
bukan untuk dilayani. sebagai Dirjen 
mencontohkan bahwa setiap orang 
yang datang kepadanya baik staf 
pengadilan paling bawah, hakim 
yunior hingga hakim paling senior, 
akan dilayani dengan sebaik-
baiknya. sebagai manusia biasa 
tentu banyak kekurangan, namun 
tetap harus terus berusaha menjadi 
lebih baik. Jaga terus semangat 
dan kebersamaan karena itu adalah 
kunci kesuksesan. 

lain lagi ketika rombongan Dirjen 
Badilum memantau pn. pasir 
pengaraian, setelah Dirjen Badilum 
melihat dan memperhatikan 
Gedung perkantoran pn. pasir 
pengaraian dari luar terkesan 
bagus, megah, karena kantor itu 
memang masih tergolong baru 
mulai difungsikan penggunaannya 
tanggal 10 Januari 2017  yang 
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meskipun pengadilan 
adalah istitusi yang 
mandiri, namun jangan 
sampai ada putusan 
yang kontroversial 
tanpa dasar hukum 
yang kuat. setiap 
komponen pengadilan 
harus terus berpegang 
teguh pada etika profesi

ruang Informasi di pn. pasir pengaraian

turut diresmikan  oleh Ketua ma 
berbarengan dengan peresmian 
tower ma baru-baru ini di Jakarta, 
namun setelah  mengecek secara 
detail kebersihan, penataan ruangan 
kantor, ruang tahanan dimana para 
tahanan duduk dilantai tanpa ada 
kursi dan tidak ada kipas angina, 
sehingga para tahanan semua tanpa 
berpakaian baju, karena panas, 
termasuk daftar absen para hakim  
dan karyawan yang tidak disiplin, 
termasuk pakaian yang dipakai tidak 
pada tempatnya, akhirnya Dirjen 
Badilum mempertanyakan hal itu 
kepada mahmuriadin, sH selaku 
Ketua pn. pasir pengaraian, rupanya 
Ketua pengadilan kurang mampu 
mengelola kebijakan organisasi yang 
sudah ada, dengan berbagai alasan 
yang tidak dapat diterima akal sehat. 

selanjutnya pada hari yang 
berbeda, setelah Dirjen Badilum ma 
melakukan pengamatan dan melihat 
langsung kondisi pengadilan negeri 
siak sri Indrapura, terlihat secara 
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fisik sudah cukup representatif, 
setidaknya dari sisi kebersihan 
dalam skala 100 telah mencapai 
nilai 80 dengan beberapa koreksi 
dan tindak lanjut dapat mencapai 
nilai 90 lebih. apresiasi yang tinggi 
khususnya mengenai kebersihan 
diberikan Dirjen Badilum ma, karena 
hal itu merupakan salah satu modal 
dasar bagi penilaian kami, ucap Dr. 

Herri swantoro ketika memberikan 
petunjuk dan pembinaan yang 
didampingi oleh Wakil Ketua pt. 
pekanbaru: syafrullah sumar, sH, mH. 

modal dasar berikutnya adalah 
penguatan komitmen bersama 
untuk menuju pada format standar 
pelayanan pengadilan sesuai yang 
dikehendaki untuk menuju suatu 
akreditasi. Dua hal tersebut agar 

menjadi catatan bagi para hakim 
tinggi pengawan untuk selanjutnya 
memberikan koreksi dan kinerja 
pengadilan negeri siak sri Indrapura 
dalam pengelolaan manajemen 
proses.

lebih lanjut, Dirjen Badilum ma 
memerintahkan kepada Ketua pn  
abdul Kadir, sH selaku top manager 
maupun Wakil Ketua pn Grace 
meilanie pDt pasau, sH, mH selaku 
Quality Managemen Representatif 
(Qmr) untuk bersungguh-sungguh 
mempelajari langkah dan tahapan 
untuk tercapainya akreditasi. 
tanpa terpenuhinya standar 
pelayanan yang prima terhadap 
pencari keadilan sebagaimana 
yang dikehendaki, maka tidak dapat 
memberikan kontribusi yang baik 
bagi lembaga peradilan. Keberanian 
untuk melakukan koreksi diri (self 
evaluation) dengan melihat mana 
yang menjadi kekuatan, mana 
yang masih menjadi kelemahan, 
hambatan serta hal-hal yang dapat 
membuat kinerja dan kemampuan 
dalam menata sistem, harus dapat 
dipelajari dan dipetakan dengan 
baik, untuk selanjutnya dapat 
diaplikasikannya sistem dengan baik.

Dari sisi kepemimpinan, saat ini 
pengadilan dengan empat pilarnya, 
yaitu Ketua pn, Wakil Ketua pn, 

panitera dan sekretaris menjadi 
penting. pimpinan pengadilan, 
yakni Ketua pn dan Wakil Ketua pn 
diberi hak prerogatif dan tanggung 
jawab untuk menyusun kebijakan 
dalam menjalankan roda organisasi 
pengadilan. untuk itu seluruh unsur 
dan jajaran di pengadilan secara 

struktural harus mendukung dan 
melaksanakan kebijakan yang dibuat 
oleh pimpinan pengadilan.

terkait kepemimpinan tersebut, 
Dirjen Badilum ma mengingatkan 
kepada sekretaris yang merupakan 
unsur pendukung (supporting unit) 
meskipun memegang tugas sebagai 
Kuasa pengguna anggaran harus 
mendukung kebijakan yang diambil 
Ketua pn bersama-sama Wakil 
Ketua pn. Kebijakan yang diambil 
untuk kemajuan kantor harus 
didukung dengan pemanfaatan 
anggaran secara optimal. pelayanan 
pada pencari keadilan yang 
dirasakan belum optimal, ruang 
tahanan yang masih perlu perbaikan 
dengan sirkulasi udara supaya lebih 
manusiawi harus segera dibenahi. 
singkatnya, bagaimana membuat 
penampilan pengadilan secara 
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kebijakan yang 
diambil untuk 

kemajuan 
kantor harus 

didukung dengan 
pemanfaatan 

anggaran secara 
optimal.

Ketika Dirjen Badilum ma memeriksa arsip perkara 
di ruangan kearsipan perkara.

Ketika Dirjen Badilum menerima cindera mata dari Istana Kesultanan 
siak sri Indrapura
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utuh dari lobby, ruang tunggu, 
sampai dengan halaman belakang 
dapat memberikan pelayanan yang 
optimal. Bahkan Dirjen Badilum 
mengingatkan sekretaris untuk 
memberikan laporan terkait hal 
tersebut dalam waktu satu bulan 
kepada Dirjen Badilum di Jakarta.

Banyaknya toilet dengan tingkat 
kebersihan yang memadai juga 
mendapat apresiasi. Khusus untuk 
toilet ruang tahanan, kiranya apa yang 
dilakukan oleh pengadilan negeri 
Bangkinang layak dijadikan rujukan, 
ketika lebih bagus dibandingkan 
toilet ruang hakim. pemikiran untuk 
selalu memberikan yang terbaik 
bagi pencari keadilan dibandingkan 
dengan fasilitas yang dinikmati 
sendiri harus menjadi perhatian kita.

Dari sisi manajemen proses 
maupun manajemen sumber daya 
manusia dirasakan masih lemah. 
fokus pada pelayanan juga masih 
terkendala belum terintegrasi dan 
masih dalam ruangan masing-
masing. sistem dokumentasi 
juga dirasakan masih kurang, 
setidaknya dari ruang arsip 
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perkara belum tertata dengan 
baik. Dirjen Badilum mengingatkan 
kepada Hakim pengawas Bidang 
Hukum, sebagai perpanjangan 
tangan Ketua pn supaya 
segera melakukan pembenahan 
dengan melaksanakan tugasnya 
secara bertanggung jawab. Hal 

tersebut sebagai pembelajaran 
sebelum kelak menjadi pimpinan 
pengadilan yang baik, dengan 
melakukan penataan dengan baik, 
membenahi sistem sehingga 
cepat terdeteksi permasalahan 
untuk segera dicarikan jalan keluar 
bagi pembenahan.

Dari informasi hakim tinggi 
pengawas ketika membacakan 
hasil temuannya didepan Dirjen 
Badilum menyatakan, belum 
terisi dengan baik buku-buku 
register, baik perdata maupun 
pidana, juga harus menjadi 
perhatian. meskipun saat ini, 
pengadilan sedang menuju 
peradilan yang modern dengan 
pemanfaatan teknologi informasi, 
buku-buku register manual tetap 
harus diisi dengan baik, tertib 
dan teratur. setidaknya dapat 

meskipun saat ini, 
pengadilan sedang 

menuju peradilan 
yang modern dengan 

pemanfaatan 
teknologi informasi, 

buku-buku register 
manual tetap harus 

diisi dengan baik, 
tertib dan teratur.

Ketika Dirjen Badilum ma memeriksa arsip perkara 
di ruangan kearsipan perkara.

menjadi cadangan atau back up 
seandainya ada kendala pada 
aplikasi, semisal sIpp, buku-buku 
register manual dapat menjadi 
rujukan, tandas Dirjen Badilum.

meski belum sempat melakukan 
uji petik terhadap berkas perkara, 
untuk dapat melihat apakah hakim 
maupun panitera pengganti telah 
melaksanakan tugasnya dengan 
baik. Dirjen Badilum, mengingatkan 
menjelang persidangan, hendaknya 
berita acara persidangan 
sebelumnya sudah siap setelah 
sebelumnya dikoreksi dan 
ditandatangani dan diparaf setiap 
lembarnya. Hal tersebut untuk 
mendukung program yang telah 
dicanangkan yaitu one day minute 
dan one day publish. tujuan tersebut 
tidak akan tercapai tanpa adanya 
komitmen yang kuat dari pimpinan 
pengadilan, terlebih untuk volume 
perkara yang tergolong tidak banyak. 
pengadilan negeri sleman dengan 
volume perkara yang mendekati 
seribu perkara sudah dapat 
melaksanakannya dengan baik, 
contoh ini disampaikan oleh Dirjen 
sebagai perbandingan saja sebagai 
motivasi bagi pn. siak.

Dan untuk mengakhiri lawatan Dirjen 
Badilum ma dan rombongan di pn. 
siak, masih sempat berkunjung ke 
Istana Kesultanan siak sri Indrapura 
sebagaimana tampak dalam 
gambar, dan menurut rencana obyek 
ini layak dijadikan sebagai obyek 
Wisata pada rubrik Dandapala pada 
edisi Juli-agustus yang akan datang.  
(BG, BS, TJ, SEG)
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Dr. h. herri Swantoro, S.h., M.h. 
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI

JANGAN MERASA TERSINGKIR 
KALAU KALAh DALAM 

FIT & PROPER TEST

Dari 15 sampai 19 mei 2017, Direktorat Jenderal Badan peradilan umum (Ditjen Badilum) 
menyelenggarakan Fit and Proper Test (fpt) Calon Ketua pengadilan negeri Klas II 
untuk regional sumatera, kecuali lampung, yang dipusatkan di pekanbaru. Di sela-sela 
kegiatan Direktur Jenderal Badan peradilan umum (Dirjen Badilum) mahkamah agung 
rI, Dr. H. Herri swantoro, s.H., m.H., bersedia menerima wartawan Dandapala, Binsar 
Gultom dan Barita sinaga. Wawancara berlangsung di Hotel aryaduta pekanbaru, lokasi 

dilaksanakannya FPT tersebut. Berikut ini rangkuman wawancara eksklusif tersebut.

oleH tIm DanDapala
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1. Terkait Fit and Proper Test 
(fPT), terdengar selentingan yang 
mengatakan bahwa ada perasaan 
down bagi peserta yang kalah. 
Mohon penjelasannya Pak Dirjen, 
apakah perasaan seperti ini layak 
atau tidak bagi seorang peserta 
yang tidak lulus fPT? 

sekarang adalah eranya mencari 
yang terbaik dari yang baik. Kita 
di mahkamah agung (ma) harus 
mencari pimpinan yang berkarakter, 
punya kemampuan teknis bagus. 
untuk mendapatkan pimpinan yang 
cakap dan berkarakter tersebut, 
kami sengaja mengundang pihak 
ketiga yaitu pakar psikolog untuk 
melakukan profile assessment. 
selain itu, kami mendatangkan 
para narasumber terbaik untuk 
menguji kompetensi para calon 
pimpinan pengadilan di bidang 

teknis yudisial dan administratif 
dengan mengikutsertakan Kepala 
Badan pengawas (Bawas) ma, 
Bapak nugroho setiadji, s.H., 
m.H., untuk mengetahui sejauh 
mana kode etik hakim untuk 
dipertahankan. Dari hasil profile 
assessment dan tes kemampuan 
teknis yudisial dan administratif 
tersebut akan diperoleh pimpinan-
pimpinan pengadilan yang terbaik 
untuk disajikan kepada pimpinan 
lembaga (ma-red).

Karena dalam setiap persaingan 
seperti fit ini pasti ada yang kalah, 
tidak mungkin semuanya lulus. 
Karena kita selalu mengharapkan 
pimpinan terbaik dari yang ada. 
nah, bagi yang tidak berhasil, kan 
masih ada cara mengabdi (yang 
lain). tidak harus menjadi pimpinan 
pengadilan, tetapi bisa melalui 

pengabdian bersidang dengan 
mumpuni, memiliki integritas tinggi, 
dan dikenal masyarakat dengan 
putusan-putusan yang mempunyai 
nuansa keadilan masyarakat. 
Bisa saja dari berbagai aspek kita 
tunjukkan untuk menjadi yang 
terbaik bagi lembaga ma. Jadi tidak 
boleh merasa disingkirkan kalau 
misalnya kalah dalam fit tersebut.

Kalau sudah tahu ma akan 
melakukan Fit and Proper Test 
untuk menjaring calon pimpinan 
pengadilan, jauh hari mereka harus 
mempersiapkan diri untuk belajar, 
sehingga saat ada panggilan dari 
ma sudah prepare (siap-red). Fit 
tersebut dulu sudah pernah saya 
jalani ketika saya memimpin di Klas 
IB. Karena saya yakin suatu saat 
akan dipanggil untuk mengikuti 
fpt, sejak saat itu saya telah 

mempersiapkan diri 
untuk menghadapi fit 
tersebut sebaik mungkin. 
untuk itu, selaku Dirjen 
Badilum, saya sampaikan 
kepada rekan-rekan yang 
akan menghadapi fit agar 
senantiasa belajar. Bila 
perlu belajar bersama 
dengan rekan-rekan 
hakim di kantor (dengan) 
membuat grup diskusi. 
ajak semua belajar; 
anda pintar, yang lain 
juga pintar, sehingga 
dapat mendongkrak 
kemampuan yang ada.
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2. Untuk menentukan ranking 
dalam fPT ini, apakah dilihat 
dari hasil profile assessment-
nya ataukah hasil ujian 
wawancaranya?

Begini lho, selama ini kan 
rekrutmen hakim tidak melalui 
profile assessment. Hasil profile 
assessment tidak bisa kita campuri, 
karena independen dan sangat 
kredibel. Kali ini kelihatan bahwa 
yang di-profile assessment itu dari 
40 peserta hanya 10 orang yang 
K3, (sedangkan) lainnya K4. oleh 
karena itu, apa yang sudah ada kita 
berdayakan semaksimal mungkin. 
makanya ke depan nanti, dalam 
penerimaan calon hakim, saya 
mengusulkan dilakukannya profile 
assessment, agar yang diterima itu 
diharapkan ada di kelompok K2, K3, 
walaupun K3 itu tidak disarankan. 
tapi itulah yang ada.

Badilum juga berencana akan 
membuat program counseling. 
Dengan program tersebut, dari 
(hasil) profile assessment bisa 
meningkatkan kepribadiannya 
menjadi lebih baik. tapi counseling 
itu memang nantinya dibuat 
yang nyaman, karena rahasia 
pribadi seseorang, termasuk 

kelemahannya, tidak bisa dibuka 
kepada umum. nah, pada saat 
counseling pribadi itu dilakukan, 
nanti tim Badilum akan membuat 
suatu counseling umum, untuk 
mengetahui sifat-sifat umum 
yang bisa diungkap di depan 
secara terbuka. Kita berusaha 
untuk membangun karakter 
untuk meningkatkan kemampuan 
kejiwaan dalam memimpin yang 
baik.

3. Jadi kalau boleh kami 
simpulkan, profile assessment 
adalah salah satu tolok ukur 
dalam fit ini?

Ya, bahkan di (lembaga) swasta, 
tolok ukurnya kan di profile 
assessment ini. Begitu orang di-
profile jelek, tidak dipakai, harus 
disingkirkan.

4. Bagaimana jika kemampuan 
teknisnya baik, tetapi di-profile 
lemah; apakah ada kemungkinan 
tersisih juga?

anda kan tahu bahwa ada orang 
yang bisa bertanggung jawab 
dalam jabatannya, dan sebaliknya 
ada orang yang tidak dapat 
dipercaya dalam mengemban 

suatu jabatan. Jadi dia langsung 
tersingkir. misalkan ada hakim yang 
ternyata punya gangguan kejiwaan. 
nah, bagaimana hakim seperti ini 
dapat dipercaya menjadi seorang 
pimpinan pengadilan. Dulu (pernah 
terjadi) karena metode assessment 
ini tidak didalami.

5. Siapa yang melakukan profile 
assessment dalam fPT kita, Pak?

Yang menyelenggarakan profile 
assessment dalam fpt ini adalah 
sebuah lembaga eksternal, yaitu 
psikologi dan pengembangan 
sumber Daya manusia (ppsDm) 
universitas Indonesia. saat ini, 
bobot profile assessment masih 
sekitar 10%. nanti ketika sudah 
diterapkan dalam rekrutmen calon 
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itu yang akan dipanggil lagi. Bisa 
saja dilihat dari perolehan nilai 
wawancara ataupun dari hasil fpt-
nya. Badilum berusaha mencari 
bibit yang unggul dan terbaik.

9. Apakah ada manfaat lain bagi 
hakim yang telah mengikuti fPT 
ini, Pak? 

Ya, jelas ada. Dengan dia telah 
mengikuti fpt, wawasannya 
pasti bertambah. apalagi setelah 
mengikuti profile assessment, 
maka dia akan mengetahui apa 
kelemahannya, sehingga menjadi 
koreksi bagi dirinya untuk dapat 
memperbaiki diri di kemudian hari, 
sekiranya ia dipanggil lagi untuk 
ikut fpt. Yang pasti manfaat fit 
tersebut sangat banyak.

 
10. Dibandingkan dulu sebelum 
2005, apakah ada perbedaan 
dengan yang sekarang?

sebenarnya, dulu-pun sebelum 
ada fpt, banyak juga pimpinan 
pengadilan yang bagus. mengapa? 
Karena di awalnya benar, 
rekrutmennya juga benar. seperti 
pimpinan-pimpinan kita di ma, 
padahal hasil dari rekrutmen masa 
lalu seperti profile assessment 
dan fpt belum ada. namun luar 
biasa semua, karena saat itu 

mereka diterima juga dalam kondisi 
yang ketat dan bagus. Belum 
tentu lho, (mereka) yang lulus fit 
itu mengalahkan yang tidak fit. 
Buktinya, pimpinan yang lalu itu 
bagus semua, tanpa fit.

Yang penting prinsipnya itu 
rekrutmen harus benar. tidak ada 
lagi istilah ketebelece, tidak ada 
titipan, dan lain-lain. Kan pernah 
kita lihat ada satu generasi yang 
benar-benar parah, karena melalui 
seleksi yang tidak bagus. nah, 
model atau tradisi seperti itu tidak 
akan ada lagi, (karena) kita harus 
mencari pimpinan pengadilan 
yang bagus. pimpinan yang bagus 
itu antara lain dapat diketahui 
melalui fpt. seperti tadi, misalnya, 
masih ada beberapa peserta 
yang tidak mengetahui pasal-
pasal perdata yang sudah umum 
diketahui, seperti pasal 1365 
KuHpdt. Coba anda bayangkan.

11. Satu lagi Pak Dirjen, dalam 
setiap kesempatan pengarahan, 
Bapak selalu menyampaikan agar 
kami bersaing secara sportif. 
Artinya, setiap peserta yang 
sudah selesai wawancara tidak 
memberikan bocoran kepada yang 
belum selesai. Tetapi, kadang-
kadang dalam praktiknya, ada 
saja peserta yang sudah selesai 
ujian justru membahas secara 
bersama-sama dengan peserta 
yang belum selesai. Bagaimana 
ini, Pak? 

silahkan dia mau memilih yang 
mana, lebih baik beramal atau 
tidak. mau menjerumuskan teman, 
atau memberikan informasi yang 
salah, itu urusan pribadi masing-
masing. (BS, BG)

kita berusaha untuk 
membangun karakter 
untuk meningkatkan 
kemampuan kejiwaan 

dalam memimpin yang 
baik.

hakim, bobotnya bisa sampai ke 
angka 40%.

6. Untuk bisa sampai mencari 
bibit-bibit hakim ke depan, apalagi 
penerimaan calon hakim nanti 
agak banyak, apakah sudah ada 
satu pola rekrutmen yang efektif 

untuk itu, Pak?

tentu hal itu ada pada sekretaris 
ma. tetapi sebaiknya perlu 
koordinasi dengan Ditjen Badilum, 
karena user-nya adalah Badilum. 
selama ini antara sekretaris ma 
dengan Ditjen Badilum belum 
pernah melakukan sinkronisasi. 
Diharapkan nanti kami akan bisa 
bersinergi. Kalau dulu, pada waktu 
masih 2 (dua) atap, rekrutmen 
hakim itu ada pada masing-
masing Dirjennya.

7. Apabila seorang peserta 
tidak lulus fit, apakah masih 
memungkinkan dipanggil untuk 
fit berikutnya?

tergantung kepada ranking-nya. 
misal, tadinya ada 50 peserta, 
yang diambil hanya 15 (lima belas) 
orang. Berarti ranking 16 sampai 
20 masih diberi kemungkinan untuk 
dipanggil lagi. Dan itu sudah kita 
laksanakan, ada yang tidak lulus 
di-profile pertama, tetapi pada yang 
kedua, lulus.

8. Untuk pemanggilan ulang, di 
mana tolok ukurnya, Pak?

untuk pemanggilan ulang, semua 
elemen di-mix, tidak hanya 
satu. tetapi tetap tergantung 
kepada kebijakan lembaga untuk 
memberikan penilaian. misalkan, 
di antara ranking 15 sampai 20 
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“BENANG KUSUT” 

DALAM PEMANGGILAN DELEGASI 

tingginya ekspektasi masyarakat atas kinerja mahkamah agung (ma) dan lingkungan 
peradilan yang berada di bawahnya, termasuk lingkungan peradilan umum, menuntut 
percepatan proses penanganan dan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan. 
menyikapi hal tersebut, ma telah mengeluarkan surat edaran mahkamah agung (sema) 
no. 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan 

tingkat Banding di lingkungan empat Badan peradilan.

oleH tIm DanDapala

36 DanDapala Volume III\eDIsI 3\ meI-JunI 2017

laporan KHusus



Berdasarkan norma 
tersebut, penyelesaian 
perkara yang tadinya 
paling lama enam bulan 
untuk tingkat pertama, 

dipersingkat menjadi paling lama 
lima bulan (dengan catatan bahwa 
perhitungan lima bulan tersebut 
tidak termasuk upaya perdamaian-
red), dan paling lama tiga bulan 
untuk pengadilan tingkat banding 
dan tingkat kasasi.

selama ini, untuk mempermudah 
pemanggilan atau pemberitahuan 
putusan terhadap pihak 
berperkara yang tidak berada 
dalam wilayah hukum di mana 
sebuah perkara disidangkan 
memerlukan pendelegasian 
kepada pengadilan lain yang dekat 
dengan tempat tinggal para pihak 
tersebut. adanya pembatasan 
wilayah hukum sebuah 
pengadilan, telah menyebabkan 
pemanggilan atau pemberitahuan 
putusan yang dilakukan oleh jurusita 
atau jurusita pengganti terbatas 
pada wilayah hukum di mana 
mereka diangkat dan bertugas.

Dengan demikian, ketika sudah 
berada di luar wilayah hukum 

pengadilan yang menyidangkan 
perkara, maka harus meminta 
bantuan kepada jurusita atau 
jurusita pengganti melalui ketua 
pengadilan yang melingkupi wilayah 
hukum pihak berperkara berada. 
untuk melakukan pemanggilan 
atau pemberitahuan dengan cara 
delegasi, yang sejauh ini masih 
sering menjadi kendala ialah 

jangka waktu antara permohonan 
dari pengadilan pengaju sampai 
dengan dilaksanakan dan dikirimkan 
kembali kepada pengadilan pengaju.

problema tersebut menjadi salah 
satu faktor penghambat percepatan 

pemanggilan para pihak, karena 
harus melalui proses prosedural 
panjang dan belum tentu langsung 
ditangani oleh pengadilan yang 
dimintakan delegasi tersebut. 
sebab, pengadilan yang dituju 
pun mempunyai kesibukan 
masing-masing, khususnya 
pengadilan yang berada di kota-
kota besar. Kebutuhan waktu 
untuk proses pemanggilan atau 
pemberitahuan yang dilaksanakan 
melalui prosedur delegasi yakni 
antara dua minggu sampai satu 
bulan, sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 5 Reglement of de 
Rechtsvordering (RV).

Dari latar belakang permasalahan 
tersebut, akhirnya ma 
mengeluarkan sema no. 6 tahun 
2014, tertanggal 30 Desember 
2014, tentang penanganan 
Bantuan panggilan/pemberitahuan. 
aturan tersebut dikeluarkan untuk 
mengurai “benang kusut” proses 
penanganan delegasi pemanggilan 
atau pemberitahuan yang selama 
ini mengandung kompleksitas 
masalah. namun, dalam waktu dua 
tahun sejak diberlakukannya aturan 
tersebut, ternyata delegasi masih 
juga menjadi hambatan dalam 
penyelenggaraan peradilan cepat, 
sederhana dan berbiaya ringan. 
Demikian benang merah yang 
disampaikan oleh masing-masing 
narasumber, pontas effendi, s.H., 
m.H. (Ketua pengadilan negeri  (pn) 
Jakarta pusat Kelas Ia Khusus); 
Dr. H. muh. Daming sunusi, s.H., 
m.Hum. (Ketua pengadilan tinggi 
(pt) DKI Jakarta); made rawa 
aryawan, s.H., m.H. (panitera ma 

kebutuhan waktu untuk 
proses pemanggilan atau 

pemberitahuan yang 
dilaksanakan melalui 

prosedur delegasi yakni 
antara dua minggu sampai 

satu bulan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 

5 Reglement of de  
Rechtsvordering (rV).
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selain menerima laporan dari 
pengadilan tingkat pertama, muh. 
Daming juga membentuk tim 
khusus untuk itu. tim tersebut turun 
bersama ke pengadilan tingkat 
pertama untuk ‘mengurai’ persoalan 
terlambatnya pengiriman berkas 
upaya hukum tersebut. hampir 90 
persen persoalan yang dihadapi 
oleh pengadilan tingkat pertama 
di lingkungan PT DKI Jakarta 
yaitu menyangkut persoalan 
pemanggilan atau pemberitahuan 
delegasi yang menyebabkan belum 
lengkapnya berkas.

Dari hasil pantauan tim Dandapala 
di pn Jakarta pusat, belum semua 
panggilan atau pemberitahuan 
delegasi itu melampirkan ongkos 
atau biaya sebagaimana ditetapkan 
oleh ketentuan angka 7 huruf (a) 
perma no. 6 tahun 2016. Dari fakta 
ini, timbul indikator bahwa salah 
satu kendala pemanggilan atau 
pemberitahuan delegasi adalah 
tidak dibayarnya biaya panggilan. 
akibatnya, cukup banyak jurusita 
atau jurusita pengganti yang 
menjalankan panggilan belum 
menerima biaya dari pengadilan 
pengaju delegasi. Jadi, mereka 
harus kembali menagih biaya 
delegasi kepada pengadilan pengaju 
delegasi, dan ini bisa memakan 
waktu panjang.

Bahkan, ungkap Kabag umum pn 
Jakarta pusat Denry purnama, 
s.H., m.H., fakta ini menimbulkan 

masalah baru, tatkala Kasir 
Kepaniteraan perdata telah 
menyerahkan biaya tersebut 
kepada jurusita atau jurusita 
pengganti. namun, tidak menutup 
kemungkinan tagihan biaya tersebut 
bisa saja tidak terbayarkan, karena 
tidak terpantaunya lagi oleh Kasir 
Kepaniteraan perdata. 

sebaliknya, ketika tim Dandapala 
melihat data dari buku register yang 
ditunjukkan oleh petugas register 
bernama Zulaikha ayu febriani, 
s.H., tercantum di sana bahwa 
untuk periode september-Desember 

2016 tidak kurang dari 1500-an 
pemanggilan atau pemberitahuan 
delegasi yang harus dilaksanakan. 
apabila diakumulasikan dalam satu 
tahun tentu tidak kurang dari jumlah 
sekira 6000 relaas yang harus 
dijalankan oleh jurusita atau jurusita 
pengganti pn Jakarta pusat. 

Dari hasil pantauan tim Dandapala, 
ternyata tingginya angka panggilan 
delegasi yang masuk ke pn Jakarta 
pusat juga merupakan salah satu 
kendala yang dihadapi oleh pengadilan 
negeri tersebut. sebab, pn Jakarta 
pusat adalah salah satu barometer 
yang paling sibuk dibandingkan 
dengan pengadilan lain di seluruh 
pelosok tanah air. “maka, apapun 
alasannya pn Jakarta pusat tidak 
boleh menunda-nunda tanggaung 
jawab tersebut, tetapi kami harus 
mampu mengatasi permasalahan 
tersebut,” tegas pontas effendi.

Panggilan delegasi ke luar negeri tersebut masih 
mengisahkan suatu masalah; apakah baru sah 

secara hukum jika sudah terkirim pada direktorat 
Hubungan Luar negeri ataukah hanya sampai 

kepada kedutaan Besar, atau juga sampai kepada 
alamat yang dituju di luar negeri.

rI), kepada tim Dandapala, Jumat 
(12/05/2017).

Ketua pn Jakarta pusat Kelas 
Ia Khusus pontas effendi, s.H., 
m.H. menjelaskan, persoalan 
tersebut diketahui pertama 
kali dari banyaknya tunggakan 
perkara perdata yang dilakukan 
upaya hukum (banding-red), akan 
tetapi berkas perkaranya belum 
dapat dikirimkan ke pt karena 
belum lengkap. pada awalnya 
ditemukan sekira 200-an perkara 
yang hampir sekitar 90 persen 
ketidaklengkapannya adalah belum 
adanya relaas pemberitahuan 
(baik pemberitahuan banding, 
penyampaian memori atau kontra 
memori, maupun untuk mempelajari 
berkas atau inzage).
 
sependapat dengan pontas effendi, 
ketika ditemui secara terpisah 
pada hari yang sama, Ketua pt 
DKI Jakarta, Dr. H. muh. Daming 
sunusi, s.H., m.Hum membenarkan 
banyaknya berkas perkara yang 
terlambat dikirimkan ke pt DKI 
Jakarta. problema penyelesaian 
tunggakan perkara ini menjadi salah 
satu program pertama setelah 
dirinya dilantik sebagai Ketua pt 
DKI Jakarta. penanganan perkara 
perdata yang dilakukan adalah 
terhadap upaya hukum (baik 
banding, kasasi, maupun peninjauan 
kembali) yang terlambat dikirim.

Kabag umum pn Jakarta pusat 

Denry purnama, s.H., m.H.
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melihat personel jurusita atau 
jurusita pengganti yang berjumlah 
sekira 40 orang, ditambah kondisi 
kemacetan di seluruh wilayah 
hukum pengadilan negeri dalam 
pt DKI Jakarta, serta rangkap 
jabatan tugas-tugas lainnya, 
menjadikan pemanggilan atau 
pemberitahuan belum dapat 
dilaksanakan secara optimal. Itu 
pula yang yang menjadi salah 
satu penyebab terhambatnya 
pemanggilan delegasi tersebut. 
Dalam praktik, seringkali 
panggilan yang ditujukan kepada 
pengadilan negeri di wilayah pt 
DKI Jakarta menggunakan “tidak 
cukup waktu” sebagai alasannya. 
angka tersebut akan meningkat 
apabila ditambah dengan 
pemanggilan atau pemberitahuan 
dalam wilayah hukum sendiri yang 
juga harus dilaksanakan dengan 
tepat waktu.

secara jujur, pontas effendi 
menambahkan, meskipun dalam 
sema no. 6 tahun 2014 telah 
mengatur secara detail mengenai 
tahapan dan prosedur pemanggilan 
atau pemberitahuan delegasi, 
tetapi kepatuhan pengisian register 
masih menjadi kendala. terlebih 
disebabkan oleh sifat timbal balik 
antara pengadilan yang meminta 
bantuan dengan pengadilan yang 
akan melaksanakan panggilan 
delegasi, dan sangat diperlukan 
juga koordinasi yang baik antara 
Ketua majelis Hakim, panitera 
pengganti, dan Jurusita atau 
Jurusita pengganti.

Hal ini diperkuat pula 
oleh pengalaman dari salah seorang 
Hakim tinggi pada pt Bangka 
Belitung, Dr. Binsar Gultom (BG-red), 
yang juga salah satu tim Dandapala 
yang turut melakukan wawancara 
untuk laporan khusus ini. menurut 
BG, ketika dirinya bertugas sebagai 
Hakim di pn Jakarta pusat bahwa 
koordinasi tersebut memang sangat 
diperlukan, sebab dalam praktik 
selama ini sering ditemukan faktor 
kelalaian dari panitera pengganti 
yang terkadang kurang cepat 
memberitahukan panggilan hari 
sidang tersebut kepada jurusita atau 
jurusita pengganti.

“atau terkadang, panitera pengganti 
sudah memberitahukan langsung 
hari penundaan sidang itu kepada 
jurusita yang bersangkutan, 
namun jurusita terkadang lalai 
melaksanakan tugasnya ataupun 
beralasan terlalu banyak tugas 
panggilan yang harus dilaksanakan. 
menariknya, ketika kita sudah 
selesai melakukan penundaan 
sidang, tiba-tiba satu atau dua 
hari setelah persidangan ternyata 
relaas panggilan telah masuk ke 
dalam berkas perkara oleh petugas 
jurusita,” ujar Binsar Gultom.

Demikian juga terhadap delegasi 
panggilan ke luar negeri melalui 

Duta Besar/atase negara tertuju 
masih belum dapat dilakukan 
secara optimal oleh petugas 
jurusita. panggilan delegasi 
ke luar negeri tersebut masih 
mengisahkan suatu masalah; 
apakah baru sah secara hukum 
jika sudah terkirim pada Direktorat 
Hubungan luar negeri ataukah 
hanya sampai kepada Kedutaan 
Besar, atau juga sampai kepada 
alamat yang dituju di luar negeri.

problema ini, menurut Ketua 
pt DKI maupun panitera ma 
harus senantiasa dimonitor oleh 
ketua pengadilan atau pejabat 
yang ditunjuk untuk memantau 
panggilan delegasi lewat Kedutaan 
Besar yang berada di negara 
sahabat tersebut. sebab, selama 
ini ada kesan jika panggilan 
sudah dikirimkan jurusita kepada 
kedutaan terkait, maka dianggap 
sudah selesai tanggungjawabnya. 
“sebagai akibatnya, kami 
pernah menyidangkan perkara 
dengan pihak tergugat dari 
australia hampir satu tahun, 
baru tergugatnya hadir di 
persidangan pn Jakarta pusat,” 
ucap Binsar Gultom mengisahkan 
pengalamannya kala itu di pn 
Jakarta pusat. 
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menjadi tantangan tersebut bagi 
Ketua pn Jakarta pusat pontas 
effendi sebagai top manager atau 
pimpinan di pengadilan.

“Jika benar yang terjadi seperti itu, 
maka mulai sekarang harus ada 
perintah atau kebijakan dari semua 
Ketua pn atau pengadilan tingkat 
pertama kepada Kasir Kepaniteraan 
perdata untuk terus memantau 
dan bertanggung jawab terhadap 
biaya pengiriman atau permintaan 
tagihan delegasi, termasuk 
berbagai masalah krusial lain 
yang berkaitan dengan problema 
panggilan delegasi. Jadi, selain tidak 
akan merugikan pengadilan yang 
menjalankan permohonan delegasi, 
juga akan menciptakan pelayanan 
prima yang selama ini menjadi 
target pengadilan kepada para 
pencari keadilan,” terang panitera 
ma, made r. aryawan.

Dari berbagai polemik ini, Dr. muh. 
Daming mengatakan, untuk wilayah 
pt DKI Jakarta telah diputuskan 
dan disetujui bersama, bahwa untuk 
bantuan delegasi, biaya panggilan 
harus dikirimkan terlebih dahulu 
bersamaan dengan permintaan 
bantuan. sedangkan, mengenai 
besaran biaya yang diperlukan, 
harus mengacu pada standar biaya 
panggilan berdasarkan radius 
yang telah ditentukan oleh masing-
masing Ketua pn.

Berbagai upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi persoalan 
pemanggilan atau pemberitahuan 
delegasi, terutama terhadap 
perkara yang dilakukan upaya 
hukum, telah dipelopori sejak 

Ketua pt DKI Jakarta dijabat oleh 
made r. aryawan, s.H., m.H, yang 
kemudian dilanjutkan oleh Dr. H. 
muh. Daming sunusi, s.H., m.Hum. 
dengan membangun komunikasi 
menggunakan perangkat 
komunikasi, seperti WhatsApp (Wa) 
dan lainnya. 

Ketua pn Jakarta pusat pontas 
effendi berpendapat, dengan 
membangun komunikasi lewat Wa 
dengan Ketua pn se-wilayah pt DKI 
Jakarta bahkan melebar sampai 
Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-
tangerang dan Bekasi), sangat 
efektif dalam mengatasi hambatan 
yang terkait dengan relaas 
panggilan. Buktinya dari sekira 
200-an tunggakan perkara banding, 
dapat terkikis menjadi sekira 
80-an perkara saja dalam waktu 
yang relatif singkat. Kecepatan 
penyelesaian dan pengiriman berkas 
banding tersebut, berkejaran dengan 
banyaknya perkara yang sedang 
dilakukan upaya banding.

upaya pengikisan tunggakan 
perkara banding tersebut terus 
dilakukan hingga sekarang dengan 
berbagai upaya semaksimal 
mungkin, termasuk kontrak kerja 
kepada pihak terkait, sehingga 
ada kejelasan tahapan dan 
waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikannya. “Jika terjadi 
kemacetan pekerjaan, kami akan 
segera mengevaluasinya,” imbuh 
pontas effendi, Kpn Jakarta pusat, 
yang telah berhasil mendongkrak 
kinerja warga pn Jakarta  pusat 
yang ditandai penerimaan Sertifikasi 
akreditasi penjaminan mutu dengan 
nilai a+ dari Dirjen Badilum ma rI.

pengakuan berbeda dilontarkan 
oleh salah satu petugas delegasi, 
Zulaikha ayu febriani, s.H., 
bahwa tertundanya pemanggilan 
delegasi tersebut juga disebabkan 
pekerjaan jurusita yang cukup 
kompleks. rata-rata jurusita 
pengganti adalah karyawan yang 
harus juga mengurusi tugas-
tugas pokoknya. Juga tidak 
adanya sisa biaya perkara untuk 
memanggil para pihak, khususnya 
dalam kasus “prodeo” pengadilan 
Hubungan Industrial (pHI) di 
bawah rp150 juta.

Biaya panggilan delegasi kasus 
prodeo ini tidak dibebankan 
kepada penggugat, tetapi kepada 
negara yakni pHI, sementara biaya 
yang dianggarkan negara untuk 
perkara-perkara prodeo tidak 
mencapai rp150 juta. Bahkan, 
berdasarkan catatan Dandapala, 
anggaran yang disediakan negara 
sesuai pagu rencana Kerja 
anggaran Kementerian negara/
lembaga (rKa-Kl) tahun 2017 
DIpa 03 hanya dibiayai sekitar tiga 
sampai empat perkara. sehingga, 
ini semua akan berimplikasi 
kepada tertundanya percepatan 
pemanggilan para pihak. 
pengalaman yang disampaikan 
oleh Binsar, Denry dan ayu febriani 
di atas, mendorong Ketua pt 
DKI Jakarta Dr. muh. Daming 
untuk lebih tanggap; hal ini pun 

Upaya pengikisan tunggakan perkara banding tersebut 
terus dilakukan hingga sekarang dengan berbagai upaya 
semaksimal mungkin, termasuk kontrak kerja kepada 
pihak terkait, sehingga ada kejelasan tahapan dan waktu 
yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

made rawa aryawan, s.H., m.H.
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untuk menghindari adanya celah-
celah tertunggaknya pemanggilan 
delegasi tersebut, sekalipun 
menurut sema no. 6 tahun 2014 
pemanggilan atau pemberitahuan 
delegasi menjadi tanggung jawab 
koordinator khusus yang ditunjuk 
yaitu Wakil panitera, namun 
menurut Ketua pt DKI maupun 
panitera ma, semua Ketua pn di 
Indonesia tetap berkewajiban untuk 
terus memantau pendelegasian itu 
secara berjenjang. 

pontas effendi berharap, karena 
panitera pengganti dan jurusita 
atau jurusita pengganti merupakan 
ujung tombak yang melakukan 
pemanggilan atau pemberitahuan 
kepada pihak yang berperkara, 
maka sudah seharusnya diciptakan 
kesadaran secara konsisten untuk 
melaksanakan tugas pokoknya 
sebagai panitera pengganti dan/
atau sebagai jurusita atau jurusita 
pengganti. supaya, seusai sidang 
dapat segera ditindaklanjuti 
panggilan delegasi tersebut sesuai 
perintah majelis Hakim yang 
menyidangkan perkara. “selain 
itu, sudah saatnya pemerintah 
mengamandemen uu pHI dan 
menambah biaya perkara yang 
diperuntukkan untuk perkara-
perkara prodeo, sehingga persoalan 
anggaran biaya untuk kasus 
tersebut tidak menjadi polemik yang 
berkepanjangan,” tutur pria yang 
pernah menjabat sebagai Ketua pn 
Yogyakarta dan Bandung tersebut.

PENGARUh TERhADAP 
PENyELESAIAN PERKARA 
TINGKAT BANDING
meskipun permasalahan 

pemanggilan atau pemberitahuan 
delegasi terjadi di pengadilan tingkat 
pertama, namun bila sesuatu kasus 
yang telah diputus oleh pengadilan 
tingkat pertama tersebut dilakukan 
upaya hukum banding, maka hal ini 
akan berimplikasi kepada kinerja 
pengadilan tingkat banding terkait 
batasan jangka waktu penyelesaian 
perkara yaitu tiga bulan, 
sebagaimana diatur dalam sema 
no. 6 tahun 2014 tersebut.

menurut Dr. muh. Daming, 
ketidaklengkapan berkas banding 
yang dikirim ke pt, terkait dengan 
pemanggilan atau pemberitahuan 
yang berlarut, tak kunjung sampai 
kepada pihak yang berperkara, 
tentu saja menjadi kendala bagi 
peradilan tingkat banding untuk 
menyidangkan setiap perkara. 
alasannya, selain perkara tersebut 
belum lengkap, pastilah perkara 
tersebut tidak akan terdaftar di 
pt DKI. Jadi, dampaknya adalah 
perkara tersebut tidak dapat 
disidangkan, karena Ketua pt 
DKI Jakarta tidak mungkin bisa 
menunjuk majelis Hakim yang 
menangani kasus tersebut.

Ketika terhadap putusan yang tidak 
dihadiri salah satu pihak, semisal 
kewajiban untuk memberitahukan 
dengan delegasi belum diterima, 
maka berkas perkara belum dapat 
dikirim ke pt. sekalipun sudah 
dikirim, namun berkas perkara 
tersebut belum dapat di-register 
sebagai perkara banding, karena 
berkasnya belum lengkap. Bahkan 
dalam beberapa perkara, menurut 
Ketua pt DKI Jakarta, masih 
ditemukan adanya perkara banding 
yang berkasnya belum terkirim 

sampai hampir 
dua tahun lamanya.

namun syukurlah setelah muh. 
Daming, yang pernah menjadi 
Ketua pt di surabaya tersebut, 
terus berupaya mengkikis dan 
mempercepat pemanggilan 
delegasi tersebut, serta secara 
kontinyu melakukan penelaahan, 
termasuk persoalan pemanggilan 
atau pemberitahuan ke seluruh pn 
di wilayah hukum pt DKI Jakarta, 
maka akhirnya problema tersebut 
dapat diatasi dan dicarikan jalan 
keluar bersama seluruh pimpinan 
pengadilan di wilayah pt DKI 
Jakarta.

muh. Daming menambahkan, 
apa yang dialami oleh Ketua 
pn Jakarta pusat juga dialami 
oleh pengadilan negeri lainnya di 
wilayah pt DKI Jakarta (barangkali 
juga di pn lainnya di seluruh 
Indonesia-red). Hal tersebut tentu 
saja mempengaruhi penyelesaian 
perkara di tingkat banding 
secara keseluruhan, yang pada 
akhirnya dapat menghambat pula 
percepatan penyelesaian perkara. 
padahal, salah satu hal yang 
menjadi keinginan Badan peradilan 
umum adalah ingin memberikan 
pelayanan yang cepat, sederhana 
dan berbiaya ringan kepada semua 
pencari keadilan. (BG, SEG, TJ)

menurut dr. muh. daming, ketidaklengkapan berkas 
banding yang dikirim ke Pt, terkait dengan pemanggilan 

atau pemberitahuan yang berlarut, tak kunjung sampai 
kepada pihak yang berperkara, tentu saja menjadi kendala 

bagi peradilan tingkat banding untuk menyidangkan 
setiap perkara. 

Dr. H. muh. Daming sunusi, s.H., m.Hum. Ketua pt DKI Jakarta

41DanDapala Volume III\eDIsI 3\ meI-JunI 2017

laporan KHusus



PERLUNYA PAYUNG 
HUKUM TEROBOSAN

 PEMANGGILAN DELEGASI

sudah dua tahun lebih sejak dikeluarkannya surat edaran mahkamah agung (sema) 
no. 6 tahun 2014 tentang penanganan Bantuan panggilan/pemberitahuan Delegasi tak 
juga dapat menuntaskan ‘benang kusut’ proses penanganan delegasi yang selama ini 

mengandung kompleksitas masalah.

oleH tIm DanDapala
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setidaknya hal 
tersebut seperti yang 
disampaikan pontas 
effendi, s.H., m.H., Ketua 
pengadilan negeri (pn) 

Jakarta pusat yang telah konsisten 
menerapkan sema tersebut. 
sekalipun beliau telah berupaya 
semaksimal mungkin membenahi 
kantor di mana dia memimpin, 
seperti menunjuk Wakil panitera 
sebagai koordinator yang dibantu 
oleh petugas khusus, kemudian 
setiap permasalahan telah 
dicatatnya di dalam buku register 
khusus untuk mengetahui berbagai 
perkembangan jika sewaktu-
waktu terdapat hambatan untuk 
dievaluasi, hingga dilakukannya 
pemanfaatan teknologi informasi 
(tI) dan pengawasan secara 
berjenjang, namun ternyata belum 
dapat menuntaskan kompleksitas 
permasalahan pemanggilan atau 
pemberitahuan delegasi.

tidak kurang dari sekitar 6000-an 
pemanggilan atau pemberitahuan 
delegasi masuk ke pn Jakarta 
pusat pada periode september-
Desember 2016. Jika dibandingkan 
dengan jumlah personil jurusita 
atau jurusita pengganti yang 
berjumlah sekira 40 orang, 
ditambah kondisi kemacetan di 
seluruh wilayah hukum pengadilan 
tinggi (pt) DKI Jakarta (yakni pn 
Jakarta pusat, pn Jakarta selatan, 
pn Jakarta Barat, pn Jakarta 
utara dan pn Jakarta timur-red) 
dan rangkap jabatan tugas-tugas 
lainnya, menjadikan pemanggilan 
atau pemberitahuan belum dapat 
dilakukan secara optimal. Itu pula 
yang seringkali menjadi penyebab 
panggilan yang ditujukan kepada 
pn di wilayah pt DKI Jakarta 
kembali dengan alasan tidak 

cukup waktu. Belum lagi dengan 
pemanggilan atau pemberitahuan 
di dalam wilayah hukum sendiri 
yang jumlahnya tidak kalah banyak 
yang juga harus dilaksanakan.

upaya untuk mengatasi persoalan 
pemanggilan atau pemberitahuan 
delegasi, khususnya di wilayah pt 
DKI Jakarta telah dipelopori sejak 
Ketua pt DKI Jakarta dijabat oleh 
made rawa aryawan, s.H., m.H. 
(kini dia menjadi panitera ma-red), 
kemudian dilanjutkan oleh Dr. H. 
muh. Daming sunusi, s.H., m.Hum. 
dengan membangun komunikasi 
menggunakan perangkat teknologi, 
seperti WhatsApp (Wa) dan 
berbagai teknologi informasi 
lainnya.

menurut pontas effendi, meskipun 
lewat Wa tersebut cukup 
efektif, akan tetapi belum dapat 
sepenuhnya mengatasi berbagai 
kendala dalam pemanggilan 
atau pemberitahuan delegasi 
secara tuntas. pada pn Jakarta 
pusat, selain panggilan delegasi, 
panggilan untuk pihak yang berada 
di luar negeri juga menjadi kendala. 
apakah cukup disampaikan kepada 
Kementerian luar negeri (Kemlu) 
dengan bukti cap basah, ataukah 
harus menunggu kepastian 
diterimanya surat dari Kemlu 
oleh pihak yang bersangkutan. 
Hal tersebut tentu saja terkait 
erat dengan jangka waktu yang 
diperlukan untuk melakukan 
pemanggilan atau pemberitahuan 
yang mempengaruhi jangka waktu 
penyelesaian perkara.

Jika mengacu pada ketentuan 
dalam hukum acara perdata, 
apabila tidak bertemu dengan yang 
bersangkutan, maka cukup untuk 

disampaikan kepada Kepala Desa 
(Kades) atau lurah tempat yang 
bersangkutan bertempat tinggal. 
tidak diperlukan adanya kepastian 
apakah Kades atau lurah telah 
menyampaikannya, lebih jauh 
apakah kemudian sampai dan 
diterima oleh yang bersangkutan 
sendiri. “untuk itu, tentu diperlukan 
keberanian untuk menentukan 
sikap apabila dikaitkan dengan 
ketentuan jangka waktu 
penyelesaian perkara,” ujar pontas 
effendi, Kpn Jakarta pusat, yang 
banyak melakukan pemanggilan 
atau pemberitahuan ke pihak yang 
berada di luar negeri.

terkait panggilan delegasi ke 
luar negeri melalui Kemlu, Dr. 
H. muh. Daming sunusi, s.H., 
m.Hum. menuturkan bahwa 
kiranya pn yang meminta bantuan 
tersebut agar terus berkoordinasi 
kepada Kemlu. Hal ini dilakukan 
untuk memastikan mengenai 
perkembangan permintaan 
pemanggilan atau pemberitahuan 
yang dilakukan oleh Kemlu. Hal 
senada juga disampaikan oleh 
made rawa aryawan, s.H., m.H., 
panitera ma, bahwa pengadilan 
terkait berkepentingan untuk 
melakukan koordinasi dengan 
Kemlu, namun pekerjaan jurusita 
tidak dapat dilepas begitu 
saja, melainkan tetap harus 
berkoordinasi supaya pemanggilan 
atau pemberitahuan dapat berhasil 
secara optimal.

Meskipun secara geografis 
tempat tinggal pihak berperkara 
dekat, tetapi karena berbeda 
wilayah hukum pengadilan yang 
menyidangkan perkara, sesuai 
hukum acara harus tetap meminta 
bantuan dengan delegasi. Ide agar 
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jurusita atau jurusita pengganti 
dapat melakukan pemanggilan 
atau pemberitahuan lintas wilayah 
hukum menjadi menarik untuk dikaji 
lebih dalam lagi.

Hal senada disampaikan oleh 
made rawa aryawan, s.H., m.H. 
Dia menceritakan, sewaktu dirinya 
menjabat Kpt DKI Jakarta, saat itu 
untuk mempersingkat waktu, maka 
jurusita atau jurusita pengganti 
tidak mengirimkan surat, 
melainkan langsung mendatangi 
pn di lokasi para pihak bertempat 
tinggal untuk kemudian bersama-
sama dengan jurusita atau jurusita 
pengganti setempat melakukan 
pemanggilan atau pemberitahuan. 
Hal ini dimaksudkan untuk 
memangkas lamanya waktu 
birokrasi yang diperlukan untuk 
mengirimkan surat permohonan 
dan mengirimkan kembali relaas 
pemanggilan atau pemberitahuan.

muh. Daming sunusi maupun 
made r. aryawan sebenarnya 
sependapat mengenai ide 
pemanggilan atau pemberitahuan 
lintas wilayah hukum pn, 
namun tetap diperlukan “payung 
hukum” yang mengatur terobosan 
tersebut. sebab, jika tidak ada 
payung hukum (seperti perma-red) 
segala persoalan di kemudian hari 
bisa saja menunggu bom waktu 
sampai kembali dipersoalkan. 
terobosan ini dapat diterima, dan 
hal ini merupakan ‘penyimpangan’ 
hukum acara perdata. tanpa 
kajian yang mendalam dan payung 
hukum bukan tidak mungkin akan 
dijadikan alasan bagi pihak yang 
kalah untuk menolak putusan, 
bahkan menolak proses eksekusi 
di kemudian hari.

program yang sedang dirintis 
oleh Kpn Jakarta pusat, dengan 

volume perkara perdata yang masih 
hampir 90 persen menggunakan 
kuasa hukum dapat memanfaatkan 
tI. untuk setiap perkara yang 
masuk, harus dilengkapi dengan 
nomor fax, email, telepon atau alat 
komunikasi lainnya; demikian juga 
untuk tergugat dan pihak-pihak 
lainnya. sehingga ke depannya, 
pemanggilan atau pemberitahuan 
putusan dapat dilakukan dengan 
peralatan tI tersebut.

Jika menggunakan perangkat tI 
untuk pengiriman, penerimaan, 
bahkan untuk mengetahui 
keterangan telah dibaca atau 
tidaknya dapat ‘terekam’ dengan 
baik, jadi tidak ada alasan 
panggilan tidak sampai kepada 
yang bersangkutan. Hal tersebut 
tentu akan dapat mengatasi 
beberapa kendala pemanggilan 
atau pemberitahuan yang selama 
ini sering terjadi.

Ide yang lebih ekstrim juga 
disampaikan pontas effendi 
dengan melihat panggilan 
pada perkara niaga, yang 
mana panggilan telah sah 
dan patut cukup dengan surat 
tercatat. pasal 8 ayat (2) dan 
(3) undang-undang (uu) no. 37 
tahun 2004 tentang Kepailitan 
dan penundaan Kewajiban 
pembayaran utang menentukan 
bahwa panggilan sah dan 
dianggap telah diterima cukup 
dengan surat tercatat paling 
lambat tujuh hari sebelum 
sidang dimulai. Demikian juga 
untuk pemberitahuan putusan 
dan pengiriman salinan putusan 

ide pemanggilan atau 
pemberitahuan lintas 

wilayah hukum Pn, namun 
tetap diperlukan “payung 
hukum” yang mengatur 

terobosan tersebut. sebab, 
jika tidak ada payung 

hukum (seperti Perma-
red) segala persoalan 
di kemudian hari bisa 
saja menunggu bom 

waktu sampai kembali 
dipersoalkan. 

made rawa aryawan, s.H., m.H. panitera ma ketika diwawancara tim 
Dandapala mengenai persoalan Deligasi.
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yang cukup disampaikan oleh 
jurusita melalui surat kilat 
tercatat, sebagaimana diatur 
dalam pasal 9 uu yang sama.

“pemanggilan atau 
pemberitahuan melalui surat 
tercatat tentu akan dapat 
memangkas waktu dan 
mengatasi berbagai kendala 
terkait delegasi. Jika ketentuan ini 
dapat diterobos dan diterapkan 
pada perkara perdata lainnya 
yang tidak semata untuk 
perkara kepailitan, adalah 
bagus sekali,” ucap pontas, 
yang beberapa saat lalu telah 
berhasil membenahi birokrasi 
dan reformasi pn Jakarta 
pusat dengan nilai akreditasi 
a+ oleh Dirjen Badilum ma rI.

Berbagai ide dan terobosan 
untuk percepatan pemanggilan 
delegasi yang diterapkan 
oleh pn Jakarta pusat patut 
diacungi jempol, namun bagi 
panitera ma made r. aryawan, 
ide tersebut masih perlu kajian 
lebih mendalam lagi. untuk 
itu, sangat diperlukan adanya 
payung hukum bagi ide-ide 
untuk mengatasi kendala dalam 
pemanggilan atau pemberitahuan 
melalui lintas wilayah hukum 
maupun surat tercatat.

Dalam rangka mewujudkan 
peradilan yang cepat, sederhana 
dan berbiaya ringan, sesuai isi pasal 
4 ayat (2) uu no. 48 tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman, 
yakni telah dicanangkan bahwa 
pengadilan membantu pencari 
keadilan, dan berusaha mengatasi 
segala hambatan dan rintangan 
untuk tercapainya peradilan yang 
sederhana, cepat dan berbiaya 
ringan terkait dengan pemanggilan 
atau pemberitahuan delegasi.

“saat itu, kami sempat bersurat 
kepada Ketua ma rI dan dibahas 
bersama seluruh Ketua pt 
se-Indonesia terkait ide untuk 
melakukan pemanggilan langsung 
karena wilayahnya berdekatan. 
tetapi, karena sistem pemanggilan 
tersebut bertentangan dengan 
uu, maka tetap dilakukan dengan 
sistem delegasi. pada saat itu yang 
dapat diterapkan adalah relaas 
panggilan atau pemberitahuan 
dengan cara bersama-sama 
jurusita dari pengadilan wilayah 
hukum yang akan dipanggil. 
Jadi, dapat dikontrol kecepatan 
dan ketepatannya, serta mampu 
mencegah mengendapnya surat, 
bahkan ada yang tidak kembali 

bantuan delegasi,” kata made r. 
aryawan.

relaas pemanggilan atau 
pemberitahuan adalah dasar 
pelaksanaan proses persidangan 
yang merupakan tugas pokok 
dan fungsi dari pengadilan. 
pemanfaatan seluruh sumber 
daya yang ada, termasuk 
pemanfaatan tI tidak boleh 
melanggar ketentuan hukum acara 
mengenai pemanggilan delegasi. 
selama belum ada perubahan 
ketentuan perundangan-undangan, 
terobosan yang berkaitan dengan 
pemanggilan atau pemberitahuan, 
tentu memerlukan payung hukum 
setelah melalui kajian yang 
mendalam dan komprehensif. ma 
pun memiliki kewenangan atas itu.

“untuk percepatan penyelesaian 
perkara, dalam rangka memberikan 
pelayanan terbaik bagi pencari 
keadilan, pengadilan apapun 
alasannya harus mampu 
memfasilitasi dan memangkas 
segala hambatan dan rintangan 
para pihak untuk pemanggilan 
delegasi, sehingga akan terwujud 
peradilan yang cepat, sederhana 
dan berbiaya ringan,” pungkas 
made r. aryawan mengakhiri 
perbincangan dengan tim 
Dandapala. (BG, SEG, TJ)

relaas pemanggilan 
atau pemberitahuan 

adalah dasar pelaksanaan 
proses persidangan yang 
merupakan tugas pokok 

dan fungsi dari pengadilan. 
Pemanfaatan seluruh 

sumber daya yang ada, 
termasuk pemanfaatan 

ti tidak boleh melanggar 
ketentuan hukum acara 
mengenai pemanggilan 

delegasi

Ketua pt DKI Jakarta Dr. muh. Daming sanusi ketika diwawancara 
tim Dandapala mengenai persoalan Deligasi.
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MENU DELEGASI DALAM SIPP
BELUM OPTIMAL 

TERMANFAATKAN
surat edaran mahkamah agung (sema) no. 6 tahun 2014 tentang penanganan Bantuan 
panggilan/pemberitahuan tertanggal 30 Desember 2014 merupakan gebrakan untuk 
mengurai “benang kusut” proses penanganan delegasi panggilan atau pemberitahuan 
yang selama ini masih mengandung kompleksitas masalah. aturan tersebut untuk 
melengkapi dan mendukung sema no. 2 tahun 2014 yang menghendaki percepatan 
penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding. lahirnya sema no. 2 
tahun 2014 pun sebagai tindak lanjut untuk mempermudah penanganan pemanggilan 
atau pemberitahuan delegasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Reglement of de  

Rechtsvordering (rV).

oleH tIm DanDapala
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t idak dapat dipungkiri 
bahwa salah satu 
hambatan percepatan 
penanganan perkara 
sesuai dengan jangka 

waktu yang ditetapkan oleh 
undang-undang (UU) adalah ketika 
salah satu pihak berada di luar 
yurisdiksi pengadilan yang 
menangani perkara. proses 
pemanggilan atau pemberitahuan 
dilaksanakan melalui prosedur 
delegasi sebagaimana diatur oleh 
rBG tersebut. Jika ketentuan ini 
tetap dipertahankan, pastilah 
para pencari keadilan akan sulit 
mendapatkan pelayanan hukum. 
menariknya, sekalipun sema no. 
6 tahun 2014 sudah diterbitkan 
oleh mahkamah agung (ma) untuk 
mengantisipasi permasalahan 
dalam pemanggilan atau 
pemberitahuan delegasi tersebut, 
tetapi dalam praktik peradilan tetap 
saja terdapat beberapa tantangan 
yang harus disikapi secara serius 
oleh aparat pengadilan.

Dengan begitu, diharapkan kepada 
semua warga pengadilan tidak 
boleh menyerah akan berbagai 
problema tersebut. Hal ini demi 
mewujudkan pelayanan prima 
terhadap para pencari keadilan. 
Demikian garis besar pokok 
bahasan tim Dandapala, kiranya 
hasil liputan permasalahan 
delegasi ini dapat diketahui warga 
pengadilan untuk dapat dijadikan 
guideline (pedoman) didalam 
melaksanakan tugas sesuai tupoksi 
masing-masing. 

Butir (2) sema no. 6 tahun 2014 
menekankan: “agar penanganan 
delegasi bantuan panggilan 
atau pemberitahuan ini dapat 
dilaksanakan secara efektif, dan 
sejalan dengan prinsip peradilan 
cepat, maka Ketua pengadilan 
harus menunjuk seorang 
koordinator yang bertanggung 
jawab langsung kepada panitera/
sekretaris pengadilan.

Dengan adanya koordinator dan 
petugas khusus, buku register 
khusus, juga pemanfaatan 

teknologi informasi (TI) dan 
monitoring berjenjang, diharapkan 
dapat mengatasi kendala dan 
permasalahan pemanggilan atau 
pemberitahuan delegasi. regulasi 
ini sudah cukup bagus, tinggal 
bagaimana implementasinya di 
lapangan. agar permasalahan ini 
dapat terselesaikan secara tuntas, 
para pimpinan pengadilan di 
seluruh Indonesia mestinya mampu 
menuntaskannya.

sebab, dalam sema no. 6 tahun 
2014 tersebut telah memberikan 
kesempatan kepada pengadilan 
untuk memanfaatkan tI dalam 
mempercepat pengiriman surat 
permintaan bantuan panggilan 
atau pemberitahuan, serta 
penyampaian relaas pemanggilan 
atau pemberitahuan dari pengadilan 
yang menerima bantuan delegasi. 

lalu, dari permintaan bantuan 
delegasi dengan melakukan 
pemindaian (scanning) dan 
mengirimkannya pada hari yang 
sama, serta terhadap relaas 
panggilan yang telah dilakukan.

menariknya, meskipun untuk 
proses pemberkasan atau 
minutasi menggunakan relaas 
panggilan atau pemberitahuan 
asli yang dikirimkan kemudian, 
namun majelis Hakim dapat 
melangsungkan proses 

pemeriksaan persidangan 
berdasarkan print out dokumen 
elektronik relaas pemanggilan atau 
pemberitahuan. prinsip ini sangat 
mendukung percepatan pelayanan 
peradilan kepada pencari keadilan.

Karena masing-masing Direktorat 
Jenderal (Ditjen) diharapkan 
dapat membangun sistem 
aplikasi yang terintegrasi dengan 
sistem informasi perkara yang 
bersifat nasional, atau yang 
lebih dikenal dengan sistem 
Informasi penelusuran perkara 
(sIpp), maka aturan mengenai 
penanganan bantuan pemanggilan 
atau pemberitahuan tersebut 
juga menghendaki terciptanya 
mekanisme penanganan bantuan 
delegasi pemanggilan atau 
pemberitahuan secara cepat, 
transparan, dan terkendali.

memang, sejak 2 Januari 2014, 
Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum (Badilum) telah 
mewajibkan seluruh Pengadilan 
Negeri (PN) untuk menggunakan 
Sistem Informasi Penelusuran 
Perkara (SIPP). selanjutnya, dengan 
surat edaran Dirjen Badilum nomor: 
3/DJu/Hm02.3/6/2014 tentang 
administrasi pengadilan Berbasis 
teknologi Informasi, dan sK Dirjen 
Badilum nomor: 353/DJu/sK/
Hm02.3/2015 tentang prosedur 
penggunaan dan supervisi sIpp 
di lingkungan Badan peradilan 
umum, menjadikan sIpp sebagai 
sebuah aplikasi yang membantu 
mempermudah pelaksanaan 
tugas pokok peradilan, sekaligus 
menyediakan informasi publik atas 
penanganan perkara di pengadilan.

salah satu menu yang ada di sIpp 
adalah menu Delegasi. pada menu 
tersebut, tersedia pencatatan 
perjalanan panggilan delegasi, baik 
untuk masuk maupun keluar, pada 
sebuah pn. Dengan menggunakan 
menu delegasi keluar, maka 
permohonan bantuan pemanggilan 
atau pemberitahuan dapat 
langsung diisikan pada formulir 
yang sudah ada di aplikasi tersebut, 
termasuk untuk mengunggah 

dengan adanya 
koordinator dan 

petugas khusus, buku 
register khusus, juga 

pemanfaatan teknologi 
informasi (ti) dan 

monitoring berjenjang, 
diharapkan dapat 

mengatasi kendala 
dan permasalahan 
pemanggilan atau 

pemberitahuan delegasi.
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(upload) hasil pemindaian 
(scanning) surat permohonannya.

setelah pengadilan pengaju 
menyelesaian seluruh tahapan 
pengisian menu delegasi keluar 
tersebut, maka pada saat itu pula 
(real-time) telah masuk pada menu 
delegasi masuk sIpp pengadilan 
yang dituju. maka, hasil pemindaian 
surat permohonan bantuan 
dapat diunduh (download) untuk 
kemudian didisposisi dan dijalankan 
oleh jurusita yang ditunjuk. 
Demikian pula, ketika jurusita 
pada pengadilan yang dituju telah 
selesai melaksanakan tugasnya 
untuk melakukan pemanggilan 
atau pemberitahuan, mereka juga 
berkewajiban untuk melaporkannya 
dengan mengisi formulir online 
pada menu delegasi masuk sIpp 
pengadilannya.
 
relaas pemanggilan atau 
pemberitahuan juga harus 
dilakukan pemindaian untuk 
kemudian hasilnya diunggah 
sewaktu melakukan pengisian. 
setelah seluruh tahapan pengisian 
pada menu delegasi masuk 
sIpp pengadilan yang dituju itu 
selesai, maka saat itu pula hasil 
pemindaian relaas pemanggilan 
atau pemberitahuan dapat diunduh 
oleh pn yang meminta bantuan. 
Hasil cetakan (print out) relaas 
pemanggilan atau pemberitahuan 
tersebut sudah dapat dijadikan 
pegangan bagi hakim dalam 

melanjutkan dan menentukan 
tahapan persidangan selanjutnya. 
tentu saja, baik asli surat 
permohonan maupun relaas, tetap 
diperlukan untuk pemberkasan 
yang akan dikirimkan dengan surat 
tercatat.

Menu delegasi dalam SIPP yang 
telah dilaksanakan oleh PN di 
lingkungan Badilum tersebut 
dapat menjadi sistem aplikasi 
yang terintegrasi dengan sistem 
informasi perkara yang bersifat 
nasional sebagaimana amanat 
dari Perma No. 6 Tahun 2014. 
tetapi, menu tersebut belum dapat 
mencapai hasil optimal seperti yang 
diharapkan, karena belum seluruh 
pengadilan berkomitmen untuk 
konsisten melaksanakan seluruh 

permohonan bantuan pemanggilan 
atau pemberitahuan melalui menu 
delegasi tersebut.

Ketua pn Jakarta pusat pontas 
effendi, s.H., m.H. menyampaikan, 
selain tingginya volume bantuan 
delegasi masuk yang harus 
dilaksanakan, yang mana dalam 
satu tahun tidak kurang dari 6000-an 
bantuan delegasi masuk. Dengan 
jumlah personel jurusita/jurusita 
pengganti sekitar 40 orang, ditambah 
kondisi kemacetan di seluruh wilayah 
hukum pn di dalam pt DKI Jakarta 
dan rangkap jabatan tugas-tugas 
lainnya, menjadikan pemanggilan 
atau pemberitahuan belum dapat 
secara optimal dilakukan.

Itu pula yang menjadi seringkali 
menyebabkan panggilan yang 
ditujukan kepada pn di wilayah pt 
DKI Jakarta kembali dengan alasan 
tidak cukup waktu. tentu saja jumlah 
angka tersebut belum termasuk 
pemanggilan atau pemberitahuan 
dalam wilayah hukum sendiri yang 
juga harus dilaksanakan. pontas 
effendi menerangkan lebih lanjut, 
meskipun dalam sema no. 6 
tahun 2014 telah diatur tahapan 
dan prosedur pemanggilan/
pemberitahuan delegasi secara 
detail, akan tetapi kepatuhan 
pengisian masih menjadi kendala.

terlebih karena bersifat timbal balik 
antara pengadilan yang meminta 
bantuan dengan pengadilan yang 

menu delegasi dalam 
siPP yang telah 

dilaksanakan oleh Pn 
di lingkungan Badilum 
tersebut dapat menjadi 

sistem aplikasi yang 
terintegrasi dengan 

sistem informasi 
perkara yang bersifat 
nasional sebagaimana 
amanat dari Perma no. 

6 tahun 2014. 
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akan melaksanakannya diperlukan 
koordinasi antara majelis hakim, 
panitera pengganti dan jurusita 
atau jurusita pengganti, sehingga 
permasalahan panggilan delegasi 
dapat tereliminasi dari berbagai 
permasalahan yang ada. selain 
itu, karena ujung tombak untuk 
melaksanakan pemanggilan atau 
pemberitahuan delegasi adalah 
jurusita atau jurusita pengganti, 
maka diminta kesadaran kepada 
mereka, termasuk panitera 
pengganti, agar saling bersinergi 
dalam melaksanakan tupoksinya. 
Jadi, perjalanan persidangan 
perkara tidak akan pernah tertunda-
tunda hingga berlarut.

Hal tersebut dibenarkan oleh petugas 
khusus register panggilan delegasi 
pn Jakarta pusat yang bernama 
Zulaikha ayu febriani, s.H. Dia 
menuturkan, meskipun ada beberapa 
bantuan delegasi yang masuk 
melalui menu sIpp, akan tetapi masih 
jauh lebih banyak yang belum. Hal 
tersebut tentu menyulitkan dan 
terpaksa harus menunggu surat asli 
yang dikirim melalui surat tercatat itu 
sampai, baru kemudian akan ditunjuk 
jurusita atau jurusita pengganti yang 
akan melaksanakannya.

apabila bantuan panggilan 
tersebut telah dilaksanakan, dan 
ternyata dari buku register bantuan 
delegasi, masih banyak jurusita 
atau jurusita pengganti yang 
belum melaporkannya dengan 
melakukan pengisian pada menu 
delegasi masuk pn Jakarta pusat, 
tetapi mengirimkannya melalui 
surat tercatat. mekanisme tersebut 
menjadikan proses penanganan 
bantuan delegasi belum dapat 
berjalan optimal, dan masih ditemui 
pemanggilan atau pemberitahuan 
yang tidak cukup waktu dan relaas 
tidak kembali.

Kendala-kendala yang ditemui pada 
pn Jakarta pusat tersebut terus 
diupayakan untuk diminimalisir 
oleh pontas effendi (selaku Kpn 
Jakarta pusat), dengan melakukan 
pembinaan dan koordinasi dengan 

unsur pimpinan di pengadilan 
negeri tersebut. pemanfaatan 
tI, termasuk optimalisasi menu 
delegasi dalam sIpp, terus 
ditingkatkan. sebab, ke depannya 
hal tersebut harus menjadi rujukan 
dalam mempermudah proses 
pelaksanaan tupoksi pengadilan.

Ketua pt DKI Jakarta Dr. H. muh. 
Daming sunusi, s.H., m.Hum. 
pun menyampaikan hal senada, 
yaitu apabila menu delegasi pada 
sIpp dapat berjalan optimal, 
maka setiap bantuan delegasi 
dapat dilaksanakan tanpa 
harus menunggu surat fisik 
yang dikirimkan melalui surat 
tercatat diterima. Demikian pula, 
dokumen relaas pemanggilan atau 
pemberitahuan yang tersimpan 
dalam menu delegasi masuk sIpp 

dapat dijadikan dasar bagi hakim 
dalam persidangan.

Di masa depan, sebagai sebuah 
sistem aplikasi yang terintegrasi 
secara nasional, khususnya 
pada menu delegasi dapat 
dikembangkan hingga terintegrasi 
dengan menu lainnya, terutama 
persidangan perkara. untuk 
bantuan delegasi tidak perlu 
dilakukan pengisian formulir 
secara online, tetapi apabila ada 
penundaan persidangan dan 
diperlukan pemanggilan atau 
pemberitahuan dengan delegasi 
akan langsung muncul pada 
menu bantuan delegasi keluar, 

demikian pula dalam hal sudah 
dilaksanakannya bantuan delegasi 
oleh pengadilan yang dituju.

apabila untuk saat ini data setiap 
pengadilan negeri dalam hal 
percepatan penyelesaian perkara 
dapat dilihat secara real-time, dan 
terpantau dalam warna merah, 
kuning ataupun hijau, maka bukan 
tidak mungkin nantinya menu 
bantuan delegasi pada sIpp juga 
dapat menampilkan hal sama. 
sehingga, setiap perjalanan 
perkara pada setiap pengadilan 
negeri dapat terpantau pada sIpp, 
termasuk di dalamnya mengenai 
panggilan delegasi. 

selain dapat untuk lebih 
memaksakan kepatuhan dan 
ketaatan pengisian, hal tersebut 
juga dapat menjadi sarana kontrol 
dan monitoring secara berjenjang. 
tidak saja dari koordinator 
panggilan delegasi dari Wakil 
panitera oleh Ketua pn, namun 
juga berjenjang hingga Ketua pt, 
Dirjen Badilum, maupun Ketua ma, 
sebagaimana yang diamanatkan 
dalam sema no. 6 tahun 2014 
tentang penanganan Bantuan 
panggilan/pemberitahuan. Hal ini 
supaya dapat benar-benar mengurai 
‘benang kusut’ permasalahan 
bantuan delegasi.

Dirjen Badilum ma, Dr. Herri 
swantoro, s.H., m.H., ketika 
setiap kali melakukan kunjungan 
ke pengadilan-pengadilan di 
berbagai daerah, selalu melakukan 
pembinaan kepada jajaran 
peradilan umum agar segera dapat 
menuntaskan setiap persoalan 
yang terjadi di sana. Jika berbagai 
problema, seperti delegasi, tidak 
mampu diselesaikannya secara 
tuntas oleh ketua pengadilan 
tingkat pertama dan banding, 
terlebih jika pengadilan tersebut 
telah meraih Sertifikasi Akreditasi 
penjaminan mutu, maka lebih baik 
yang bersangkutan introspeksi diri 
apakah masih sanggup memimpin 
pengadilan tersebut atau tidak. (BG, 
SEG, TJ)

di masa depan, sebagai 
sebuah sistem aplikasi 

yang terintegrasi secara 
nasional, khususnya 
pada menu delegasi 

dapat dikembangkan 
hingga terintegrasi 

dengan menu lainnya, 
terutama persidangan 

perkara. 
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UPAYA OPtIMALISASI MENU DELEGASI DALAM SIPP

PERluNYA HAKIm 
PENgAwAS DElEgASI 

salah satu menu dalam sistem Informasi penelusuran perkara (sIpp) yang terpasang 
pada setiap pengadilan negeri di lingkungan badan peradilan umum adalah menu 
delegasi. Diharapkan menu delegasi tersebut menjadi salah satu sistem aplikasi yang 
terintegrasi dengan sistem informasi perkara yang bersifat nasional sebagaimana 
amanat dari surat edaran mahkamah agung (sema) nomor 6 tahun 2014 tentang 
penanganan Bantuan panggilan/pemberitahuan. Hanya saja dalam perjalanannya 
sema tersebut ternyata belum dapat mencapai hasil optimal sebagaimana diharapkan. 

oleH tIm DanDapala
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salah satu penyebabnya adalah belum 
seluruh pengadilan berkomitmen 
untuk konsisten melaksanakan seluruh 
permohonan bantuan pemanggilan/
pemberitahuan melalui menu delegasi 

tersebut. terkait hal tersebut, Tim Majalah Dandapala 
menemui Ketua pengadilan tinggi (pt) sumatera 
utara Dr. H. Cicut sutiarso, sH.,mH diruang kerjanya, 
untuk melihat upaya yang telah dilakukan terkait 
kebijakan mahkamah agung rI dalam bentuk sema 
nomor 6 tahun 2014 di wilayah pengadilan tinggi 
sumatera utara, medan.

Dr. Cicut sutiarso yang pernah menjabat sebagai 
Dirjen Badilum ma ini menyampaikan bahwa masalah 
delegasi sudah menjadi perhatiannya sejak dahulu. 
pengalaman sewaktu menjadi hakim tinggi, ketika 
ditunjuk untuk menyidangkan perkara banding, berkas 
banding selalu terlambat dikirimkan dari pengadilan 
pengaju, bahkan bisa memakan waktu lama, baru 
kemudian berkasnya dikirim setelah pengadilan 
tinggi meminta agar berkas tersebut segera 
dikirimkan. lamanya pengiriman berkas banding 
perkara pidana, menyebabkan masa penahanan 
yang menjadi kewenangan majelis Hakim pengadilan 
tinggi banyak terpotong untuk penyelesaian berkas 
di pengadilan negeri. Hal yang sama juga terjadi 
dalam perkara perdata, keterlambatan pengiriman 
berkas  mempengaruhi kinerja penyelesaian berkas di 
pengadilan tinggi.

terbitnya sema nomor 6 tahun 2014 sesungguhnya 
layak disyukuri, karena melalui norma tersebut kita 
dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban 
sebagai pengadilan pengaju maupun penerima 
delegasi. Jadi  dengan mematuhi semua yang 
menjadi sop menurut sema tersebut, sesungguhnya 
tak ada masalah, tinggal implementasinya 
dilapangan, sanggup tidak kita melakukan sesuai 
auran yang digariskan oleh sema tersebut, ucap Dr. 
Cicut yang pernah sebagai Ketua pt. semarang ini. 

untuk wilayah pengadilan tinggi sumatera utara, 
Dr. Ciut sutiarso selaku Ketua pengadilan tinggi 
medan selalu menekankan kepada pengadilan negeri 
di wilayahnya supaya penanganan penanganan 
delegasi ini sangat urgen. Dalam salah satu rapat 
koordinasi, kepada para Ketua pengadilan negeri 
selalu menekankan agar memperhatikan penanganan 

delegasi, karena hal tersebut menyangkut 
pelayanan kita kepada para pencari keadilan. untuk 
mengantisipasi jangan sampai terjadi kelambatan 
pemanggilan/pemberitahuan delegasi tersebut, 
setiap pengadilan harus menunjuk Koordinator 
panggilan/pemberitahuan Delegasi dengan surat 
keputusan tersendiri. selanjutnya juga mengingatkan 
agar jangan malas dalam membantu pengadilan 
lain, karena untuk delegasi akan berlaku timbal balik, 
ujarnya tegas.

Dr. Cicut sutiarso, tak segan-segan selalu 
mengingatkan Ketua pengadilan untuk memonitor 
koordinator delegasi yang telah ditunjuk secara 
berkala. Bahkan di pengadilan tinggi sumatera utara 
sendiri, telah ditunjuk adanya Hakim pengawas 
Bidang maupun Daerah sebagai Hakim tinggi 
pengawas Delegasi, yakni: Arifin Hutagaol, SH.,MH., 
Dr. albertina Ho, sH.,mH.  dan erwan munawar, sH., 
mH,.  Hakim pengawas bidang Delegasi ini berfungsi 
untuk membantu Ketua pengadilan tinggi untuk 
melakukan monitoring terhadap kendala pemanggilan 
yang ditembuskan kepada Ketua pengadilan tinggi 
untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti, bia perlu 
dalam keadaan yang sangat mendesak pada saat 
itu kita dapat menelepon Ketua pengadilan sehingga 
delegasi panggilan dapat segera dilaksanakan.

lebih lanjut, Dr. Cicut sutiarso, menekankan agar 
segala fasilitas dalam menu sIpp yang ada secara 
konsisten diterapkan oleh setiap pengadilan negeri. 
aplikasi dengan pemanfaatan teknologi informasi 
tersebut dapat mempercepat dan mengefektifkan 
waktu delegasi. selain dari pada itu perlu adanya 
pengecekan yang kontiniu apakah setiap pengadilan 
negeri telah online dan selalu terbuka sistim aplikasi 
delegasi di komputer masing-masing pengadilan. Jika 
belum dilaksanakan, perlu adanya keberanian untuk 
menindak setiap kelalaian sesuai kadar kesalahannya. 

adanya laporan yang secara berkala disampaikan 
oleh pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi 
mengenai pelaksaan delegasi juga menjadi 
perhatiannya. laporan-laporan tersebut selanjutnya 
akan direkap dan selanjutnya diserahkan kepada tiga 
orang Hakim tinggi di wilayah pengadilan tinggi 
sumatera utara sebagai Hakim tinggi pengawas 
Delegasi yaitu Arifin Hutagaol, SH.,MH., Dr. Albertina 
Ho, sH.,mH.  dan erwan munawar, sH., mH,.
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selanjutnya Hakim tinggi pengawas Delegasi 
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas 
pelaksanaan delegasi melakukan upaya-upaya 
mengatasi kendala yang ditemui dan mencari solusi 
terbaik. Hasil kerja Hakim tinggi pengawas Delegasi 
juga dilaporkan dalam rapat bulanan dengan cara 
mempresentasikannya, hal ini dimaksudkan untuk 
terus memacu mendapatkan hasil kerja yang 
lebih optimal, sehingga permasalahan panggilan/
pemberitahuan delegasi dapat teratasi dengan baik.

Kepatuhan pengadilan negeri dalam melaporkan 
pelaksanaan delegasi juga menjadi perhatiannya 
Dr. Cicut sutiarso. menurut Dr. Cicut sutiarso, 
meskipun pada setiap pengadilan negeri telah 
ditunjuk koordinator delegasi tidak ada salahnya 
ditunjuk pula Hakim pengawas Delegasi untuk dapat 
lebih mengoptimalkan menu Delegasi dalam sistem 
Informasi penelusuran perkara (sIpp) yang telah ada 
di setiap pengadilan negeri.

selain melalui sIpp, amanat dalam sema nomor 6 
tahun 2014 mengenai aplikasi yang bersifat nasional 
harus terus didukung wrga pengadilan, semisal 
yang dilakukan pengadilan negeri medan dengan 
memasukkan panjar biaya perkara dalam website 
maupun Komdanas untuk mengetahui rincian biaya 
setiap panggilan setiap pengadilan. Hal ini tentu 
akan memudahkan penentuan biaya panggilan/
pemberitahuan yang diperlukan, sehingga tanpa 
permintaan akan langsung dapat dikirimkan biaya 
yang diperlukan. upaya tersebut layak diapresiasi 
karena sudah seharusnya setiap pengadilan negeri 
secara transparan mengumumkan segala biaya yang 

diperlukan untuk berperkara di wilayah hukumnya, 
termasuk mengenai biaya panggilan/pemberitahuan 
berdasarkan radius yang telah ditentukan dalam 
surat keputusan Ketua pengadilan.

perlu diketahui bahwa persoalan biaya panggilan/
pemberitahuan yang sebelumnya menjadi salah satu 
kendala, untuk wilayah pengadilan tinggi sumatera 
utara “sudah teratasi dengan adanya penyeragaman 
untuk mengirimkannya bersamaan dengan 
permintaan bantuan delegasi”. Ditekankan kepada 
setiap pengadilan negeri agar jangan persoalan 
mengenai biaya bantuan delegasi menghambat 
proses berperkara, apabila masih terjadi adanya 
panggilan/pemberitahuan yang telah dilaksanakan 
tidak dikirimkan biayanya, dipersilahkan ditembuskan 
ke pengadilan tinggi untuk diambil tindakan, ucap Dr. 
Cicut sutiarso tegas.

adanya ide untuk menembuskan bantuan panggilan 
ke Badan pengawas mahkamah agung dalam hal 
panggilan pertama atau kedua yang ditembuskan ke 
pengadilan tinggi tidak juga dapat terlaksana dapat 
menjadi alternatif pilihan. Hanya saja, menurut Dr. 
Cicut sutiarso ketika semua permasalahan bermuara 
ke Badan pengawasan ma dengan mengacu kepada 
perma nomor 8 tahun 2016 tentang pengawasan 
dan pembinaan, maka terlebih dahulu harus dilakukan 
secara berjenjang sehingga tidak menjadi keranjang 
sampah dan memperpanjang alur penyelesaian.

adanya beberapa pengadilan yang menolak 
melaksanakan bantuan delegasi dengan alasan surat 
asli permohonan bantuan delegasi belum diterima, 
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menurut Dr. Cicut sutiarso  tidak dapat dijadikan 
alasan. sebab hal ini sudah ditegaskan dalam 
sema bahwa pemanfaatan teknologi informasi baik 
berupa fax, surel (surat elektornik) telah diterima 
jauh sebelum surat asli datang. Bukankah salah 
satu tujuan dikeluarkannya sema adalah untuk 
mengefektifkan panggilan/pemberitahuan dengan 
pemanfaatan teknologi informasi tanpa perlu 
menunggu hardcopy yang memerlukan waktu untuk 
pengirimannya?.

terkait informasi dan teknologi yang saat ini 
menjadi basis peradilan, Ketua pt sumatera utara 
mengingatkan agar petugas informasi teknologi 
yang telah ditunjuk untuk secara terjadwal membuka 
website termasuk menu Delegasi dalam sIpp, jika 
perlu seperti minum obat, tiga kali sehari, pagi, 
siang dan sore sebelum pulang, selorohnya dengan 
bercanda. Hal tersebut juga telah diinstruksikan 
secara khusus kepada seluruh Ketua pengadilan 
negeri di wilayah pengadilan tinggi sumatera utara. 
Intinya agar tetap terjaga komunikasi dan tidak 
ketinggalan informasi yang dapat menghambat 
pelaksanaan tugas, termasuk mengenai bantuan 
delegasi.

terakhir, Ketua pengadilan tinggi sumatera utara 
juga mengapresiasi adanya program e-sKum 
(elektronik surat Kuasa untuk membayar) yang telah 
diterapkan di pengadilan negeri medan. sebagai 
salah satu pengadilan yang telah menerapkan 

himbauan mahkamah agung, apa yang diterapkan 
tersebut dapat menjadi contoh bagi pengadilan 
lainnya diwilayah hukum pt. medan. 

fungsi penerapan e-sKum dapat membantu untuk 
melihat besaran biaya perkara yang diperlukan 
termasuk untuk bantuan delegasi. pengadilan negeri 
medan yang juga menangani perkara khusus, seperti 
pHI (pengadilan Hubungan Industrial) dengan limitasi 
waktu penyelesaian selama 50 hari kerja, ataupun 
bantuan panggilan lintas propinsi untuk perkara pra 
peradilan yang juga dibatasi, kelancaran panggilan/
pemberitahuan delegasi akan membawa dampak 
penyelesaian perkara.

prinsipnya, setiap pengadilan negeri harus 
memudahkan bantuan delegasi yang dimohonkan. 
selain hal tersebut dapat berlaku timbal balik, juga 
ajaran agama manapun selalu mengajarkan: “apabila 
kita memudahkan urusan orang lain, maka tuhan 
akan memudahkan urusan kita. semoga tuhan 
memudahkan urusan kita semua, demikian pesan 
Ketua pengadilan tinggi sumatera utara menutup 
perbincangan dengan Tim Dandapala.(MN,BG,SEG)

Dr. H. CICut sutIarso, s.H., m.Hum.
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memBanGUn 
rUmaH mediator
BaGi FUnGsi mediator Hakim

Oleh: 
Sinta Gaberia PaSaribu

HaKIm pratama utama paDa pn Kelas Ia JamBI
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•	 Pasal	130	HIR	
Jika pada hari yang ditentukan itu 
kedua belah pihak datang, maka 
pengadilan negeri (pn) dengan 
pertolongan Ketuanya mencoba 
akan mendamaikan mereka. Jika 
perdamaian itu dapat dicapai, 

maka pada waktu bersidang, dibuat 
sebuah surat (akta) tentang itu. 
Yang mana kedua belah pihak yang 
dihukum akan menepati perjanjian 
yang telah dibuat itu, dan ini akan 
berkekuatan serta dijalankan 
sebagai putusan biasa. Keputusan 
yang seperti itu tidak diizinkan 
untuk dibanding. 

•	 Pasal	154	RBg
(1) Bila pada hari yang telah 

ditentukan para pihak datang 
menghadap, maka pn dengan 
perantaraan Ketuanya berusaha 
mendamaikan.

(2) Bila dapat dicapai perdamaian, 
maka di dalam sidang itu juga 
dibuatkan suatu akta, dan 
para pihak dihukum harus 
menaati perjanjian yang telah 

Bagaimana dengan kata-
kata “upaya damai”? 
apa yang kita rasakan 
saat membaca dan 
mendengar dua kata ini? 

samakah makna yang terbentuk di 
hati kita dengan saat kita membaca 
dan mendengar kata “damai”?

Bagi penulis, kata “damai” dan 
“upaya damai” menimbulkan 
dua rasa yang berbeda. Damai 
adalah keadaan yang diinginkan, 
sedangkan upaya damai 
merupakan keadaan damai yang 
diinginkan, dengan terlebih dahulu 
melakukan upaya (usaha).

upaya damai telah dikenal dalam 
Hukum acara perdata Indonesia 
dan melalui peraturan mahkamah 
agung (perma) no. 02 tahun 
2003 tentang prosedur mediasi. 
maka, sejak tahun 2003, upaya 
damai telah diberikan wadah 
tersendiri dari proses litigasi dalam 
persidangan menjadi proses non 
litigasi. Prosedur mediasi ini lalu 
berkembang menjadi Perma No. 01 
Tahun 2008, dan saat ini memasuki 
fase baru dalam Perma No. 01 
Tahun 2016.

seiring dengan perkembangan 
hukum mediasi, beberapa 
mahkamah dan lembaga 
Akreditasi Sertifikasi Mediator 
telah menghasilkan banyak 
mediator, namun masih terdapat 
kendala dalam pelaksanaan 
sesuai tujuan profesi mediator 
tersebut. alasannya karena tidak 
semua pihak yang berperkara mau 
membayar biaya jasa mediator, 

sehingga perma mengatur tentang 
mediator Hakim yang dalam 
menjalankan fungsi mediasinya 
tidak mendapatkan pembayaran.

fungsi mediator yang melekat pada 
hakim dalam banyaknya jumlah 
perkara yang ditangani dan tugas 
lain sebagai Hakim pengawas, 
tentunya menambah jenis dan 
fungsi tugas seorang hakim. 
Keadaan tersebut mempengaruhi 
efektivitas penyelesaian perkara di 

pengadilan dengan upaya damai 
melalui prosedur mediasi.

Dalam Pelatihan Sertifikasi Hakim 
mediator, ada pembelajaran 
tentang rumah mediator yang 
menggambarkan bahwa dalam 
suatu bangunan berpikir seorang 
mediator, minat dan motivasi 
adalah fondasi dasar yang harus 
terlebih dahulu ditemukan oleh 
seorang mediator sebelum ia 
mulai membangun dinding, 
plafon maupun atap dari rumah 
mediator-nya. Dalam pelajaran 
tentang rumah mediator tersebut 
dipaparkan juga tentang telah 
dikenalnya “upaya damai” dalam 
Hukum acara perdata Indonesia 
pada pasal 130 HIr dan pasal 154 
rBg, yaitu sebagai berikut:

sejak tahun 2003, upaya damai telah diberikan 
wadah tersendiri dari proses litigasi dalam 

persidangan menjadi proses non litigasi. 
Prosedur mediasi ini lalu berkembang menjadi 

Perma no. 01 tahun 2008, dan saat ini memasuki 
fase baru dalam Perma no. 01 tahun 2016.

Damai. satu kata yang jika ditanyakan kepada beberapa 
orang akan membawa arti yang berbeda, tetapi makna dari 
kata tersebut tentulah akan membawa rasa yang sama. 
Yaitu, rasa ketenangan, kelegaan, keikhlasan, kebutuhan, 
serta keinginan yang tersimpan dalam hati setiap orang.

sinta Gaberia pasaribu
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dibuat. akta itu pun mempunyai 
kekuatan serta dilaksanakan 
seperti suatu keputusan biasa.

(3) terhadap suatu keputusan 
tetap semacam itu tidak dapat 
diajukan banding.

penulis teringat, bahwa benar sejak 
pertama kali menjadi hakim, hal 
seperti ini terus-menerus diingatkan 
kepada para pihak, agar mereka 
berupaya menyelesaikan perkara 
yang dihadapi dengan upaya 
damai, baik di dalam maupun luar 
persidangan, sampai sebelum 
putusan dibacakan. Beranjak dari 
pasal tersebut, maka jelaslah 
bahwa sejak dulu tugas hakim 
bukan hanya mengadili, tetapi juga 
mencoba atau mengupayakan 
untuk mendamaikan kedua belah 
pihak yang berperkara.

upaya damai melalui prosedur 
mediasi tidak mengubah bentuk 
upaya damai sebagaimana 
disebutkan dalam pasal 130 HIr 
atau pasal 154 rBg, melainkan 
sebagai upaya mahkamah agung 
(ma) untuk memaksimalkan upaya 
damai.

mengapa upaya damai, dalam hal 
ini mediasi, harus dimaksimalkan? 
Yaitu karena beberapa alasan 
penting sebagai berikut:
1. mediasi mempercepat access 

to justice (terpenuhinya keadilan 
bagi para pihak yang berperkara)

Kesepakatan perdamaian yang 
diperoleh para pihak sendiri 
dalam mediasi, yang kemudian 
dikuatkan menjadi akta 
perdamaian, dan terhadapnya 
tidak dapat dilakukan upaya 
hukum.

2. Dalam mediasi, para pihak 
menemukan sendiri solusi-solusi 
dari permasalahannya dan 

menemukan win-win solution. 
penyelesaian perkara melalui 
mediasi bukan hanya membawa 
perdamaian, melainkan juga 
menjaga hubungan atau relasi di 
antara pihak.

3. sifat dari mediasi yang tertutup 
dan rahasia membuat upaya 
non litigasi ini lebih melindungi 
privasi, nama baik, dan 
menjauhkan para pihak dari sifat 
terbukanya litigasi (persidangan) 
perkara perdata.

4. prosedur mediasi yang 
waktunya terbatas diharapkan 
dapat memenuhi maksud asas 
cepat dan biaya ringan dalam 
penyelesaian perkara.

5. peningkatan jumlah 
penyelesaian perkara melalui 
prosedur mediasi akan 
mengurangi penumpukan jumlah 
perkara.

Beberapa alasan dan kemanfaatan 
dari prosedur mediasi tersebut 
diharapkan dapat membentuk 
minat dan motivasi bagi mediator 
Hakim, sebagai fondasi bagi suatu 
pemahaman bahwa tugas menjadi 
mediator adalah bagian dari tugas 
pengadilan yang mempunyai 
kedudukan penting dalam 
tercapainya access to justice bagi 
para pencari keadilan.

selanjutnya, setelah menemukan 

fondasi dalam rumah mediator 
tersebut, seorang mediator Hakim 
masih memerlukan beberapa 
kompetensi untuk menjalankan 
tugas sebagai mediator. pada 
bagian dinding rumah mediator, 
ada dua kompetensi yang harus 
dimiliki, yakni Kompetensi 
Interpersonal dan Kompetensi 
proses mediasi. Kompetensi-
kompetensi tersebut dibagi sebagai 
berikut:

1. Kompetensi Interpersonal terdiri 
dari:

	presentasi diri mediator => 
mediator adalah fasilitator 
yang berfungsi menjembatani 
kepentingan-kepentingan para 
pihak dalam proses mediasi. 
Dalam melaksanakan fungsi 
tersebut, seorang mediator 
harus menggunakan intonasi 
suara yang tepat dan bahasa 
yang dimengerti, memiliki kontak 
mata dan bahasa tubuh yang 
menunjukkan karisma yang 
dapat dipercaya oleh para pihak.

	pengelolaan diri dalam proses 
mediasi => sepanjang proses 
mediasi, mediator harus terus 
melakukan pemantauan, 
mengevaluasi, dan terus 
mengarahkan dirinya sendiri. 
terhadap para pihak, mediator 
menarik para pihak untuk mau 
terlibat dalam proses mediasi, 

dalam Pelatihan sertifikasi Hakim mediator, 
ada pembelajaran tentang rumah mediator yang 
menggambarkan bahwa dalam suatu bangunan 
berpikir seorang mediator, minat dan motivasi 

adalah fondasi dasar yang harus terlebih dahulu 
ditemukan oleh seorang mediator sebelum ia 

mulai membangun dinding, plafon maupun atap 
dari rumah mediator-nya. 
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baik dari perasaan, pikiran, serta 
tingkah lakunya.

2. Kompetensi proses mediasi
	merencanakan dan merancang 

proses mediasi.
	penanganan dan penyelesaian 

konflik.
	Keahlian negosiasi dalam proses 

mediasi => negosiasi adalah 
alternatif penyelesaian sengketa 
yang dari keinginan bersama 
para pihak untuk menyelesaikan 
permasalahannya dengan 
kesepakatan bersama. pada 
teorinya, mediasi harus 
dilakukan secara sukarela, 
namun sifat tersebut melebur 
dalam mediasi di pengadilan 
yang bersifat mandatory 
(perintah dari peraturan 

perundang-undangan ataupun 
perma) melalui hakim 
pemeriksa. maka, sifat negosiasi 
yang merupakan inisiatif dari 
para pihak sendiri sangat 
penting dalam mediasi, untuk 
memastikan bahwa mediator 
Hakim bukanlah sebagai 
pemutus, melainkan sebagai 
fasilitator yang menjembatani 
usulan-usulan penyelesaian 
masalah yang datang dari kedua 
belah pihak. 

	teknik reframing dalam mediasi 
=> teknik ini berasal dari kata 
dasar frame yang berarti bingkai. 
Jadi, reframing berarti sebuah 
teknik yang dilakukan mediator 
untuk membingkai kalimat yang 
disampaikan oleh salah satu 
pihak dan meringkasnya menjadi 
kalimat positif. tujuannya 

adalah agar semua bahasa yang 
digunakan dalam proses mediasi 
bersifat membangun.

	teknik menyeimbangkan 
kekuatan dalam mediasi => 
maksud kekuatan dalam hal 
ini yaitu kedudukan yang lebih 
dominan dalam mediasi. 
misalnya suami bekerja 
terhadap istrinya yang ibu rumah 
tangga (tidak berpenghasilan). 
tugas mediator dalam bagian 
ini adalah membatasi dan 
mengurangi kekuatan yang 
tidak seimbang. Bahkan, dalam 
kondisi tertentu, mediator 
perlu melakukan kaukus yaitu 
pertemuan terpisah yang 
dilakukan dengan salah satu 
pihak.

	Mengidentifikasi masalah dan 
menyusun agenda.

	mengembangkan alternatif 
solusi dan menghasilkan opsi.

	mengungkap kepentingan 
tersembunyi dan kaukus.

	memfasilitasi para pihak.

pada bagian plafon rumah 
mediator, yang dapat dipelajari 
adalah tentang Kompetensi 
pengelolaan mediasi, yang terdiri 
dari:
	menjaga keberlangsungan 

mediasi => Ketika proses 
mediasi, dalam keadaan 
terjadinya resistensi (sikap 
bertahan, melawan, menentang, 
misalkan: menghindari kontak 
mata, memberi pertanyaan yang 
mengganggu proses, menarik 
diri, terus-menerus tidak setuju, 
berkali-kali menginterupsi, 
menyatakan rasa frustasi, dan 
menolak berbagai usulan). 
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resistensi itu harus segera 
diatasi dengan mengembalikan 
pada fokus, lalu bisa digunakan 
bahasa tubuh dan humor yang 
sesuai, serta mengingatkan 
kembali pada aturan mediasi 
yang telah disepakati bersama.

	mengakhiri proses mediasi 
=> termasuk di dalamnya 
adalah membantu para 
pihak membuat kesepakatan 
perdamaian dan menjelaskan 
manfaat dari dikukuhkannya 
hasil kesepakatan itu menjadi 
akta perdamaian oleh 
Hakim pemeriksa, ataupun 
dilakukannya pencabutan 
gugatan oleh penggugat, dan 
kemudian Hakim pemeriksa 
mengeluarkan penetapan 
pencabutan perkara atas hal 
tersebut.

pada bagian atap rumah mediator, 
yang dapat dipahami adalah 
tentang Kompetensi etis dan 
pengembangan profesi, yang terdiri 
dari:

	Kode etik mediator dan 
konsekuensi pelanggarannya => 
sanksi terberat dari pelanggaran 
Kode etik mediator adalah 
pencoretan nama dari papan 
Daftar nama mediator oleh 

Ketua pengadilan tingkat 
pertama. 

	pengembangan profesional 
mediator => Berkeinginan untuk 
terus berniat menjadi mediator 
yang andal.

Pelatihan Sertifikasi Hakim 
mediator ini bukanlah segala-
galanya, sebab sesungguhnya 
semua hakim dapat berfungsi 
sebagai mediator. mengapa? 
Karena tidak mungkin hanya hakim 

yang bersertifikat mediator saja 
yang mampu melakukan fungsi 
sebagai mediator Hakim di 
pengadilan. Jadi, melalui tulisan 
ini, penulis berharap supaya 
kita semua dapat membangun 
minat dan motivasi yang dapat 
menjadi fondasi bangunan 
rumah mediator. lalu, kita harus 
berkeinginan untuk menjadikannya 
rumah yang kokoh dengan 
Kompetensi Interpersonal dan 
Kompetensi proses mediasi 
pada dindingnya, Kompetensi 
pengelolaan proses mediasi 

pada plafonnya dan Kompetensi 
etis dan pengembangan profesi 
pada atapnya. Dengan demikian, 
kita sedang menjadi bagian 
dari perubahan dan membantu 
percepatan access to justice bagi 
para pencari keadilan.

Pada teorinya, mediasi 
harus dilakukan secara 
sukarela, namun sifat 

tersebut melebur dalam 
mediasi di pengadilan 

yang bersifat mandatory 
(perintah dari peraturan 

perundang-undangan 
ataupun Perma) melalui 

hakim pemeriksa.

opInI
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sebuah pepatah yang menyatakan “justice delay is justice 
denied” (keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak) 
merefleksikan arti penting hukum acara (administration 
of justice). perihal bagaimana pengadilan berproses yang 
sesungguhnya merupakan ranah administrasi menjadi sangat 
penting untuk terwujudnya keadilan substantif.  Keadilan yang 
diberikan tidak akan bermakna apabila lahir dari proses yang 
lamban, rumit dan berbelit-belit.

penanganan permintaan delegasi 
secara tepat waktu membutuhkan 
pemahaman substantif tentang 
sema Delegasi. tentu dibutuhkan 
pula jiwa pengabdian (altruistik) 
yang tinggi dari para aparat 
peradilan. pola pikir “alon-alon asal 
kelakon” atau persepsi “bila dapat 
diperlama, kenapa dipercepat” 
harus benar-benar dihilangkan.

pengadilan sebagai sebuah 
organisasi membutuhkan 
pembinaan secara terus-menurus. 
pembinaan atasan harus meliputi 
upaya internalisasi tata nilai aparat 
peradilan yang berintegritas.  selain 
pembinaan atas substansi sema 
Delegasi, sisi lainnya juga perlu 
ditanamkan nilai-nilai instrinsik 
di dalamnya, yakni peradilan 
sederhana, cepat dan berbiaya 
ringan.

pengendalian (control) yang 
dilakukan dari para atasan secara 
langsung harus berjalan efektif.  
panitera muda, panitera, Kpn dan 
Kpt harus melakukan pengawasan 
melekat (perma no. 8 tahun 
2016). laporan bulanan panitera 
kepada Kpn, serta dua bulanan 
dari Kpn kepada Kpt, tidak boleh 
dianggap sebagai proforma. setiap 
penyimpangan harus dilakukan 

a sas sederhana, cepat 
dan berbiaya ringan 
adalah jawaban 
“benang kusut” proses 
peradilan.  pada 

tataran implementasi, pengadilan 
wajib membantu pencari keadilan 
dan berusaha mengatasi segala 
hambatan dan rintangan untuk 
tercapainya peradilan yang 
sederhana, cepat dan berbiaya 
ringan (pasal 4 ayat (2) uu 
Kekuasaan Kehakiman). Hakim 
dituntut untuk menyelaraskan 
prinsip-prinsip hukum acara, seperti 
ultra petitum partium, et aequo et 
bono, dan imparsial.

Beberapa undang-undang (uu) 
khusus yang mengatur jangka 
waktu penyelesaian perkara, 
misalnya pada pengadilan tingkat 
pertama, perkara pHI harus 
diputus maksimal 50 hari kerja 
sejak sidang pertama, atau pada 
perkara tindak pidana perikanan 
dalam 30 hari setelah terdaftar.  
mahkamah agung (ma) pun tidak 
mau ketinggalan, melalui surat 
edaran mahkamah agung (sema) 
no. 2 tahun 2014 ditentukan 
perkara pada pengadilan tingkat 
pertama harus selesai dalam lima 
bulan, dan untuk tingkat banding 
dalam tiga bulan. Jangka waktu 
tersebut terhitung dari perkara 
terdaftar hingga diminutasi. semua 
perkara wajib dimasukkan dalam 
sistem Informasi penelusuran 
perkara (sIpp) secara tepat waktu, 
sehingga tergambar pemenuhan 
kewajiban penyelesaian perkara.

selaras dengan sema no. 2 tahun 
2014, kemudian diterbitkan pula 
sema no. 6 tahun 2016 tentang 
penanganan Bantuan panggilan/
pemberitahuan (sema Delegasi). 
Harus diakui bahwa sema Delegasi 
merupakan kebijakan responsif 
dalam mendukung implementasi 
asas peradilan yang sederhana, 
cepat dan biaya ringan. sebelumnya, 
pendelegasian pemanggilan dilakukan 
terhadap pihak di luar yurisdiksi 
relatif pengadilan pemeriksa perkara 
berdasarkan pasal 5 rV.

tata cara permohonan dan 
penanganan bantuan panggilan 
atau pemberitahuan (penanganan 
delegasi) dilakukan tanpa jangka 
waktu dan belum mengadopsi 
kemajuan teknologi informasi 
(tI).  Dampaknya, penyelesaian 
penanganan delegasi memakan 
jangka waktu lama, bahkan hingga 
berbulan-bulan tanpa kejelasan.  
penyelesaian (persidangan) 
perkara menjadi lamban dan 
berbelit-belit sehingga berujung 
kepada ketidakpuasan dan 
ketidakpercayaan dari para pencari 
keadilan (justiebelen).

PaSca SeMa deleGaSi
setiap permintaan bantuan 
panggilan atau pemberitahuan 
harus dilaksanakan dengan penuh 
tanggung jawab. Kewajiban 
tersebut merupakan perwujudan 
dari sebuah keharusan untuk 
pengadilan supaya saling 
memberikan bantuan yang diminta 
untuk kepentingan peradilan (pasal 
15 uu Kekuasaan Kehakiman).

Hasanudin, s.H., m.H.
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pembinaan. Bahkan, bila perlu 
harus dikenakan sanksi disiplin 
secara tegas, sebagaimana yang 
tercantum dalam sK Kma no. 
071/Kma/sK/V/2008 dan pp 
tentang Disiplin pns.

meskipun sema Delegasi sudah 
berlaku lebih dari dua tahun, 
namun pada realitasnya tak 
jarang kita mendengar keluhan 
dari rekan-rekan hakim tentang 
tertundanya penyelesaian perkara 
yang disebabkan lambannya 
penanganan delegasi. padahal, 
pasca terbit sema Delegasi, 
pengadilan berlomba-lomba 
untuk menerapkannya. Bahkan, 
melalui surat yang dikirim, 
mereka memberitahu pada 
pengadilan negeri lainnya bahwa 
pengadilannya telah menerapkan 
sema Delegasi.

lambannya penanganan delegasi 
merupakan imbas dari kegagalan 
dalam menerapkan sema Delegasi. 
Deklarasi penerapan di atas tidak 
diikuti dengan langkah konkret 
pelaksanaan, pemeliharaan, 
dan peningkatan efektivitasnya. 
lemahnya pembinaan dan 
pengawasan atasan secara 
berjenjang disinyalir sebagai 
permasalahan utama.

Dari hasil inventarisasi yang 
penulis lakukan, terdapat dua 
kategori penanganan delegasi.  
pertama, pengadilan telah 
sepenuhnya melaksanakan 
sema Delegasi.  pengadilan telah 
membentuk struktur penanganan 
delegasi dengan cara menunjuk 
koordinator khusus delegasi. 
tata cara penanganan delegasi 
telah sesuai sema Delegasi, 
termasuk telah melakukan input 
data delegasi pada sIpp, sehingga 
progres penanganan delegasi 
dapat dipantau dengan mudah.

Kedua, pengadilan telah 
mendeklarasikan bahwa telah 
melaksanakan sema Delegasi. 
sebagai wujud kesiapannya, 
pengadilan telah menunjuk 
koordinator khusus delegasi, 
namun dalam pelaksanaannya 
masih tidak sesuai dengan sema 
Delegasi.  Ketidaksesuaian yang 
dimaksud bisa mengenai tata 
cara penerimaan permintaan 
delegasi dan pengiriman relaas,  
tata cara penunjukan jurusita 
atau jurusita pengganti, jangka 
waktu penanganan delegasi, 
tidak mengisi menu delegasi 
pada sIpp atau belum ada 
pelaporan rutin kepada Kpn dan 
Kpt. Berdasarkan pengamatan 

penulis, dengan beragam 
deviasinya, kategori ini adalah 
kategori mayoritas.

TATA cARA PENANGANAN 
DELEGASI 
substansi sema Delegasi 
yaitu mengatur struktur, tata 
cara, sarana-prasarana dan 
monitoring.  struktur yang pertama 
kali harus ada adalah adanya 
koordinator khusus delegasi yang 
bertanggung jawab langsung 
kepada panitera. oleh karena 
itu, Kpn harus menunjuk salah 

mahkamah agung 
(ma) pun tidak mau 

ketinggalan, melalui 
surat edaran mahkamah 

agung (sema) no. 2 tahun 
2014 ditentukan perkara 
pada pengadilan tingkat 

pertama harus selesai 
dalam lima bulan, dan 
untuk tingkat banding 

dalam tiga bulan. jangka 
waktu tersebut terhitung 

dari perkara terdaftar 
hingga diminutasi. 
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seorang pegawai yang kompeten 
sebagai koordinator. tugas 
koordinator meliputi menerima, 
mengirim, mendistribusikan, 
serta mengadministrasikan 
penanganan delegasi.

register khusus diperlukan untuk 
memudahkan monitoring. sebisa 
mungkin register dibuat dalam 
bentuk elektronik, sehingga 
dapat diakses oleh pengadilan 
lain. Monitoring dilakukan 
secara berjenjang, yaitu panitera 
melaporkan kepada Kpn secara 
berkala setidaknya sebulan sekali. 
sedangkan, Kpn melaporkan 
keadaan penanganan delegasi 
kepada Kpt setidaknya setiap dua 
bulan sekali. tembusan laporan 
dikirimkan kepada Kma dan Dirjen 
Badilum.

penggunaan sarana teknologi 
informasi mutlak dibutuhkan. 
setiap permintaan delegasi 
dilakukan secara elektronik, 
misalnya melalui email atau 
faksimile dengan melampirkan 
bukti pengiriman biaya panggilan, 
kecuali perkara prodeo. Jadi, setiap 
pengadilan wajib mempublikasikan 

biaya tiap radius panggilan atau 
pemberitahuan dalam website. 
Kini ma telah mewajibkan tiap 
pengadilan untuk mengisi menu 
biaya panggilan pada aplikasi 
Komdanas. Hal tersebut bertujuan 
agar penerapan inovasi e-skum 
dapat berjalan efektif.

relaas panggilan di-scanning oleh 
koordinator yang nantinya akan 
dikirimkan dalam bentuk elektronik 
kepada pengadilan. Dokumen 
tersebut diterima oleh pengadilan 
dan didistribusikan kepada majelis 
Hakim atau panitera pengganti.  
Dengan begitu, majelis Hakim 
dapat melangsungkan proses 
pemeriksaan, tetapi untuk minutasi 
tetap harus melampirkan relaas asli.

penyelesaian penanganan delegasi 
sesuai sema Delegasi hanya 
membutuhkan waktu dalam 
hitungan hari saja. Jangka waktu 
tersebut terhitung sejak perintah 
pemanggilan oleh majelis hakim, 
pengiriman permintaan delegasi, 
penerimaan permintaan delegasi, 
pelaksanaan pemanggilan, 
pengiriman dokumen elektronik 
relaas panggilan, penerimaan 
dokumen elektronik relaas 
panggilan hingga sampai kepada 
majelis Hakim atau panitera 
pengganti. perinciannya adalah 
sebagai berikut:

1. surat permohonan delegasi 
ditujukan kepada Kpn melalui 
sarana elektronik. paling lama 
dua hari setelah diregister 
oleh koordinator, lalu panitera 
menunjuk jurusita atau jurusita 
pengganti untuk melaksanakan 
panggilan atau pemberitahuan.

2. paling lama dua hari setelah 
ditunjuk, jurusita atau jurusita 
pengganti harus sudah 
melaksanakan panggilan atau 
pemberitahuan.

3. relaas panggilan disampaikan 
oleh jurusita atau jurusita 
pengganti pada hari yang sama 
dengan pemanggilan kepada 

Pengadilan sebagai 
sebuah organisasi 

membutuhkan 
pembinaan secara 

terus-menurus. 
Pembinaan atasan 

harus meliputi upaya 
internalisasi tata nilai 
aparat peradilan yang 

berintegritas. 
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koordinator. 
pada saat yang sama, 
koordinator melakukan scanning 
relaas dan mengirimkannya 
melalui email atau faksimile 
kepada pemohon.

4. relaas asli panggilan atau 
pemberitahuan dikirimkan 
melalui jasa pengiriman, 
dan tercatat paling lama 
sehari setelah diterima oleh 
koordinator.

5. Koordinator delegasi pada 
pengadilan yang meminta 
bantuan menyampaikan print 

out relaas pada hari yang 
sama dengan diterimanya 
email atau faksimile kepada 
Kpn untuk didistribusikan 
kepada majelis Hakim atau 
panitera pengganti.

Dengan menghitung waktu 
yang dibutuhkan dalam 
penanganan delegasi, 
ditambah jangka waktu yang 
tepat dalam pemanggilan, 
maka penundaan persidangan 
untuk tujuan pendelegasian 
pemanggilan cukup dilakukan 
paling lama dua minggu saja. 
namun pada kenyataannya 
sering terjadi, setelah 
penundaan tersebut, relaas 
panggilan belum diterima oleh 
majelis Hakim.

akibatnya, majelis tidak berani 
melanjutkan persidangan, 
yang menjadikan persidangan 
itu ditunda.  tak jarang 
persidangan ditunda dalam 
waktu sebulan ke depan. 
Bahkan, setelah penundaan 
tersebut, terkadang belum ada 
kejelasan tentang pelaksanaan 
panggilan, sehingga majelis 
Hakim mengambil sikap 
menunda lagi persidangan.

pelaksanaan sema Delegasi 
selalu terkait dengan 
pengadilan lain, baik sebagai 

pemohon delegasi ataupun 
penerima permohonan delegasi. 
suatu pengadilan yang telah 
melaksanakan sema Delegasi, 
dalam pelaksanaannya terkadang 
juga “terpaksa” melakukan 
improvisasi. seringkali permintaan 
delegasi, ataupun sebaliknya saat 
memohon delegasi, tidak diterima 
melalui sarana elektronik,. Hal 
tersebut dikarenakan pengadilan 
yang dituju belum menyiapkan 
sarana elektronik untuk penerimaan 
delegasi. oleh karena itu, 
dibutuhkan spirit yang sama dari 

para pimpinan pengadilan untuk 
terlaksananya sema Delegasi itu.

PENUTUP
saat ini telah dibangun sistem 
aplikasi delegasi yang terintegrasi 
dengan sIpp. Input data delegasi 
pada sIpp mengharuskan upload 
dokumen elektronik (e-doc) 
permohonan delegasi pada menu 
delegasi keluar, serta relaas 
panggilan atau pemberitahuan 
pada menu delegasi masuk. akan 
tetapi, data tersebut tidak serta-
merta terbaca oleh pengadilan 
yang dituju. terbacanya data 
harus menunggu suksesnya 
proses sinkronisasi dengan sIpp 
ma. oleh karena itu, pengisian 
data delegasi pada sIpp tetap 
harus diiringi dengan pengiriman 
dokumen elektronik permohonan 
delegasi atau relaas panggilan atau 
pemberitahuan.

Keberadaan menu delegasi pada 
sIpp merupakan langkah maju. 
Keberadaannya sangat membantu 
panitera dan pimpinan pengadilan 
dalam melakukan pemantauan 
terhadap penanganan delegasi.  
Jika sering membuka sIpp, maka 
pengendalian oleh panitera dan 
pimpinan pengadilan akan mudah 
dilakukan.

sema Delegasi mengamanatkan 
agar Ketua pengadilan tingkat 
Banding (Kpt) melakukan 
pengawasan proses bantuan 
delegasi kepada pengadilan-
pengadilan di wilayah 
hukumnya. pengawasan 
secara berjenjang hingga Kpt 
yang dilakukan secara efektif 
dapat melahirkan pelaksanaan 
sema Delegasi secara tepat 
dan berkesinambungan. sifat 
paternalistik birokrasi justru 
akan berkontribusi positif dalam 
melahirkan peradilan yang 
berintegritas melalui keteladanan 
dan peran aktif Kpn dan Kpt.

Substansi SEMA 
Delegasi yaitu 
mengatur struktur, 
tata cara, sarana-
prasarana dan 
monitoring.  Struktur 
yang pertama kali 
harus ada adalah 
adanya koordinator 
khusus delegasi yang 
bertanggung jawab 
langsung kepada 
panitera. 
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tidak dijauhkan atau dilindungi 
dari pengemudi yang tidak berhati-
hati dikhawatirkan akan terjadi lagi 
kecelakaan yang mengakibatkan 
kehilangan nyawa ataupun kerugian 
lainnya, seperti luka-luka atau 
rusaknya barang maupun benda 
milik orang lain.

Dengan dilakukannya pencabutan 
sIm tersebut, tentu yang 
bersangkutan pada dasarnya 
juga dilarang membawa atau 
mengemudikan kendaraan 
bermotor. Karena persyaratan 
untuk mengemudikan kendaraan 
bermotor di jalan raya adalah 
harus mempunyai sIm. tetapi 
ada kelemahan pokok dari pidana 
tambahan berupa pencabutan 
sIm tersebut, yaitu karena masa 
berlakunya sIm adalah lima 
tahun, maka masa berlakunya 
pencabutan sIm cuma sebatas 
sisa jangka waktu berlakunya 
sIm yang dihitung dari masa 
pencabutan dilaksanakan. 
misalnya ketika sIm seseorang 
dicabut oleh hakim ketika 
jangka waktu tinggal 3 tahun, 
maka masa efektif berlakunya 
pencabutan sIm tersebut hanya 
3 tahun saja. Dan, tidak ada 
larangan bagi mereka yang telah 
dicabut sIm-nya tersebut untuk 
mengajukan sIm lagi. Jadi ketika 

sementara, Indonesia 
adalah negara yang 
berada dalam tradisi 
civil law di mana negara 
menyediakan perundang-

undangan yang terkodifikasi 
dalam berbagai bentuk yang 
sesuai dengan aspek hukum yang 
diaturnya. Karena itu, peran hakim 
Indonesia lebih banyak pada aspek 
melaksanakan produk perundang-
undangan hasil produk legislasi. 
tetapi peran hakim Indonesia 
tidak sepenuhnya hanya sebagai 
pelaksana undang-undang (uu), 
sebab dalam banyak yurisprudensi 
dapat pula ditemukan putusan 
pengadilan yang berupa terobosan 
hukum dalam berbagai bidang, baik 
pidana, perdata, tata usaha negara, 
agama maupun militer.

salah satu contoh terobosan 
di bidang hukum pidana yang 
dilakukan hakim melalui putusan 
pengadilan adalah penjatuhan 
pidana tambahan dengan bentuk 
pidana yang tidak diatur dalam 
uu. atau penjatuhan pidana 
dengan pidana yang dibuat hakim 
sendiri (Judge Made Law). Dalam 
putusan pidana no.192/pid.
sus/2015/pn.pmK, majelis Hakim 
menjatuhkan putusan berupa 
pidana tambahan yang tidak diatur 
dalam uu no. 22 tahun 2009 

tentang lalu lintas dan angkutan 
Jalan tentang lalu lintas dan 
angkutan Jalan. Dalam perkara 
tersebut,  pasal yang didakwakan 
adalah pasal 310 ayat (4) uu no. 
22 tahun 2009.

pasal tersebut memberikan 
pengaturan mengenai pidana 
yang bisa dijatuhkan kepada 
pelanggarnya, yaitu pidana penjara 
paling lama enam tahun dan 
denda paling banyak rp12 juta. 
selanjutnya, dalam pasal 314 
uu no. 22 tahun 2009 tentang 
lalu lintas dan angkutan Jalan, 
pengaturan mengenai pidana yang 
bisa dijatuhkan adalah pidana atau 
hukuman berupa pidana penjara, 
kurungan, denda, ataupun pidana 
tambahan berupa pencabutan surat 
Izin mengemudi (sIm) atau ganti 
kerugian yang diakibatkan tindak 
pidana lalu lintas. 

pidana tambahan, berupa 
pencabutan sIm, adalah pidana 
tambahan yang dibuat oleh  
pembuat uu dengan tujuan 
melindungi masyarakat yang berada 
di sekitar atau memanfaatkan 
jalan raya supaya terlindungi dari 
pengendara atau pengemudi yang 
tidak berhati-hati. tujuan tersebut 
tentu merupakan hal yang sangat 
mulia, karena apabila masyarakat 

“Judge Made Law” adalah konsep yang berasal dari tradisi hukum 
Anglo-Saxon, di mana tidak terdapat produksi serta kodifikasi 
hukum sebagaimana negara-negara yang berada dalam tradisi 
civil law sebagaimana Indonesia. Dalam tradisi Anglo-Saxon, 
dinamika hukum lebih banyak dibentuk melalui putusan 
pengadilan atas perkara-perkara konkret. putusan-putusan 
tersebut kemudian diikuti oleh hakim-hakim berikutnya ketika 
menghadapi perkara yang konstruksi hukumnya sama. Karena 
itu, peran hakim dalam tradisi Anglo-Saxon sangat besar bahkan 
disebut sebagai pembuat hukum itu sendiri (Judge Made Law).

maskur Hidayat, s.H., m.H.
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sIm seseorang dicabut maka bisa 
saja segera setelah pencabutan 
dilaksanakan, orang tersebut 
mengajukan sIm baru lagi.

Karena itu diperlukan pidana 
tambahan yang memastikan bahwa 
si terhukum ketika sIm-nya sudah 
dicabut tidak lagi mengajukan 
proses pembuatan sIm baru. 
Hal itulah yang menjadi alasan 
majelis Hakim pengadilan negeri 
(pn) pamekasan menjatuhkan 
pidana tambahan berupa tindakan 
larangan untuk mengajukan 
pembuatan sIm dalam kurun waktu 
tertentu. pidana tersebut tidak 
diatur dalam uu no. 22 tahun 2009 
tentang lalu lintas dan angkutan 
Jalan, maka pidana tersebut adalah 
sebuah hukum yang diciptakan oleh 
hakim atau lebih dikenal dengan 
Judge made law. sebuah bentuk 
judicial activism yang tidak sering 
dilaksanakan oleh hakim dalam 
tradisi hukum kontinental atau civil 
law seperti Indonesia.

selengkapnya bentuk pidana 
tambahan berupa larangan untuk 
mengajukan permohonan sIm baru 
dalam putusan tersebut adalah 
sebagai berikut: “menjatuhkan 
pula pidana tambahan 
berupa pencabutan surat Izin 
mengemudi (sIm) B1 umum 
nomor 680915490020 atas nama 
mattamin, yang dikeluarkan polres 
pamekasan pada 24 september 
2011 dan mencabut hak terdakwa 
untuk mengajukan surat Izin 
mengemudi (sIm) B1 umum 
selama 2 (dua) tahun sejak putusan 
ini mempunyai kekuatan hukum 
tetap.”

adapun ratio decidendi majelis 

Hakim dalam perkara tersebut bisa 
ditemukan dalam pertimbangan 
hukum putusan tersebut yang 
berbunyi: “menimbang bahwa 
untuk memberi efek jera terhadap 
terdakwa dan untuk memberi waktu 
yang cukup bagi terdakwa untuk 
merenungi kesalahannya yang 
sampai menimbulkan korban, maka 
majelis Hakim juga menjatuhkan 
hukuman atau pidana tambahan 

berupa pencabutan surat izin 
mengemudi (sIm) B umum atas 
nama terdakwa.”

“menimbang bahwa untuk lebih 
melindungi masyarakat pada 
umumnya dari tindakan yang 
tidak berhati-hati atau lalai dari 
terdakwa tersebut, maka majelis 
Hakim juga mencabut hak terdakwa 
untuk mengajukan permohonan 
sIm B umum selama 2 (dua) 
tahun dihitung sejak putusan ini 
berkekuatan hukum tetap.”

sebagai sebuah negara yang 

bertradisi civil law, maka negara 
menyediakan hukum dalam 
berbagai segi untuk dilaksanakan. 
para penegak hukum sebenarnya 
dipermudah karena dengan 
membaca dan melaksanakan uu 
terkait perkara yang diajukan saja 
sebenarnya sudah merupakan hal 
yang cukup baik dalam rangka 
penegakan hukum sesuai uu. 
tetapi sebagaimana dipahami, 
bahwa pada dasarnya segera 
setelah setiap uu diundangkan, 
maka seketika itu juga langsung 
ketinggalan zaman. Karena 
pesatnya perkembangan zaman 
maka hampir mustahil sebuah uu 
bisa mendahului kebutuhan zaman 
seluruhnya.

Di sini akan selalu ada kekurangan 
(walaupun kekurangan kecil) 
dari perundang-undangan 
tersebut. Disitulah tugas hakim 
untuk menjaga dan mendorong 
supaya pelaksanaan uu bisa 
mendatangkan rasa aman dan 
tenteram bagi masyarakat, 
serta terus-menerus melakukan 
penyempurnaan (dalam 
hal dibutuhkan) terhadap 
produk perundang-undangan 
yang memerlukan sentuhan 
penyempurnaan dengan 
menggunakan putusan pengadilan 
sebagai sarananya.

Jadi sebagaimana pendapat 
logemann bahwa “men mag de 
norm waaraan men gebonden is 
niet willekeurig uitleggen, doch 
allen de juiste uitleg mag gelden”, 
yang artinya adalah orang tidak 
boleh menginterpretasikan secara 
sewenang-wenang norma yang 
mengikat, namun hanya interpretasi 

Pidana tersebut tidak 
diatur dalam UU no. 22 

tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan angkutan jalan, 

maka pidana tersebut 
adalah sebuah hukum 
yang diciptakan oleh 

hakim atau lebih dikenal 
dengan judge made Law. 
sebuah bentuk judicial 

activism yang tidak sering 
dilaksanakan oleh hakim 

dalam tradisi hukum 
kontinental atau civil law 

seperti indonesia.
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yang sesuai dengan maksud 
pembuat uu menjadi interpretasi 
yang tepat. untuk memastikan 
supaya interpretasi yang dilakukan 
itu tepat dan mampu menjelaskan 
Geestelijk Achtergrond atau 
suasana kebatinan dibuatnya suatu 
uu, maka hakim harus menyelami 
alasan pembentukannya.

Kemudian, hakim pun harus 
membaca dan memahami 
keseluruhan pasal beserta 
penjelasannya, serta 
menjabarkannya dalam nalar 
asas hukum pidana yang terkait 
penggunaan aturan pokok dan fakta 
hukum yang hendak diberi sentuhan 
judicial activism tersebut. ruang 
gerak hakim dalam melaksanakan 
interpretasi adalah dalam wilayah 
tertentu saja dan tidak sepenuhnya 

bebas sebagaimana yang 
dinyatakan oleh Cassia spohn 
bahwa hakim harus bekerja dalam 
kerangka hukum yang sudah 
dibuat oleh badan legislatif atau 
“he (judges) must work within the 
legislative formula”. 

Kerja membaca teks dan 
menginterpretasikan uu merupakan 
kegiatan ilmiah yang membutuhkan 
penguasaan terhadap asas hukum 
pidana yang substansinya terkait 
fakta hukum konkret (fakta hukum 
dalam perkara a quo), sebagai 
landasan berpikir serta tolok ukur 
dalam pengajuan konsep atau 
norma baru. menurut richard a. 
posner, kerja hakim terutama dalam 
tahap proses putusan itu sangat 
dekat dan selalu melibatkan kerja 
ilmiah; tapi di sini bukan hakim 

saja, namun juga mereka yang 
profesinya berada dalam wilayah 
praktik hukum atau peradilan yang 
kemungkinan besar melakukan 
judicial activism tersebut.

penulis terkenang pesan dari Yang 
mulia Bapak suprijatman, s.H., 
m.H., Ketua pengadilan tinggi 
(pt) Kupang periode 2006/2007, 
bahwa hakim mengadili bukan 
sebagai orang yang tahu uu, tetapi 
sebagai ilmuwan hukum. tindakan 
menafsirkan uu serta membentuk 
norma baru sebagaimana 
dilakukan oleh majelis Hakim 
tersebut pada dasarnya 
merupakan sebuah aksi profesi 
hakim dalam melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya sebagai 
ilmuwan hukum.
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H. suwardi, s.H., m.H., 
Wakil ketua mahkamah agung Bidang non Yudisial

oleH TIM DANDAPALA

B erikut ini hasil wawancara tim Dandapala 
(Binsar Gultom dan arief sapto nugroho) di 
ruang kerjanya lantai 2 Gedung mahkamah 
agung rI, 19 mei 2017. Wawancara ini juga 
berlangsung di sela-sela kesibukannya serta 

bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-70.

“Dulu sewaktu saya masih duduk di bangku smp sekitar 
tahun 1963, setiap kali pulang sekolah selalu melewati 
gedung pengadilan negeri (pn) metro (lampung). lalu, 
saya dan teman-teman sering mampir untuk melihat 
persidangan. pada saat itu, saya begitu kagum terhadap 
wibawa dan keanggunan dari hakim yang sedang 
menyidangkan perkara. Dari pengamatan itu, sempat 
terbersit dalam pikiran saya bahwa kelak saya ingin 
menjadi seorang hakim,” kenang suwardi.

H. suwardi, s.H., m.H. lahir pada 19 mei 1947, di Desa 
purwosari, Kecamatan metro utara, lampung. Beliau 
merupakan buah hati dari pasangan Dulah sajad (asal 
Kebumen Jawa tengah) dan sutinem binti pawiro 
sujono (asal Wonosari Yogyakarta). Kedua orang tuanya 
termasuk perantau yang menjadi perintis program 

Ketertarikan pada suatu profesi tentu tidak bisa lepas dari 
kesan yang muncul ketika seseorang pertama kali melihat 
sosok dari profesi itu. Ketertarikan itulah yang terjadi pada 

masa remaja H. suwardi, s.H., m.H., Wakil Ketua mahkamah 
agung (Waka ma) Bidang non Yudisial, sehingga keinginan 

dari lubuk hati yang dalam tersebut mendorong beliau untuk 
menjadi seorang hakim. perjalanan kariernya sebagai hakim 
dimulai dari pengadilan tingkat pertama, banding hingga ke 

puncak karier sebagai Yang mulia Hakim agung.

ketertarikan 
di masa remaja, 

memotiVasinYa 
menjadi Hakim
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pns golongan II a dengan gaji 
rp1.350, serta mendapat rumah 
petak di unila, jadi dia bisa 
membantu adik-adiknya sekaligus 
biaya perkuliahannya pun menjadi 
lancar.

tahun 1972, ia berhasil 
mendapatkan gelar sarjana muda 
Hukum (smHK) dan menjadi 
pns golongan II B. setelah 
melalui perjuangan yang cukup 
berat, karena harus bimbingan 
skripsi ke Jakarta dengan dosen 
pembimbing Dr. loebby lukman 
selama tiga bulan, akhirnya 
perjuangan suwardi tidak sia-
sia. pada 1974, ia menamatkan 
pendidikan sarjana Hukum, 
dan golongan pns-nya pun 
naik menjadi III a. setelah lulus 
dari fakultas Hukum unila, 
ternyata nasib mujur berpihak 
di tangan suwardi. Ia diminta 

kolonisasi Hindia-Belanda tahun 
1936 di lampung. sang ayah 
meninggal dunia setelah 40 
hari kelahirannya, membuatnya 
belum sempat mengenal 
ayahnya, sehingga ibunya secara 
gigih dan tabah berjuang untuk 
membesarkan suwardi waktu 
itu masih bayi mungil. Kedua 
orangtua suwardi berasal dari 
keluarga sederhana, namun selalu 
memberikan nilai-nilai kehidupan 
untuk selalu gigih, bekerja keras, 
serta pantang menyerah untuk 
mengarungi kehidupan ini.

setamat sekolah rakyat 
Donoarum, dikarenakan di 
desa tempat suwardi tinggal 
pada saat itu belum ada smp, 
tapi ia berkeinginan kuat untuk 
melanjutkan sekolah sehingga 
kemudian ia ikut dalam 
keluarga paman suroto dan 
Bulik sutini, adik dari ibunya 
yang tinggal di metro. Di sana, 
suwardi melanjutkan ke sekolah 
menengah ekonomi tingkat 
pertama dan lulus tahun 1965. 
sejak smp ia sudah terbiasa 
bekerja keras, antara lain 
mencari kayu bakar di kebun 
dan menjualnya ke pasar untuk 
menyambung hidup.

Kemudian, suwardi melanjutkan 
ke sekolah menengah ekonomi 
atas (smea) negeri metro jurusan 
tata buku. pengaruh pendidikan 
di bidang ekonomi semakin 
mengasah bakat dagangnya, 
sampai-sampai saat itu ia 
menjadi “makelar sepeda pancal”. 
sempat mendaftar sebagai calon 
tentara, namun karena waktu 
yang mepet membuatnya memilih 
untuk melanjutkan sekolah saja. 

persoalan keuangan ketika duduk 
di bangku kelas II smea sempat 
membuatnya harus bekerja 
pada perkebunan kopi di Kota 
Bumi selama tiga bulan. setelah 
mendapat bekal uang yang cukup, 
ia pun kembali sekolah ke bangku 
smea.

setelah tamat smea, tekad 
suwardi sangat kuat untuk 

melanjutkan ke pendidikan yang 
lebih tinggi. maka, pada waktu itu, 
ia teringat pada paklik suyatno 
yang bekerja di universitas 
lampung di teluk Betung. Ia 
pun membantu sang paman 
berjualan di kantin Kampus 
lampung. Dengan semangat 
dan tekad yang ulet, ia kemudian 
kuliah di fakultas ekonomi 
universitas lampung (unila). 
namun, selanjutnya timbul 
permasalahan, karena waktu 
kuliah pagi hari berbarengan 
dengan waktu bekerja untuk 
mencari uang kuliah, maka 
suwardi memutar strategi hanya 
kuliah 6 bulan (1 semester) 
saja di fakultas ekonomi, lalu 
pada 1968 ia pindah kuliah di 
fakultas Hukum sambil bekerja 
sebagai tenaga administrasi. 
pada 1970, ia diangkat menjadi 

Daripada kariernya tidak akan maju, maka terlintas di dalam 
benaknya bahwa ketika dirinya masih duduk di bangku SMP yang 
sering mengikuti dan menonton persidangan di PN Metro, kalau ia 
saat itu sangat mengagumi profesi hakim. Ketika ada pendaftaran 
calon hakim, kesempatan itu dimanfaatkannya untuk mewujudkan 
mimpi yang pernah dikenangnya yaitu ingin menjadi hakim. 
Dan Alhamdulillah, Tuhan memberikan kelulusan, lalu Suwardi 
ditempatkan sebagai calon hakim di PN Banjarmasin pada 1979.
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tiga bulan di Banjarmasin 
tanpa keluarga, membuatnya 
berpikir bagaimana caranya 
agar istri dan anak-anaknya bisa 
menyusul. akhirnya, ia menjual 
tanah kavling miliknya di metro 
untuk biaya kepindahan istri dan 
anak-anaknya ke Banjarmasin. 
Kemudian, istrinya pun akhirnya 
bisa meneruskan mengajar 
sebagai guru di sebuah sD di 
Banjarmasin.

pada 1982, suwardi diangkat 
pertama sekali sebagai hakim di 
pn Kota Baru, dan ia menjalani 
tugas di sana selama 4 tahun. 
Di masa tersebut, jalan darat 
belum ada, sehingga transportasi 
masih mengandalkan sungai. 
lalu pada 1987, ia pindah 
menjadi hakim di pn Banyuwangi, 
kemudian meneruskan kariernya 
di kota itu selama 6 tahun. Di 
pn Banyuwangi, ia sempat 
menyidangkan perkara santet. 
selanjutnya, ia mutasi ke pn 
samarinda selama 3 tahun (1993-
1996).

mengajar sebagai Dosen luar 
Biasa di fakultas Keguruan Ilmu 
pendidikan unila (1974-1979).

setelah itu, suwardi minta pindah 
status dari Dosen luar Biasa 
menjadi Dosen tetap, akan tetapi 
tidak disetujui oleh rektor unila 
masa itu. meskipun terkendala 
hal tersebut, suwardi tidak habis 
akal. Daripada kariernya tidak 
akan maju, maka terlintas di 
dalam benaknya bahwa ketika 
dirinya masih duduk di bangku 
smp yang sering mengikuti dan 
menonton persidangan di pn 
metro, kalau ia saat itu sangat 
mengagumi profesi hakim. Ketika 
ada pendaftaran calon hakim, 
kesempatan itu dimanfaatkannya 
untuk mewujudkan mimpi 
yang pernah dikenangnya 
yaitu ingin menjadi hakim. Dan 
alhamdulillah, tuhan memberikan 

kelulusan, lalu suwardi 
ditempatkan sebagai calon hakim 
di pn Banjarmasin pada 1979.

pada waktu itu, biaya untuk 
berangkat ke tempat tugas baru 
di Banjarmasin belum ditanggung 
negara, sehingga suwardi 
terpaksa harus naik bus dari 
lampung ke surabaya, kemudian 
naik kapal kayu ke Banjarmasin. 

ketika ada pendaftaran 
calon hakim, kesempatan 

itu dimanfaatkannya 
untuk mewujudkan 
mimpi yang pernah 

dikenangnya yaitu ingin 
menjadi hakim. 
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sama mendaftar sebagai Hakim 
agung, namun ternyata saat itu 
saya tidak lolos, sedangkan pak 
saleh lulus,” ungkapnya.

namun, suwardi tidak mau kalah 
semangat. Isi hatinya berkata, 
biarkan nasib ini mengalir apa 
adanya, sebab pasti ada waktu 
yang tepat untuk menjadikan 
dirinya dipercaya tuhan untuk 
menjadi pemimpin. akhirnya, 
suwardi mendapat amanah untuk 
menduduki jabatan sebagai Ketua 
pt DKI Jakarta, yang mana pada 
saat itu pak Hatta ali (Ketua 
ma sekarang) masih menjabat 
sebagai Dirjen Badilum ma. Ketika 
pak Hatta ali bertanya kepada 
suwardi supaya mendaftar 

Jabatan struktural pertama 
yang dialami suwardi adalah 
sebagai Wakil Ketua pn palu, 
kemudian pada tahun 2000 
jabatannya naik menjadi Ketua 
pn palu. saat bertugas di pn 
palu, ia pernah diancam oleh 
bandar narkoba. setelahnya, pada 
masa pemerintahan presiden 
abdurrahman Wahid (Gus Dur), 
melalui menteri Kehakiman 
Yusril Ihza mahendra yang 
memerintahkan agar semua 
Ketua pengadilan negeri di 
Jakarta diganti.

Kebijakan dari menteri tersebut 
membawa angin segar bagi 
suwardi, yakni membuat dirinya 
dipercaya menjadi Ketua pn 
Jakarta utara selama 3 tahun 
(2000-2003). Kemudian, dirinya 
menjadi Hakim tinggi di 
perguruan tinggi (pt) medan 
sampai 2005, dan pada 2005-
2007 dipercaya pimpinan ma 
sebagai Wakil Ketua pt Banten.

“tahun 2007, saya dipromosikan 
menjadi Ketua pt lampung. 
lalu, saya bertemu dengan Wakil 
Ketua pt lampung saat itu, 
pak mohammad saleh (mantan 
Waka ma bidang Yudisial-red). 
menariknya, kami berdua sama-

suwardi tidak mau 
kalah semangat. isi 

hatinya berkata, biarkan 
nasib ini mengalir apa 

adanya, sebab pasti ada 
waktu yang tepat untuk 

menjadikan dirinya 
dipercaya tuhan untuk 

menjadi pemimpin.

sebagai calon Hakim agung, 
suwardi bilang kalau dirinya cukup 
menduduki jabatan di pt saja.

rupanya pernyataan suwardi itu 
terdengar oleh pak Harifin tumpa 
(yang pada periode itu menjabat 
Ketua ma-red). lalu, beliau 
menelepon suwardi, memintanya 
agar ikut seleksi calon Hakim 
agung. Karena perintah tersebut 
merupakan amanah dari Ketua 
ma, jadi tidak ada alasan untuk 
menolak anjuran tersebut. 
akhirnya, ia pun memutuskan 
untuk ikut seleksi lagi pada 
2008, dan alhamdulillah dari 43 
anggota Dpr, sebanyak 39 orang 
memberikan suara menyetujui 
pencalonan dirinya sebagai Hakim 
agung. “pada waktu itu, yang lolos 
seangkatan saya adalah Hakim 
agung prof. takdir rahmadi, 
syamsul ma’arif, andi abu ayub, 
Djafni Djamal dan mahdi soroinda 
nasution,” ucapnya.

Jabatan sebagai unsur pimpinan 
ma akhirnya mengalir lancar 
begitu saja. suatu ketika, saat 
suwardi sedang berada di 
lampung, ia mendapat telepon 
dari pak aco nur (Kepala Biro 
Kepegawaian ma-red) waktu 
itu, yang meminta dirinya agar 
segera ke Jakarta, karena pak 
Hatta ali (yang sudah menduduki 
jabatan Ketua ma-red) meminta 
dirinya untuk menjadi Ketua 
muda perdata ma. setelah 
dirinya menjadi Ketua muda 
perdata, terjadi bursa pemilihan 
Wakil Ketua ma Bidang Yudisial 
untuk menggantikan pak Kadir 
mappong yang sudah pensiun.
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menteri Keuangan (menkeu) 
dan menteri pendayagunaan 
aparatur negara (menpan) 
untuk dilakukan rekrutmen calon 
hakim sebanyak 1.684 orang. 
penerimaan calon hakim melalui 
jalur rekrutmen Calon pegawai 
negeri sipil (Cpns) ini memang 
sudah sesuai harapan, sebab 
jika tidak lewat jalur Cpns, 
melainkan melalui jalur pejabat 
negara, maka diperlukan regulasi 
baru dan tidak akan bisa serta-
merta dilaksanakan, sementara 
kebutuhan calon hakim sudah 
sangat dibutuhkan sekarang.

antara pak saleh dan 
suwardi kembali “bersaing” 
memperebutkan kursi 
jabatan Waka ma Yudisial, 
namun akhirnya pak saleh 
mengunggulinya sejumlah 24 
suara, sedangkan suwardi hanya 
memperoleh 19 suara. Walau 
begitu, suwardi menganggap 
kegagalan tersebut sebagai 
“kesuksesan yang tertunda”. 
Ketika pak ahmad Kamil sebagai 
Waka ma non Yudisial pensiun, 
suwardi pun mendapatkan 
motivasi dan dukungan dari 
teman-teman untuk mencalonkan 
diri pada bursa pemilihan 
Waka ma non Yudisial, dan 
syukurnya nasib mujur kembali 
diraih suwardi dengan berhasil 
memperoleh jabatan itu dengan 
dukungan 29 suara.

suwardi berpandangan bahwa 
tugas-tugas non yudisial yang 
dianggap berhasil adalah 
merupakan hasil kerja bersama. 
sebagai contohnya yakni 
perjuangan untuk rekrutmen 
calon hakim yang pada 
saat ini tinggal menunggu 
pelaksanaannya saja, dikarenakan 
sudah disetujui presiden, 

suwardi mendapatkan 
motivasi dan dukungan 

dari teman-teman 
untuk mencalonkan diri 

pada bursa pemilihan 
Waka ma non Yudisial, 

dan syukurnya nasib 
mujur kembali diraih 

suwardi dengan berhasil 
memperoleh jabatan itu 

dengan dukungan 29 
suara.
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keikhlasan, selesaikan setiap 
permasalahan dengan kesabaran, 
serta jalani hidup sebagai air 
mengalir,” tutur suwardi akan 
motto hidupnya.

“selain itu uu aparatur sipil 
negara (asn) juga sudah 
memungkinkan untuk pengadaan 
calon hakim dari jalur Cpns, 
sebab pejabat negara adalah 
termasuk hakim dan asn. perlu 
juga diingat bahwa hakim itu tidak 
ujug-ujug menjadi pejabat negara, 
sehingga dia harus melalui Cpns 
dulu, setelah ikut pendidikan dan 
pelatihan calon hakim barulah 
diangkat menjadi hakim/pejabat 
negara. argumentasi ini sudah 
disetujui oleh menpan, Badan 
Kepegawaian negara (BKn) dan 
nomenklatur-nya sudah ada,” jelas 
suwardi.

mengenai usia pensiun hakim, 
suwardi berpendapat bahwa 
dirinya sebagai Waka ma non 
Yudisial juga sudah berusaha 
agar tidak terjadi penurunan 
usia pensiun hakim, dan saat 
ini masih terus dilanjutkan 
perjuangannya. “apabila Dpr 
tetap nekad menurunkan usia 
pensiun hakim, saya minta 
rekan-rekan hakim muda untuk 
tetap memperjuangkannya lewat 
judicial review ke mahkamah 
Konstitusi,” tegasnya.

Dari pernikahannya dengan 
sri lupiati yang merupakan 
seorang guru, mereka dikaruniai 
4 orang anak, yaitu lismawati 
(Hakim Yustisial/asisten tuada 
pengawasan di ma), Bahid 
Gunawan (wirausahawan di 
lampung), teti Hendrawati 
(Hakim pn metro), dan asih 
noviasari (panitera pengganti di 
pn Jakarta utara). Dari keempat 
anaknya tersebut, pasangan 
suwardi dan sri mendapatkan 9 
orang cucu.

“tetaplah rendah hati seberapa 
tinggi kedudukan; tetaplah 
percaya diri seberapapun 
kekurangan; dan tetaplah 
bersyukur dalam segala keadaan. 
lakukan setiap pekerjaan dengan 

Ketika tim Dandapala 
mempertanyakan harapan 
suwardi ke depannya, dirinya 
meminta kepada para hakim 
muda sebagai generasi penerus 
untuk mewujudkan visi dan 
misi ma, agar mereka dapat 
menjalankan tugas dengan 
sebaik-baiknya, jangan terlena 
dengan keadaan dan tidak perlu 
berbuat yang macam-macam 
(menyimpang). “Khusus untuk 
majalah Dandapala, agar bisa 
selalu eksis sebagai media 
informasi ke seluruh penjuru 
nusantara, khususnya untuk 
kalangan dunia peradilan 
supaya mampu membangkitkan 
semangat bagi seluruh warga 
Badan peradilan umum di bawah 
pembinaan Dirjen Badilum. oleh 
karenanya harus terus bekerja 
lebih giat dan penuh inovasi,” 
tutupnya. (BG, ASN)

mengenai usia pensiun 
hakim, suwardi 

berpendapat bahwa 
dirinya sebagai Waka 
ma non Yudisial juga 
sudah berusaha agar 

tidak terjadi penurunan 
usia pensiun hakim, 

dan saat ini masih 
terus dilanjutkan 
perjuangannya. 
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imPLementasi dan 
PermasaLaHan 
PenanGanan
tindak Pidana korPorasi
oleh: dr. H. Herri swantoro, s.H., m.H., dirjen Badilum ma ri

sesungguhnya, kehadiran korporasi dapat memberikan kontribusi bagi 
kelangsungan negara dan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan pembangunan nasional. namun, ada kalanya korporasi 
melakukan pelbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa implikasi 
kerugian terhadap negara dan masyarakat. misalkan menyembunyikan harta 
kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses pertanggungjawaban 
pidana (criminal liability).
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teori ini menjelaskan bahwa 
perusahaan hanya ciptaan dan 
khayalan manusia, dan dianggap 
oleh manusia. Jadi tidak terjadi 
secara alamiah.

Konsekuensi logis teori fiksi 
tersebut ternyata mempengaruhi 
KuHp terkait subjek tindak pidana 
hanya manusia. apabila pengurus 
korporasi sebagai pembuat, maka 
merekalah yang bertanggung 
jawab dan dibebankan kewajiban-
kewajiban tertentu. pengurus yang 
tidak memenuhi kewajiban itu 
diancam dengan pidana. 

Yang menjadi dasar pemikirannya 
yaitu bahwa korporasi tidak dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap 
suatu pelanggaran, melainkan 
penguruslah yang melakukan delik 
itu. oleh karena itu, penguruslah 
yang diancam pidana dan 
dipidana. Di dalam KuHp, aspek 
ini diatur dalam pasal 169 KuHp 
(turut serta dalam perkumpulan 
yang terlarang), serta pasal 398 
dan pasal 399 KuHp (tindak 
pidana yang menyangkut pengurus 
atau komisaris perseroan terbatas 
(pt) dan sebagainya dalam 
keadaan pailit yang merugikan 
perseroannya).

2) Korporasi sebagai pembuat dan 
pengurus yang bertanggung jawab.

karena, ketentuan 
legislasi terkait 
prosedur dan tata 
cara pemeriksaan 
korporasi sebagai 

pelaku tidak pidana masih belum 
jelas. Konsekuensi logisnya yaitu 
aparat penegak hukum tidak 
mempunyai aturan hukum yang 
efektif untuk menangani berbagai 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh korporasi sebagai pelaku 
tindak pidana. adanya fakta ini 
mendorong mahkamah agung (ma) 
menerbitkan peraturan mahkamah 
agung (perma) no. 13 tahun 2016 
tentang tata Cara penanganan 
perkara tindak pidana oleh 
Korporasi.

tujuan lahirnya perma tersebut 
adalah: (1) Bukan merupakan 
ketentuan kriminalisasi terhadap 
korporasi, melainkan untuk  
mengatur tata Cara penanganan 
perkara tindak pidana oleh 
Korporasi; (2) sebagai pedoman 
bagi penegak hukum dalam 
penanganan perkara pidana 
dengan pelaku korporasi dan/
atau pengurusnya; (3) untuk 
mengisi kekosongan hukum, 
khususnya hukum acara pidana 
dalam penanganan perkara 
pidana dengan pelaku korporasi 
dan/atau pengurusnya; dan (4) 
untuk mendorong efektivitas dan 
optimalisasi penanganan perkara 
pidana dengan pelaku korporasi 
dan/atau pengurusnya.

PERKEMBANGAN 
PERTANGGUNGJAwABAN 
PIDANA KoRPoRASI DI INDoNESIA
Dari aspek teori, normatif dan praktik 
peradilan, terdapat empat model 
perkembangan pertanggungjawaban 
pidana korporasi, yakni:
1) Pengurus korporasi sebagai 
pembuat dan pengurus yang 
bertanggung jawab. 

pasal 59 KuHp berorientasi kepada 
asas bahwa badan hukum tidak 
dapat melakukan tindak pidana 
(societas delinquere non potest). 
asas ini sesuai doktrin hukum pidana 
dari aliran klasik yang kemudian 
terdapat dalam memori penjelasan 
KuHp, yakni suatu perbuatan 
pidana hanya dapat dilakukan oleh 
perorangan (natuurlijke persoon). 
Teori fiksi tentang sifat badan hukum 
(rechts persoonlijkeheid), di mana 
badan hukum hanya suatu fiksi saja, 
yaitu sesuatu yang sesungguhnya 
tidak ada. Badan hukum hanyalah 
sebagai mahluk yang diciptakan oleh 
hukum (creature of law).

teori fiksi dari Von savigny 
menyebutkan bahwa badan hukum 
itu semata-mata bukan negara 
saja, melainkan sesuatu yang 
orang ciptakan dalam bayangannya 
suatu pelaku hukum (badan 
hukum) sebagai subjek hukum 
diperhitungkan sama dengan 
manusia. teori fiksi (fiction theory) 
disebut juga dengan teori kesatuan 
semua (artificial entity theory). 

konsekuensi logis teori fiksi tersebut ternyata 
mempengaruhi kUHP terkait subjek tindak pidana 

hanya manusia. apabila pengurus korporasi sebagai 
pembuat, maka merekalah yang bertanggung jawab 

dan dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. 
Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu 

diancam dengan pidana. 

Dr. H. Herri swantoro, s.H., m.H.
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pidana (hukuman). pemidanaan 
pengurus saja tidak cukup untuk 
mengadakan represif terhadap delik 
yang dilakukan korporasi, sehingga 
dimungkinkan untuk melakukan 
pemidanaan terhadap korporasi dan 
pengurus, atau pengurus saja.

4) Pengurus dan korporasi/grup 
korporasi sebagai pelaku dan 
keduanya bertanggung jawab dan 
dapat dipidana.
era perkembangan ini yang dianut 
oleh perma no. 13 tahun 2016. 
Konsekuensi logis dari dimensi ini 
yaitu perma tidak sejalan dengan 
asas bahwa badan hukum tidak 
dapat melakukan tindak pidana 
(societas delinquere non potest). 
pada era sekarang bahwa badan 
hukum/korporasi tidak dapat 
dipidana telah ditinggalkan. 
mengapa? sebab, untuk 
menjatuhkan pidana terhadap 
korporasi, sesuai pasal 4 ayat (2) 
perma no. 13 tahun 2016, hakim 
dapat menilai korporasi antara 
lain dari aspek: (a) korporasi dapat 
memperoleh keuntungan atau 
manfaat dari tindak pidana tersebut, 
atau tindak pidana tersebut dilakukan 
untuk kepentingan korporasi; (b) 
Korporasi membiarkan terjadinya 
tindak pidana; atau (c) Korporasi 
tidak melakukan langkah-langkah 
yang diperlukan untuk mencegah 
dampak yang lebih besar, ataupun 
memastikan kepatuhan terhadap 
ketentuan hukum yang berlaku 
guna menghindari terjadinya tindak 
pidana.

PRoBLEMATIK PENEGAK hUKUM 
DALAM MENANGANI TINDAK 
PIDANA KoRPoRASI PADA ERA 
PRA DAN PAScA PERMA No. 13 
TAhUN 2016.
sebelum era perma no. 13 tahun 
2016, tata cara penanganan tindak 
pidana korporasi relatif belum 

Dalam hal ini pengurus ditunjuk 
sebagai yang bertanggung jawab 
sesuai anggaran dasarnya. prof. 
Dwidja priyatno, dalam makalahnya 
pada seminar Hut IKaHI ke-
64 di Jakarta – 21 maret 2017, 
menyebutkan bahwa tindak pidana 
yang dilakukan oleh korporasi 
adalah tindak pidana yang dilakukan 
seseorang tertentu sebagai pengurus 
dari badan hukum tersebut. sifat dari 
perbuatan yang menjadikan tindak 
pidana itu adalah “onpersoonlijk”. 
Jadi, orang yang memimpin 
korporasi bertanggung jawab 
terhadap pidana tersebut, terlepas 
dari apakah ia tahu atau tidak 
tentang dilakukannya perbuatan itu.

Korporasi sebagai pembuat dan 
pengurus yang bertanggung jawab 
dapat dilihat dalam ketentuan pasal 
46 ayat (2) uu no. 7 tahun 1992 
jo uu no. 10 tahun 1998 tentang 
perbankan. Jadi, pada intinya 
dalam kedua ketentuan tersebut 
tentang tindak pidana korporasi 
yaitu: “Dalam hal kegiatan tersebut 
dilakukan oleh badan hukum yang 
berbentuk perseroan terbatas, 
perserikatan, yayasan atau koperasi, 
maka penuntutan terhadap badan-
badan dimaksud dilakukan, baik 
terhadap mereka yang memberikan 
perintah melakukan perbuatan 
itu atau terhadap kedua-duanya”. 
Jika ketentuan ini dikorelasikan 
dengan pasal 4 ayat (1) uu no. 12/
Drt/1951 tentang senjata api, maka 
“bilamana suatu perbuatan yang 
dapat dihukum, dilakukan oleh atau 
atas kekuasaan suatu badan hukum, 
maka penuntutan dapat dilakukan 
dan hukuman dapat dijatuhkan 
kepada pengurus atau kepada 
wakilnya setempat”.

sementara, pada pasal 101 uu 
no. 31 tahun 2004 jo uu no. 45 
tahun 2009 tentang perikanan 

menerangkan pokok mengenai 
tindak pidana korporasi, yakni: 
“Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 
84 ayat (1), pasal 85, pasal 86, pasal 
87, pasal 88, pasal 89, pasal 90, 
pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 
94, pasal 95, dan pasal 96 dilakukan 
oleh korporasi, maka tuntutan 
dan sanksi pidananya dijatuhkan 
terhadap pengurusnya dan pidana 

dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) 
dari pidana yang dijatuhkan” (kursif 
dari penulis).

3) Korporasi sebagai pembuat dan 
juga sebagai yang bertanggung 
jawab.
Dalam perkembangannya, ternyata 
untuk beberapa delik tertentu, 
ditetapkannya pengurus saja sebagai 
dapat dipidana ternyata tidak cukup. 
Dalam tindak pidana ekonomi, 
bukan hal mustahil jika benda yang 
dijatuhkan sebagai hukuman kepada 
pengurus dibandingkan dengan 
keuntungan yang telah diterima 
oleh korporasi dengan melakukan 
perbuatan, atau kerugian yang 
ditimbulkan dalam masyarakat, 
atau yang diderita oleh saingan-
saingannya, keuntungan dan/atau 
kerugian itu adalah lebih besar dari 
pada denda yang dijatuhkan sebagai 

sebelum era Perma 
no. 13 tahun 2016, 

tata cara penanganan 
tindak pidana korporasi 

relatif belum jelas. 
maka, lahirnya Perma 
no. 13 tahun 2016 ini 

memberikan solusi 
bagaimana tata cara 

untuk menangani tindak 
pidana korporasi. 
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akan merugikan dunia ekonomi 
(pengusaha) karena dapat dengan 
mudahnya korporasi, baik berbentuk 
badan hukum atau tidak, untuk 
dijadikan subjek hukum pidana 
sebagai tersangka/terdakwa. (c) 
perma itu tidak mengatur secara 
terperinci tentang penyitaan aset, 
dalam hal ini korporasi tidak 
dapat membayar denda; dan ini 
berkorelasi terhadap korporasi 
yang telah menjadi perusahaan 
terbuka. oleh karena itu, diperlukan 
adanya peraturan terperinci karena 
perusahaan terbuka sahamnya telah 
dimiliki publik, sehingga diperlukan 
adanya perlindungan hukum 
terhadap kepentingan publik.

IMPLEMENTASI PRAKTIK 
PENGADILAN PENANGANAN 
TINDAK PIDANA KoRPoRASI ERA 
PRA DAN PAScA  PERMA No. 13 
TAhUN 2016
Dalam dimensi ini, maka 
implementasi atau praktik 
pengadilan melakukan penanganan 
tindak pidana korporasi dibahas 
sesuai era pra perma no. 13 tahun 
2016 yang terjadi dalam praktik 

jelas. maka, lahirnya perma no. 
13 tahun 2016 ini memberikan 
solusi bagaimana tata cara untuk 
menangani tindak pidana korporasi. 
namun, ada beberapa problematik 
bagi penegak hukum dalam 
melakukan penanganan tindak 
pidana korporasi pra dan pasca 
perma no. 13 tahun 2016.  

1) Problematik Pra Perma No. 13 
Tahun 2016
pada era pra perma nomor 
13 tahun 2016, problematik 
bagi penegak hukum dalam 
melakukan penanganan tindak 
pidana korporasi dikarenakan: 
(a) adanya doktrin dalam hukum 
pidana terhadap korporasi/badan 
hukum tidak dapat dipidana 
(asas Universitas Delinquere Non 
Potest/Asas Societas Delinquere 
Non Potest). asas ini sesuai 
doktrin hukum pidana dari aliran 
klasik yang kemudian terdapat 
dalam memori penjelasan KuHp 
yang menyebutkan bahwa suatu 
perbuatan pidana hanya dapat 
dilakukan oleh perorangan 
(natuurlijke persoon). Teori fiksi 

tentang sifat badan hukum (rechts 
persoonlijkeheid) tidak berlaku 
pada bidang hukum pidana. (b) 
Korporasi tidak mempunyai kalbu 
dan tidak berwujud raga manusia, 
maka korporasi tidak berbuat dan 
tidak berbuat salah. (c) pengaruh 
ketentuan pasal 59 KuHp yang 
menentukan hanya manusia 
atau orang (natural person) yang 
bertanggung jawab dan dapat 
dijatuhi pidana.

2) Problematik Pasca Perma No. 
13 Tahun 2016
terdapat beberapa pandangan 
yang menyebutkan problematik 
terhadap pasca terbitnya perma 
no. 13 tahun 2016, yakni: (a) 
perma ini hanya mengatur formal 
prosedural, sehingga belum 
mengatur hal-hal substansial. (b) 
perma tersebut bersifat mengisi 
kekosongan hukum mengenai 
prosedur penetapan korporasi 
sebagai subjek tindak pidana. perma 
ini tidak memberikan penjelasan rinci 
dalam hal menetapkan korporasi 
atau pengurus sebagai tersangka/
terdakwa, sehingga dikhawatirkan 
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sendiri akan menguatkan putusan 
pengadilan ekonomi Jakarta no. 
121/e/1962 tanggal 22 oktober 
1964 tersebut.

(b) putusan pengadilan negeri 
Jakarta pusat no. 234/
pid.B/2011/pn.Jkt.pst jo 
putusan pengadilan tinggi DKI 
Jakarta no. 241/pid/2012/pt.DKI 
jo putusan mahkamah agung no. 
2239K/pid.sus/2012.

 Kasus ini berupa tindak pidana 
perpajakan (asian agri Group) 
yang dilakukan oleh suwir laut 
alias liu Che sui alias atak. pada 
putusan pengadilan negeri 
(pn) Jakarta pusat tersebut, 
majelis Hakim menyatakan 
menerima eksepsi prematur 
dari penasihat hukum terdakwa, 
serta menyatakan bahwa surat 
dakwaan Jaksa/penuntut umum 
terhadap terdakwa suwir laut 
karena prematur jadi tidak 
dapat diterima. putusan ini 
kemudian dikuatkan oleh putusan 
pengadilan tinggi (pt) DKI 
Jakarta no. 241/pid/2012/pt.DKI.

peradilan, dan khusus era menurut 
tata Cara penanganan tindak 
pidana Korporasi dibahas secara 
normatif sesuai perma no. 13 tahun 
2016, yakni:

1) ERA PRA PERMA NoMoR 13 
TAhUN 2016

(a) putusan pengadilan ekonomi 
Jakarta no. 121/e/1962 jo 
putusan pengadilan tinggi 
ekonomi Jakarta no. 18/1964 
jo putusan mahkamah agung rI 
no. 136/Kr/1966.

 Kasus ini merupakan kasus 
uu Deviezen 1940 yang diganti 
dengan uu no. 32 tahun 1964 
yang dilakukan Yang tjin ming 
alias Young tjoeng Jong. pada 
putusan tersebut, korporasi 
tidak didakwa melakukan 
tindak pidana, namun hanya 
pengurusnya saja. ternyata 
oleh pengadilan, korporasi dan 
pengurus sama-sama dijatuhi 
sanksi pidana. pada putusan 
pengadilan ekonomi Jakarta 
tersebut, terdakwa dijatuhi 
pidana penjara selama 2 tahun, 

denda rp1 juta, subsider 4 
bulan dan pidana tambahan 
berupa disitanya pabrik-pabrik 
pt Kosmo dan pt sahara 
untuk jangka waktu 3 tahun di 
bawah Deperindra, lalu sesudah 
itu dipulihkan kembali kepada 
keadaan semula, sebelum pabrik-
pabrik tersebut ada di bawah 
pengampuan, baik oleh pihak 
paperda, maupun oleh pihak 
Kejaksaan.

 Kemudian, putusan pengadilan 
tinggi ekonomi Jakarta no. 
18/1964 tanggal 19 maret 1965 
memperbaiki sekadar mengenai 
hukuman tambahan menjadi 
menyatakan menyita untuk 
negara pt Kosmo dan pt sinar 
sahara dengan segala barang-
barang yang tak tetap dan tetap, 
yang berwujud maupun tidak 
berwujud. selanjutnya, putusan 
mahkamah agung rI no. 136/
Kr/1966 tanggal 1 maret 1969 
membatalkan putusan pengadilan 
tinggi ekonomi Jakarta tersebut, 
karena badan hukum tidak dapat 
disita, dan dengan mengadili 
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 akan tetapi, menjadi aneh ma 
dalam putusan mahkamah 
agung no. 2239K/pid.
sus/2012 membatalkan 
putusan pt DKI Jakarta no. 
241/pid/2012/pt.DKI tersebut, 
yang sebenarnya menguatkan 
pn Jakarta pusat no. 234/
pid.B/2011/pn.Jkt.pst, dengan 
mengadili perkara tersebut 
yang amarnya menyatakan 
terdakwa terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana, “menyampaikan 
surat pemberitahuan dan/
atau keterangan yang isinya 
tidak benar atau tidak lengkap 
secara berlanjut”, kemudian 
menjatuhkan pidana penjara 
selama dua tahun. Kemudian, 
menetapkan bahwa pidana 
tersebut tidak akan dijalani, 
kecuali jika di kemudian 
hari ada perintah lain dalam 
putusan hakim, sebab terdakwa 
dipersalahkan melakukan 
sesuatu kejahatan atau tidak 
mencukupi suatu syarat yang 
ditentukan sebelum berakhirnya 
masa percobaan selama tiga 
tahun, dengan syarat khusus 
dalam waktu satu tahun, 14 
perusahaan yang tergabung 
dalam aaG/asian agri Group 
yang pengisian spt tahunan 
diwakili oleh terdakwa untuk 
membayar denda sebesar dua 
kali kali pajak terutang yang 
kurang dibayar masing-masing.

Dari kasus ini, ternyata ma melihat 
mens rea terdakwa yang dengan 
sengaja bertindak untuk kepentingan 
dan keuntungan 14 perusahaan. 
sedangkan actus reus terdakwa 
selaku tax manager dari korporasi 
bertindak untuk dan atas nama 
dengan cara melakukan pengecilan 
pajak, menggelembungkan biaya, 
dan menimbulkan biaya fiktif. 

perkara ini menerapkan dokrin 
Vicarius Liability dalam menjatuhkan 
hukuman terhadap korporasi, 
meskipun tidak didakwakan oleh 
penuntut umum.

2) ERA MENURUT PERMA No. 13 
TAhUN 2016

mengenai tata Cara penanganan 
perkara tindak pidana oleh 
Korporasi dalam perma no. 13 
tahun 2016 diatur dalam Bagian 
Keempat pasal 9 sampai pasal 
33. untuk lengkapnya, tata cara 
pemeriksaannya sebagai berikut:

(a) pemanggilan Korporasi => Hal ini 
disampaikan kepada korporasi 
ke alamat tempat kedudukannya 
atau alamat tempat korporasi 
tersebut beroperasi. Isi panggilan 
terhadap korporasi setidaknya 
memuat nama korporasi, 
tempat kedudukan, kebangsaan 
korporasi, status korporasi dalam 
perkara pidana (saksi/tersangka/
terdakwa), waktu dan tempat 
diakukannya pemeriksaan dan 
ringkasan dugaan peristiwa pidana 
terkait pemanggilan tersebut.

 Jikalau alamat tidak diketahui, 
pemanggilan ditujukan kepada 
korporasi dan disampaikan 

melalui alamat tempat tinggal 
salah satu pengurusnya. namun, 
bila tempat tinggal maupun 
tempat kediaman pengurus 
juga tidak diketahui, maka surat 
panggilan disampaikan melalui 
salah satu media massa cetak 
atau elektronik, serta ditempelkan 
pada tempat pengumuman 
di gedung pengadilan yang 
berwenang mengadili perkara 
tersebut.

 Kemudian, apabila ada 
kekhawatiran korporasi 
membubarkan diri dengan 
tujuan menghindari 
pertanggungjawaban pidana, 
baik yang dilakukan sesudah 
maupun sebelum penyidikan, 
Ketua pn atas permintaan 
penyidik atau penuntut umum 
melalui suatu penetapan, dapat 
menunda segala upaya atau 
proses untuk membubarkan 
korporasi yang sedang dalam 
proses hukum sampai adanya 
putusan berkekuatan hukum 
tetap. penetapan pengadilan 
hanya dapat diberikan sebelum 
permohonan penundaan 
kewajiban pembayaran utang 
atau permohonan pailit 
didaftarkan. penetapan pegadilan 
tersebut tidak dapat diajukan 
terhadap korporasi yang bubar 
karena berakhirnya jangka waktu 
sebagaimana ditentukan dalam 
dokumen pendirian.

 pemanggilan dan pemeriksaan 
pengurus yang diajukan sebagai 
saksi, tersangka dan/atau 
terdakwa dilaksanakan sesuai 
dengan Kitab undang-undang 
Hukum acara pidana (KuHap) 
dan peraturan perundang-
undangan lain yang berlaku. 
Kemudian, pemeriksaan 
pada tahap penyidikan dan 

Pemanggilan dan 
pemeriksaan pengurus 
yang diajukan sebagai 

saksi, tersangka dan/atau 
terdakwa dilaksanakan 

sesuai dengan kitab 
Undang-Undang Hukum 

acara Pidana (kUHaP) dan 
peraturan perundang-

undangan lain yang 
berlaku. 
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penuntutan terhadap korporasi 
dan/atau pengurus dapat 
dilakukan secara sendiri-sendiri 
atau bersama-sama.

(b) pemeriksaan korporasi 
pada tingkat penyidikan => 
pemeriksaan ini diwakili oleh 
seorang pengurus yang mewakili 
korporasi, dan ia wajib hadir 
dalam pemeriksaan. namun, 
misalkan korporasi yang telah 
dipanggil secara patut tidak 
hadir, menolak hadir atau tidak 
menunjuk pengurus untuk 
mewakilinya dalam pemeriksaan, 
maka penyidik harus menentukan 
salah seorang pengurus 
untuk mewakili korporasi, dan 
memanggil sekali lagi dengan 
perintah kepada petugas untuk 
membawa pengurus tersebut 
secara “paksa”.

(c) surat dakwaan terhadap 
korporasi => pada dasarnya, 
surat dakwaan terhadap 
korporasi dibuat sesuai 
ketentuan pasal 143 ayat (2) 
KuHap dengan penyesuaian 
surat dakwaan sebagai berikut: 
nama korporasi, tempat, tanggal 
pendirian dan/atau nomor 
anggaran dasar/akta pendirian/
peraturan/dokumen/perjanjian 
serta perubahan terakhir, 
tempat kedudukan, kebangsaan 
korporasi, jenis korporasi, bentuk 
kegiatan/usaha dan identitas 
pengurus yang mewakili dan 
uraian secara cermat, jelas 
dan lengkap mengenai tndak 
pidana yang didakwakan dengan 
mnyebutkan waktu dan tempat 
tindak pidana itu dilakukan.

(d) pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap korporasi 
=> Di sini, korporasi diajukan 
ke persidangan sebagai 

terdakwa dalam perkara yang 
sama dengan pengurus, maka 
pengurus yang mewakili 
korporasi adalah pengurus yang 
menjadi terdakwa. pengurus 
lainnya yang tidak menjadi 
terdakwa dapat mewakili 
korporasi.

Dalam hal terjadi “penggabungan” 
(vide pasal 1 angka 4 perma no. 13 
tahun 2016) atau “peleburan” (vide 
pasal 1 angka 5 perma no. 13 tahun 
2016), maka pihak yang mewakili 
korporasi dalam pemeriksaan 
perkara adalah pengurus saat 
dilakukan pemeriksaan perkara. 
sebaliknya, jika terjadi “pemisahan” 
(vide pasal 1 angka 6 perma 
no. 13 tahun 2016), maka pihak 
yang mewakili korporasi adalah 
pengurus korporasi yang menerima 
peralihan setelah pemisahan dan/
atau yang melakukan pemisahan. 
apabila korporasi sedang dalam 
proses pembubaran, maka pihak 
yang mewakili korporasi dalam 
pemeriksaan perkara adalah 
likuidatornya.

pengurus atau yang mewakili 
korporasi sebagai terdakwa wajib 
hadir dalam sidang pengadilan. Jika 

sudah dipanggil secara patut, juga 
tidak hadir, maka hakim/ketua sidang 
dapat memerintahkan penuntut 
umum supaya pengurus atau 
yang mewakili korporasi tersebut 
dihadirkan secara “paksa” pada 
persidangan berikutnya.

Dalam persidangan, keterangan 
korporasi atau pengurus yang 
mewakilinya merupakan alat 
bukti sah. sedangkan, sistem 
pembuktiannya tetap mengikuti 
KuHap serta ketentuan hukum acara 
yang diatur secara khusus dalam 
undang-undang lainnya. terkait 
dengan kerugian yang dialami oleh 
korban akibat tindak pidana yang 
dilakukan oleh korporasi, maka 
dapat dimintakan ganti rugi melalui 
mekanisme “restitusi” melalui 
gugatan perdata.

terhadap subjek korporasi, hakim 
dapat menjatuhkan pidana terhadap 
korporasi atau pengurus, atau 
korporasi dan pengurus. penjatuhan 
pidana tersebut tidak menutup 
kemungkinan kepada pelaku lain 
yang terbukti terlibat dalam tindak 
pidana tersebut. sedangkan, 
“stelsel pemidanaan” terhadap 
korporasi, atau korporasi dan 
pengurus, diajukan bersama-sama 
sebagai terdakwa, maka putusan 
pemidanaan dan bukan pemidanaan 
sesuai perma no. 13 tahun 2016 
mengatur bahwa hakim menjatuhkan 
pidana terhadap korporasi berupa 
pidana pokok dan/atau pidana 
tambahan.

pidana pokok yang dapat dijatuhkan 
berupa pidana denda dan pidana 
tambahan, sesuai ketentuan 
pasal 31, 32 dan 33 perma no. 
13 tahun 2016. Dalam hal pidana 
pokok berupa pidana denda yang 
dijatuhkan kepada korporasi, maka 

terhadap subjek 
korporasi, hakim dapat 

menjatuhkan pidana 
terhadap korporasi 
atau pengurus, atau 

korporasi dan pengurus. 
Penjatuhan pidana 

tersebut tidak menutup 
kemungkinan kepada 

pelaku lain yang terbukti 
terlibat dalam tindak 

pidana tersebut. 
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diberikan jangka waktu satu bulan 
sejak putusan berkekuatan hukum 
tetap (in cracht vangewijsde) untuk 
membayar denda tersebut. lalu, 
jika terdapat alasan kuat belum 
sanggup membayar denda tersebut, 
maka dapat diperpanjang paling 
lama satu bulan. tetapi, bila masih 
tidak mampu membayar denda 
sesuai tenggang waktu tersebut, 
maka harta benda korporasi dapat 
disita oleh jaksa dan dilelang untuk 
membayar denda.

Dalam hal pidana denda yang 
dijatuhkan kepada pengurus, maka 
dia diberikan jangka waktu satu 
bulan sejak putusan berkekuatan 
hukum tetap untuk membayar 
denda tersebut. Jikalau terdapat 
alasan kuat, jangka waktu dapat 
diperpanjang paling lama satu bulan. 
apabila denda tidak dibayar sebagian 
atau seluruhnya, maka pengurus 
dapat dijatuhi pidana kurungan 
pengganti denda yang dihitung 
secara proporsional. Kemudian, 

pidana kurungan pengganti denda 
dilaksanakan setelah berakhirnya 
hukuman pidana pokok.

sedangkan, dalam hal korporasi 
dijatuhkan pidana tambahan berupa 
perampasan barang bukti, maka hal 
itu dilaksanakan paling lama satu 
bulan sejak putusan pengadilan 
berkekuatan hukum tetap. Bila 
terdapat alasan kuat, jangka waktu 
dapat diperpanjang maksimal satu 
bulan. Kemudian, jika terdapat 
keuntungan berupa harta kekayaan 
yang timbul dari hasil kejahatan, 
maka seluruh keuntungan tersebut 
dirampas untuk negara.

Kalau korporasi dijatuhkan pidana 
tambahan berupa uang pengganti, 
ganti rugi dan restitusi, tata cara 
pelaksanaannya dilakukan sesuai 
ketentuan perundang-undangan. 
Dalam hal pidana tambahan berupa 
uang pengganti, ganti rugi dan 
restitusi dijatuhkan kepada korporasi, 
maka diberikan jangka waktu paling 

lama satu bulan sejak putusan 
berkekuatan hukum tetap untuk 
membayar uang pengganti, ganti rugi 
dan restitusi. namun, apabila terdapat 
alasan kuat, jangka waktu dapat 
diperpanjang maksimal satu bulan. 
Jika tidak sanggup membayar pidana 
tambahan tersebut, maka harta 
bendanya dapat disita oleh jaksa 
dan dilelang untuk membayar uang 
pengganti, ganti rugi dan restitusi.

sebaliknya, terhadap putusan 
terhadap korporasi, dapat berupa 
putusan pemidanaan dan putusan 
bukan pemidanaan sesuai ketentuan 
KuHap. Jika putusan pemidanaan 
dan bukan pemidanaan terhadap 
korporasi harus mencantumkan 
identitas nama korporasi, tempat, 
tanggal pendirian dan/atau nomor 
anggaran dasar/akta pendirian/
peraturan/dokumen/perjanjian serta 
perubahan terakhir, tempat kedudukan, 
kebangsaan korporasi, jenis korporasi, 
bentuk kegiatan/usaha dan identitas 
pengurus yang mewakili. (BG)
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“A HISTORY 
MAKER”
oleh: dr. jamin GintinG, s.H., m.H.
dosen/advokat/ahli Hukum Pidana

pemimpin bersih, jujur, berwibawa dan transparan merupakan karakter 
yang dibutuhkan bagi siapapun yang memimpin warga DKI Jakarta. sistem 
pemerintahan yang holistik (memperhatikan segala aspek kehidupan 
masyarakat) dan ketegasan memimpin diperlukan untuk menciptakan Kota 
Jakarta yang maju. sebagai gambaran nyata adalah apa yang terjadi di 
singapura di bawah kepemimpinan lee Kuan Yew (16 September 1923 – 23 
Maret 2015) yang telah menjadikan Negara Singapura sebagai negara yang 
maju dan terpandang di dunia.
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kesaksian 
dari saksi de Auditu adalah 
berdasarkan putusan mK no. 65/
puu-VIII/2010.

sebagaimana diketahui bahwa 
putusan mK tersebut adalah 
sebagai hasil dari upaya Yusril Ihza 
mahendra menguji pasal 1 angka 26 
dan 27 KuHap dihubungkan dengan 
pasal 65 jo pasal 116 ayat (3) dan 
(4) jo pasal 184 ayat (1a) KuHap 
yang mengatur hak tersangka 
untuk menghadirkan saksi yang 
menguntungkan. pasal-pasal itu 
secara bersyarat dinilai bertentangan 
dengan pasal 1 ayat (3), 27 ayat (1), 
pasal 28 D ayat (1), 28 H ayat (2), 
dan 28 J uuD 1945.

pengujian ini dilakukan disebabkan 
penyidik Kejaksaan agung pernah 
menolak empat saksi, yaitu Jusuf 
Kalla, megawati soekarnoputri, 
susilo Bambang Yudhoyono 
(sBY), dan Kwik Kian Gie. Keempat 
tokoh itu dianggap sebagai saksi 
menguntungkan bagi Yusril sebagai 
tersangka kasus korupsi biaya akses 
sistem administrasi Badan Hukum 
(sisminbakum).

Dalam putusan no. 65/puu-
VIII/2010, mK menyatakan pasal 1 
angka 26 dan 27, pasal 65, pasal 
116 ayat (3), (4), pasal 184 ayat (1a) 
KuHap adalah bertentangan dengan 
uuD 1945 sepanjang pengertian 
saksi dalam pasal-pasal itu tidak 
dimaknai sebagai orang yang dapat 
memberikan keterangan dalam 
rangka penyidikan, penuntutan, dan 
peradilan tidak selalu ia dengar, lihat, 
dan alami sendiri.

namun demikian 
ternyata karakter 
pemimpin bersih, 
jujur, berwibawa dan 
transparan saja tidak 

cukup untuk dapat memimpin 
Jakarta. Kisah Basuki tjahaja 
purnama atau ahok menjadi 
gambaran sulitnya menjadi 
pemimpin di ibu kota Indonesia 
ini. tidak hanya tantangan dalam 
pemerintahan sendiri yang harus 
dihadapi, tetapi juga tantangan dari 
mitra kerja di DprD DKI Jakarta dan 
organisasi masyarakat (ormas) yang 
menyatakan menolak pemimpin 
yang bukan berasal dari mayoritas 
agama yang dipimpin.

penilaian keberhasilan 
kepemimpinan telah bergeser, dari 
yang seharusnya didasarkan pada 
capaian yang telah jelas kelihatan 
bagi perkembangan Kota Jakarta 
selama pemerintahan, menjadi 
syarat formalitas seorang pemimpin 
dengan pertimbangan sara, di mana 
hal tersebut justru menjadi komoditi 
yang ampuh untuk menjatuhkan 
dirinya dalam pemilihan Kepala 
Daerah (pilkada) DKI Jakarta 2017.

BEDAh hUKUM PUTUSAN 
penghormatan terhadap 
pertimbangan majelis Hakim 
pengadilan negeri (pn) Jakarta utara 
sebagai putusan yang dianggap 
benar dengan mempertimbangkan 
penerapan pasal 156a KuHp 
sebagai penodaaan agama, 
dengan menyebutkan adanya 
“niat/kehendak/maksud” untuk 
menodai agama oleh terdakwa 
ternyata “minim” argumentasi dan 
pertimbangan hukum. ada beberapa 
catatan mengapa pasal 156a 
KuHp ini menjadi rentan terhadap 
penyalahgunaan dan penggunaan 
semena-mena kaum mayoritas 
kepada minoritas yang terkesan 
melanggar Hak asasi manusia 
(Ham) adalah sebagai berikut:

1. HILANGNyA PERAN/KEHADIRAN 
DAN WIBAWA NEGARA.
Hilangnya representasi negara 

dalam menentukan lembaga 
mana yang dapat menyebutkan 
seseorang ataupun golongan 
tertentu telah melakukan 
penistaan agama. Dalam hal 
ini majelis ulama Indonesia 
(muI) merupakan lembaga 
yang mengeluarkan pendapat 
keagamaan yang menyebutkan 
bahwa seseorang telah 
melakukan penistaan atau 
penodaan terhadap agama 
tertentu, dan itu telah dikukuhkan 
oleh penyidik untuk menetapkan 
sebagai tersangka dengan 
putusan pn Jakarta utara 
yang merujuk pada pendapat 
keagamaan muI tersebut. Hal 
ini berarti setiap laporan perihal 
penistaan agama, khususnya 
agama Islam, satu-satunya 
lembaga resmi yang diakui oleh 
pengadilan untuk menyatakan 
pendapat telah melakukan 
penistaan agama Islam adalah 
lembaga muI.

pertanyaannya adalah di mana 
wibawa dan kedudukan lembaga 
negara yang mengatur tentang 
pembinaan agama di Indonesia? 
Dan apakah muI sebagai lembaga 
negara resmi yang memiliki 
kewenangan untuk dapat 
menentukan seseorang atau 
golongan tertentu telah melakukan 
penistaan atau penodaan agama 
Islam. Jika benar demikian, 
sebaiknya muI dilembagakan 
sebagai sebuah lembaga negara, 
agar tidak hilang peran atau 
kehadiran dan wibawa negara.

2.   saksi de Auditu diterima sebagai 
dasar menghukum terdakwa.
saksi pelapor yang seragam melihat 
pidato terdakwa ahok di Kepulauan 
seribu, saling berhubungan dengan 
berkomunikasi dan merupakan 
bagian dari satu kesatuan yang 
dirugikan berdasarkan penglihatan 
dalam video yang diunduh dalam 
media sosial. mereka merupakan 
saksi-saksi korban yang melaporkan. 
Dasar pertimbangan majelis Hakim 
pn Jakarta utara untuk menerima 

Dr. JamIn GIntInG, sH, mH
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Dengan putusan ini, mK berarti telah 
‘memperluas’ definisi saksi dari aturan 
KuHap yang selama ini berlaku, tetapi 
secara kebenaran materiil saksi yang 
dijelaskan dalam putusan mK no. 
65/puu-VIII/2010 adalah saksi yang 
meringankan bukan saksi pelapor 
atau saksi korban. Jika tidak ada saksi 
korban dan pelapor yang melihat, 
mendengar dan mengalami, tetapi 
majelis Hakim memiliki keyakinan 
terdakwa pelaku dapat dihukum. 
sebaliknya, jika ada saksi yang melihat, 
mendengar dan mengalami sendiri 
tetapi tidak pernah merasa dirugikan 
dan dinodai atas perbuatan tersebut 
tetapi tidak dipertimbangkan dalam 
putusan majelis Hakim, maka hal 
tersebut termasuk dalam kekeliruan 
yang nyata-nyata dalam memutuskan 
perkara.

sehubungan dengan kedudukan 
saksi de Auditu tersebut yang 
sebenarnya dalam penerapan hukum 
materiil, maka penafsiran historis 
serta sistematis yang ditujukan 
untuk saksi yang meringankan bukan 
saksi pelapor dan saksi korban. 
Bisa dibayangkan ada saksi pelapor 
dan saksi korban yang tidak pernah 
mendengar, melihat dan mengalami 
suatu perbuatan pidana, namun 
dapat dijadikan dasar pertimbangan 
untuk menghukum orang lain. Hal 
ini jelas menunjukkan ketidakadilan, 
sehingga menurut penulis menjadi tidak 
ada kepastian hukum dalam peradilan.

3.  Disparitas pasal pemidanaan 
dalam tuntutan dan putusan.
perbedaan pasal pemidanaan dan 
tuntutan menunjukkan adanya 
pilihan majelis Hakim dalam 
mempidanakan terdakwa didasarkan 
pada pertimbangan sendiri oleh 
majelis Hakim pn Jakarta utara 
yang didasarkan pada pembuktian 
materiil dalam ruang persidangan 
yang berbeda dengan pertimbangan 
hukum oleh Jaksa penuntut umum 
dalam surat tuntutan. pemilihan 
pasal 156a KuHp sebagai pasal 
pemidanaan dan bukan pasal 156 
KuHp sebagaimana pertimbangan 
tuntutan Jaksa penuntut umum 

adalah wajar, karena dalam dakwaan 
mengacu kepada bentuk dakwaan 
alternatif.

sedangkan, yang menjadi tidak wajar 
adalah majelis Hakim pn Jakarta 
utara tidak mempertimbangkan 
alasan-alasan hukum yang menjadi 
dasar pertimbangannya sehubungan 
dengan tidak terbuktinya pasal 
156 KuHp sebagaimana yang 

menjadi acuan oleh Jaksa penuntut 
umum. seharusnya majelis Hakim 
memberikan dasar pertimbangan 
hukum yang cukup untuk 
membuktikan tidak tepatnya Jaksa 
penuntut umum dalam tuntutan 
menerapkan pasal 156 KuHp 
sebagai dasar tuntutannya.

Hal ini membuktikan secara implisit 
majelis Hakim pn Jakarta utara 
tersebut tidak cukup memberi 
pertimbangan hukum terhadap pasal 
156 KuHp yang dikesampingkan. 
Dan itu pula yang menyebabkan 
Jaksa penuntut umum sampai 
sekarang masih tetap melakukan 
upaya hukum banding ke pengadilan 
tinggi (pt) DKI Jakarta atas penerapan 
pasal dakwaan jaksa tersebut.

4. pasal 156a KuHp, produk masa 
orde lama yang dibuat dalam 
keadaan darurat.
munculnya pasal 156a KuHp yang 
merupakan pasal penyisipan yang 
berasal dari pasal 4 undang-undang 
(uu) no. 1/pnps/1965, yang 
ditetapkan pada 27 Januari 1965, 

yang mana ketentuan uu dibuat 
dalam masa darurat pemerintahan 
orde lama presiden soekarno tentu 
sangat berbeda dengan kehidupan 
sekarang di mana keyakinan 
beragama dan tata cara beragama 
dan aliran kepercayaan sudah 
banyak berubah, serta diberikannya 
perlindungan yang luas terhadap Hak 
asasi manusia (Ham), maka tidak 
dengan sendirinya situasi tersebut 
relevan diterapkan pada saat ini.

pemidanaan terhadap seseorang 
yang dianggap telah melakukan 
perbuatan penodaan agama 
tertentu didasarkan pada respon 
dan tanggapan/pendapat berbeda 
dari para mayoritas yang dijadikan 
dasar untuk menetapkan seseorang 
melakukan suatu penodaan atau 
penistaan agama adalah suatu 
penerapan hukum yang keliru, dan 
inilah yang dapat diartikan sebagai 
tirani mayoritas. Ketentuan uu no. 
1/pnps/1965 mengamanatkan 
bahwa yang diberi wewenang untuk 
melakukan penegakan hukum 
terhadap penodaan dan penistaan 
agama adalah menteri agama, Jaksa 
agung dan menteri Dalam negeri. 
Ketiga instansi ini memiliki tim yang 
bertugas mengawasi aliran-aliran 
sesat di Indonesia dan pertama sekali 
harus melalui upaya peneguran.

Jika terjadi pelanggaran terhadap 
pasal 1 tersebut, ketiga pejabat 
berwenang “memberi perintah 
dan peringatan keras untuk 
menghentikan perbuatan” yang 
dilakukan oleh pemimpin atau 
pengikut aliran tertentu. Bahkan 
jika sudah terorganisir, presiden 
atas pertimbangan dari ketiga 
pejabat dapat membubarkan dan 
menyatakan organisasi itu terlarang.
 
MASALAh PENAhANAN  
(uNlAwFul DETENTION)
selain putusan majelis Hakim 
pn Jakarta utara, yang  menjadi 
kontroversial juga adalah majelis 
Hakim pn Jakarta utara dengan 
suara bulat (tanpa dissenting 
opinion/pendapat berbeda) 

Bisa dibayangkan ada 
saksi pelapor dan saksi 

korban yang tidak 
pernah mendengar, 

melihat dan mengalami 
suatu perbuatan pidana, 
namun dapat dijadikan 

dasar pertimbangan 
untuk menghukum 

orang lain.  
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memerintahkan untuk segera 
menahan terdakwa. padahal, sebagai 
syarat untuk menahan tersangka 
atau terdakwa harus didasarkan 
pasal 21 KuHap (Kitab undang-
undang Hukum acara pidana), 
yang harus memiliki syarat subjektif 
yaitu ada kekhawatiran tersangka 
atau terdakwa: a. melarikan diri; b. 
menghilangkan barang bukti; dan 
atau c. mengulangi perbuatannya.

lalu, syarat objektif bahwa ancaman 
hukum selama 5 tahun atau lebih 
tidak pernah dicantumkan sebagai 
bahan pertimbangan putusan 
alasan-alasan yang sangat penting 
“urgent” sehingga harus menahan 
terdakwa, sedangkan dalam 
pertimbangan yang meringankan 
terdakwa menyebutkan bahwa 
selama persidangan terdakwa 
kooperatif dan bersifat sopan, 
lagi-lagi 2 (dua) keadaan hukum 
yang saling kontradiktif dalam 
satu putusan hakim, tetapi alasan 
penahanan tanpa alas hak dan jelas-
jelas melanggar Ham berdasarkan 
hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam putusan majelis Hakim pn 
Jakarta utara yang berisi putusan 
juga terdapat penetapan Hakim untuk 
penahanan. apakah penetapan ini 
cacat hukum? Kembali lagi penetapan 
penahanan sah-sah saja, namun 
belum dapat dieksekusi karena:
a. putusan majelis pn Jakarta utara 
belum memiliki kekuatan hukum 
mengikat, karena belum merupakan 
putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap 
(in cracht van gewijsde).
b. “penetapan” penahanan tersebut 
berbeda dengan “perintah” 
penahanan yang dilakukan dalam 
proses penyidikan dan pemeriksaan 
pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 24-pasal 29 KuHap,  
bahwa “perintah” penahanan 
dilakukan bukan dalam putusan 
majelis Hakim pn tetapi atas 
surat perintah penahanan dan 
perintah perpanjangan penahanan 
demi kepentingan pemeriksaan. 
sedangkan, putusan akhir dari 
majelis Hakim pn Jakarta utara 
telah selesai sehingga tidak ada 
kepentingan atau kewenangan 
lagi untuk memerintahkan untuk 
ditahan terhadap terdakwa untuk 
kepentingan pemeriksaan di pn 
Jakarta utara (bandingkan dengan p 
asal 26 ayat 1 dan 2 KuHap. proses 
penahanan terdakwa selama proses 
persidangan hanya 90 hari, yakni 30 
hari + 60 hari. terkecuali terhadap 
kasus yang terdakwanya diancam 
pidana di atas 9 tahun).

2. majelis Hakim pn Jakarta utara tidak 
menyebutkan “keadaan” seperti apa, 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 21 KuHap yang menjadi dasar 
argumentasi/alasan/keadaan hukum 
yang harus dijelaskan dan diuraikan 
untuk memberi “perintah” penahanan 
yang telah salah mengartikan sebagai 
“penetapan” penahanan tersebut 
sama sekali “kosong” tanpa “roh 
argumentasi hukum”,  hal ini menurut 

penulis jelas melanggar Ham.

3. penahanan seseorang tanpa 
ketentuan hukum yang pasti 
merupakan bentuk pelanggaran 
hak asasi manusia dan 
melanggar ketentuan pasal 9 dari 
International Covenant on Civil 
and Political Rights yang telah 
diadopsi oleh uu no. 12 tahun 
2015, bahwa penahanan harus 
dilakukan berdasarkan prosedur 
yang berlaku dan pasal 28 D ayat 1 
uuD 1945. terminologi penahanan 
yang tidak sah dapat dipadankan 
dengan terminologi “unlawful 
detention” atau merupakan 
“arbitrary detention” (penahanan 
yang tidak sah).

Dari latar belakang kasus ini, penulis 
akhirnya bertanya dalam hati: 
apakah ahok termasuk salah satu 
“Galileo Galilei” yang berani melawan 
arus telah menjadi “History Maker” 
yang menentang paham agamawi 
yang menyatakan “bumi datar” 
dan menjadi pembuat sejarah ilmu 
modern yang sangat berkembang 
hingga saat ini?

untuk itu pesan penulis, jangan 
pernah menyerah kepada siapa 
saja yang berbuat benar, karena 
kebenaran datangnya dari tuhan 
Yme. Hanya orang yang benarlah 
yang doanya diterima tuhan. untuk 
itu tetaplah semangat, karena suatu 
saat anda pasti dikatakan sebagai 
seseorang “History maker”  (TJ,BG)
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SASI
LOCAL WISDOM 
DARI MALUKU TENGGARA

pengadilan negeri tual... Next destination tempat pengabdianku pada Indonesia 
tercinta. Dari Jakarta, saya terbang menuju Bandara pattimura ambon dengan waktu 
tempuh sekitar 3 jam dan 30 menit, jika tidak transit di makassar atau surabaya. setiba 
di Bandara pattimura ambon, waktu masih menunjukkan pukul 06.25 WIt. sebelumnya, 
pesawat saya take off dari Jakarta pada jam 01.30 WIB, dengan selisih waktu dua jam 
antara WIB dan WIt. lalu, saya menjalani penerbangan menuju langgur, Kabupaten 

maluku tenggara, dengan pesawat jenis Twin Otter.

oLEh: ALI MURDIAT, S.h., M.h., wAKIL KETUA PN TUAL
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namun ternyata 
schedule take off 
menuju langgur baru 
sekitar jam 12.30 
WIt. sehingga saya 

mempunyai waktu transit yang 
lumayan panjang, dan terbesitlah 
hasrat untuk sekadar mengenal dan 
menikmati keindahan Kota ambon 
yang selama ini hanya saya dengar 
dari cerita dan acara televisi saja. 
setelah bertanya pada petugas 
bandara, ternyata dari bandara 
menuju Kota ambon jaraknya tidak 
sedekat yang diperkirakan, yaitu 
sekitar 45 menit jika menyewa mobil 
atau ojek. “Baiklah. Itu waktu yang 
cukup untuk sekadar melihat-lihat 
Kota ambon manise,” pikir saya. 

akhirnya, setelah menimbang 
dan mengingat kondisi (waktu 
dan keuangan), sepertinya 
asyik jika naik ojek. selama 
perjalanan, banyak hal yang 
diceritakan si sopir ojek. mulai 
dari tempat wisata di ambon, 
sampai dengan cerita pada saat 
kerusuhan. Ini menimbulkan 
pertanyaan di benak saya, 
‘kenapa bisa terjadi kerusuhan?’. 
sopir ojek pun menunjukkan 
beberapa tempat pasca 
kerusuhan tersebut yang masih 
tertinggal bekasnya. tak terasa 

waktu sudah menunjukkan pukul 
10.15 WIt, dan ini mengingatkan 
saya untuk kembali lagi ke 
bandara.

pukul 13.45 WIt, pesawat Twin 
Otter mendarat di Bandara 
langgur/Karel sadsuit tubun, 
yang merupakan bandara baru 
menggantikan bandara lama milik 
aurI. terlihat bandara tersebut 
sedang dalam masa pembangunan 
lagi untuk menambah panjang 
runway, yang ditargetkan sepanjang 
2500 meter, agar pesawat berbadan 
besar dapat mendarat pula di sana. 
setibanya di bandara, sudah ada 
yang menjemput saya, yaitu kawan 
honorer pn tual.

perjalanan dari Bandara langgur 
ke Kota tual kurang lebih 45 
menit. luar biasanya, jalan aspal 
menuju kota tampak begitu 
mulus. Jalan yang dilalui tersebut 
adalah Jalan KH. abdurahman 
Wahid; tampak di kiri dan kanan 
banyak pohon-pohon kayu 
yang entah apa jenisnya, dan 
mungkin hanya bisa hidup di 
daerah berkapur. Di perjalanan, 
saya mengajak kawan tersebut 
untuk minum air kelapa muda 
(maklum daerah pantai, dan 
ini mengingatkan saya pada 

tugas sebelumnya di Bumi nyiur 
melambai, sulawesi utara). “Kita 
pi ke pantai pasir panjang, pak. 
Di sana banyak kelapa mudanya,” 
kata kawan saya itu.

sesampainya di pantai pasir 
panjang, tampak sebuah pantai 
yang landai dengan pasir putih 
bersih. Konon, ini adalah pantai 
kedua dengan pasir putih terbaik 
di dunia setelah yang berada di 
Hawaii, amerika serikat. Kami 
lekas melanjutkan tujuan utama 
yakni mencari penjual air kelapa 
muda. setelah proses pencarian 
yang agak lama, ternyata kelapa 
muda saat ini tidak ada. “Kok 
bisa?” tanya saya dalam hati. 
sementara, di sepanjang pantai 
terlihat pohon kelapa berjajar 
dengan buah yang begitu banyak. 
ternyata, pohon kelapa di sana 
sedang di-sasi. apa itu sasi?

sasi adalah salah satu hukum adat 
yang berlaku masyarakat maluku 
tenggara, dan ini merupakan 
warisan turun-temurun dari nenek 
moyang mereka. pada dasarnya, 
sasi bertujuan menciptakan 
harmonisasi pan cosmism antara 
manusia sebagai individu maupun 
sosial, sehingga dapat hidup selaras 
dengan alam. melalui keyakinan 
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bahwa alam raya yang begitu luas 
dalam sudut pandang spiritual perlu 
dipelihara, sehingga tidak terjadi 
kerusakan alam.

untuk mewujudkan keyakinan 
tersebut, masyarakat menciptakan 
kerangka-kerangka (aturan dengan 
sanksi), atau bagaimana etika 
bertindak dan bertingkah laku 
terhadap alam. selain itu, adat sasi 
bertujuan menjaga kelestarian 
lingkungan, yang mana diyakini 
bahwa tanah dan laut sangat 
berperan penting dalam peri 
kehidupan masyarakat di Kepulauan 
maluku tenggara (Kepulauan Kei), 
sehingga keberlangsungan sumber 
alam tersebut sangat penting untuk 
mereka. maka itu, menjadi suatu 
kewajiban untuk memelihara dan 
menjaga kelestariannya.

Kemudian, untuk 
mengimplementasikan aturan-
aturan tersebut, dibuatlah suatu 
lembaga adat yang bertujuan untuk 
mengawasi wilayah kekuasaan 
persekutuan. termasuk di 
dalamnya menetapkan hal yang 

dibolehkan, dan apa yang tidak 
boleh dilakukan, terhadap tanah-
tanah maupun laut yang berada 
dalam lingkungan persekutuan 
adat. Hukum adat yang dimaksud 
adalah hukum “Larwul Ngabal”. ada 
sanksi yang akan diberikan jika 
terjadi pelanggaran yang dilakukan 
masyarakat atas hukum tersebut. 
perwujudan dari hukum adat Larwul 
Ngabal adalah dilaksanakannya 
hukuman yang bernama sasi yang 
berbunyi, “Hira ini fo Ini, It did fo it 
did”. artinya, “milik orang lain tetap 
milik mereka, dan milik kita akan 
tetap menjadi milik kita”.

sasi merupakan adat khusus 
yang berlaku di hampir seluruh 
Kepulauan maluku, yang 
meliputi Halmahera, ternate, 
Buru, seram, ambon, Kepulauan 
lease, Watubela, Banda, Kei, 
aru, Kepulauan Barat Daya dan 
Kepulauan tenggara Barat Daya 
maluku. sasi sendiri dikenal dengan 
istilah Yet di pulau Kei Besar dan 
Yutut di Kepualauan Kei Kecil. 
Secara harfiah, pengertian hukum 
sasi yaitu sebagai larangan untuk 

mengambil hasil sumber alam 
tertentu sebagai upaya pelestarian 
dan menjaga mutu, serta populasi 
sumber daya alam hayati.

Hukum sasi memiliki aturan 
yang diputuskan oleh Dewan 
adat (Saniri) yang selanjutnya 
didelegasikan dalam eksekusinya 
kepada lembaga Kewang, yaitu 
suatu lembaga adat yang ditunjuk 
untuk melaksanakan pengawasan 
terhadap penerapan aturan adat. 
Kemudian, lembaga ini akan 
menjatuhkan sanksi atau hukuman 
kepada warga masyarakat yang 

alI murDIat, s.H., m.H.,
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melanggarnya, menentukan dan 
memeriksa batas-batas tanah, 
hutan, sungai, laut yang masuk 
ke dalam wilayah sasi. Ia pun 
memasang tanda-tanda sasi, 
dan terakhir menyelenggarakan 
pertemuan atau rapat-rapat terkait 
penerapan aturan sasi.

adapun jenis-jenis sasi adalah 
sebagai berikut:
1. sasi tetauw sasi, yaitu aturan 
untuk melindungi sesuatu pohon, 
agar orang lain tidak mengambil 
hasil dari pohon tersebut, yang 
ditandai dengan bilah tombak yang 
ditancapkan;
2. sasi Walut sasi, yaitu untuk 
melindungi suatu kawasan sagu, 
yang ditandai dengan gubuk yang di 
dalamnya ditempatkan patung kayu;
3. sasi umum, bertujuan untuk 
melindungi hasil alam tertentu, yang 
ditandai dengan anyaman daun 
kelapa pada tiang yang ditanam;

4. sasi mitu; dan
5. sasi perseorangan, sasi Gereja, 
serta sasi negeri.

pelanggaran terhadap semua jenis 
sasi akan mendapatkan sanksi 
atau hukuman adat, antara lain 
berdasarkan jenis pelanggarannya. 
Yaitu, hukuman yang bersifat 
umum disebut hawear, yaitu sasi 
dengan tanda anyaman janur yang 
merupakan hukuman terberat, dan 
ini akan dikenakan denda yang 
cukup tinggi. Kemudian, ada juga 
hukuman yang sedang dan ringan. 
semua derajat sanksi tersebut 
diputuskan dan dipertimbangkan 
dalam sidang Dewan adat (Seniri) 
setempat.

Bentuk hukumannya dapat 
digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu:
1. Harus membayar dengan satu 
buah Lela (meriam kuno) atau 
diganti dengan emas Kei 3 tahil.

2. menanggung biaya perkara 
yang jumlahnya ditetapkan oleh 
sidang Dewan adat.
3. Hukuman lainnya yang bentuk 
dan jumlahnya disesuaikan dengan 
pertimbangan Dewan adat.

Di sisi lain, hukum sasi pun dapat 
dipandang dari segi manfaatnya, 
yakni masyarakat adat dapat 
menikmati hasil dari sumber daya 
alam (sDa), baik yang berada 
di laut maupun di hutan secara 
berkelanjutan. Karena, setiap 
sumber daya alam, baik di hutan 
maupun laut, akan ditetapkan 
waktu-waktu pemanfaatannya 
(moratorium), jadi tidak setiap 
saat dapat diambil hasilnya 
(dieksplorasi).

Demikianlah pembaca, sekilas kisah 
perjalanan saya ketika mengawali 
tugas baru di Kota tual, maluku 
tenggara. (ASN)
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TONG TING TANG
Grup Musik Kulintang

PN Kabupaten Kediri
Oleh: FerdI Wahyu deSI anTOrO, S.KOm.

Di Indonesia, kolintang atau kulintang dikenal sebagai alat musik perkusi bernada, yang terbuat 
dari kayu yang berasal dari minahasa sulawesi utara. Kayu yang dipakai untuk membuat 
kulintang adalah kayu lokal yang ringan namun kuat, contohnya Kayu telur (Alstonia sp), Kayu 
Wenuang (Octomeles Sumatrana Miq), Kayu Cempaka (Elmerrillia Tsiampaca), Kayu Waru 
(Hibiscus Tiliaceus), dan sejenisnya, yang mempunyai konstruksi serat paralel. nama kulintang 
berasal dari suaranya: tong (nada rendah), ting (nada tinggi) dan tang (nada biasa). Dalam 
bahasa daerah, ajakan “mari kita lakukan tonG tInG tanG” adalah “mangemo kumolintang”. 

ajakan tersebut akhirnya berubah menjadi kata kolintang (sumber: Wikipedia).

Untuk melestarikan 
budaya kulintang 
tersebut, pengadilan 
negeri (pn) Kabupaten 
Kediri telah memiliki 

Grup Kulintang yang dibentuk sejak 
1984, atau tepatnya sejak berdirinya 
pn Kabupaten Kediri tersebut. pada 
saat itu, Ketua pn dijabat oleh Bapak 
Bremi, s.H. sementara, pendiri grup 

kulintang adalah Ketua Dharma 
Wanita sub unit pn Kabupaten Kediri, 
yaitu Ibu Bremi.

pada saat itu, formasi awal sebanyak 
11 orang anggota yang terdiri 
dari para karyawati dan anggota 
Dharma Wanita pn Kabupaten 
Kediri, yaitu: Ibu lies sudartati, s.H., 
Ibu laksmi Wahyuningtyas, B.a., 

Ibu nur astutik, s.H., Ibu Wiwik, 
Ibu Damiatun, Ibu Joko sugiarto 
mimbar, Ibu sri sujatmani, s.H., Ibu 
lilik sunarlin, s.H., Ibu Hariadi, Ibu 
Yuli (penyanyi) di bawah asuhan 
pelatih Bapak Joko dari pemerintah 
Kabupaten (pemkab) Kediri. tujuan 
didirikannya grup kulintang ini yaitu 
untuk menindaklanjuti himbauan Ibu 
Ketua Dharma Wanita pusat menteri 
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Kehakiman saat itu, Ibu Ismail saleh, 
untuk melestarikan budaya daerah 
yang saat itu sedang terkenal, serta 
untuk mengisi kegiatan ibu-ibu 
Dharma Wanita.

Grup Kulintang pn Kabupaten Kediri 
saat ini (tahun 2017) mempunyai 
10 orang anggota, yaitu Ibu laksmi 
Wahyuningtyas, B.a., Ibu Darmiasih, 
s.e., s.H., Ibu Wiwik, Ibu sutinah, 

dari mancanegara (berbahasa Inggris) 
dengan aransemen khas musik 
kulintang. sejak terbentuknya, Grup 
Kulintang ini sudah mengikuti banyak 
event atau kegiatan, serta pernah juga 
meraih penghargaan pada lomba 
musik kulintang se-Kabupaten Kediri. 
Grup Kulintang tersebut juga rutin 
mengisi acara-acara di kantor pn 
kabupaten Kediri, antara lain acara 
pengantar tugas hakim, acara ulang 
tahun Darmayukti Karini, dan lain-lain.

Grup Kulintang berlatih dengan 
penuh semangat setiap Jumat, 
setelah kegiatan senam atau kerja 
bakti, dengan memainkan beberapa 
lagu. mereka memainkan alat musik 

s.H., Ibu endang susanti, s.H., Ibu 
Damiatun, s.H., Ibu anna sofya 
Kristanti, s.sos., Ibu tri Widyastuti, Ibu 
Iva, Ibu septyaningtyas (penyanyi), 
serta Bapak mujiono sebagai pelatih.

“Ketika saya mulai melaksanakan 
tugas di pn Kabupaten Kediri 
pada november 2016,  saya baru 
mengetahui bila di sini memiliki 
Grup Kulintang yang aktif dengan 

kulintang dan berlatih dengan penuh 
semangat dan sangat menjiwai.

Ketua, Wakil Ketua, serta pejabat 
struktural dan fungsional di pn 
Kabupaten Kediri, selalu memberikan 
respons positif dengan memfasilitasi 
agar Grup Kulintang itu tetap giat berlatih. 
Karena, ini merupakan aset langka dan 
perlu dikembangkan serta dilestarikan.

“Grup Kulintang ini menjadi media 
yang sangat baik untuk menjaga 
keseimbangan dan harmonisasi 
dalam hidup kita. Karena di satu 
sisi, kita sudah serius dalam bekerja, 
sehingga di sisi lainnya, kita perlu 
juga rileksasi dengan kesenian 

beranggotakan karyawati dan 
anggota Dharmayukti Karini. Jadi, 
saya sangat terpukau dan takjub 
ketika mendengarkan musik 
kulintang yang dimainkan,” ujar 
Bambang myanto, s.H, m.H., Ketua 
pn Kabupaten Kediri. 

Grup Kulintang ini memainkan 
beberapa genre lagu, mulai dari pop, 
keroncong, rock, jazz, termasuk lagu 

kulintang ini. Dengan demikian, 
diharapkan stabilitas kerja dapat 
terjaga, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan performa pelayanan 
pengadilan kepada masyarakat,” kata 
Bambang myanto.  

Bagi para pembaca setia Dandapala 
yang ingin menikmati alunan musik 
kulintang dapat membuka link berikut 
ini: https://www.youtube.com/
watch?v=za3Jqoququc. semoga 
Grup Kulintang pn Kabupaten Kediri 
dapat terus melestarikan kesenian 
budaya bangsa. 

maju terus, Grup musik Kulintang pn 
Kabupaten Kediri! (ASN)
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Beginilah kondisi Fit and Proper Test bagi 
Calon Ketua pn kelas dua di pekanbaru 
dapat diliput oleh media cetak dan media 
elektronika tVone dan Kompastv sesaat 
menjelang seleksi. sebagai bukti bahwa 
Ditjen Badilum tidak main-main mencari 
kader pimpinan pengadilan diseluruh 
Indonesia

ACARA PuRNABhAKtI h. SuwARDI, S.h., M.h., SEBAgAI 
wAKIl KEtuA MA BIDANg NoN yuDISIAl

FIT AND PROPER 
TEST BAgI 
CAloN KEtuA 
PN KElAS DuA DI 
PEKANBARu

pimpinan ma dan para isteri hakim agung 
sedang menyaksikan Kata_Kata perpisahan dari 

Wakil Ketua bidang non  yudisial di gedung ma 
lantai dasar

Dirjen Badilum ma dan sekretaris ma sedang 
berbincang serius ketika menghadiri purnabhakti Waka 

ma bapa H. suwardi, s.H., m.H.

redaksi majalah Dandapala mengucapkan 
selamat menjalani purnabhakti kepada H. 
suwardi, s.H., m.H., sebagai Wakil Ketua ma 
bidang non yudisial di hari ulang tahun ke 70 
tgl 19 mei 2017.
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KuNjuNgAN DIRjEN BADIluM MA KE wIlAyAh 
PENgADIlAN tINggI PEKANBARu

rombongan Dirjen Badilum 
ma ketika melakukan audit 
ke pn. Bangkinang, ternyata 
mendapat apresiasi positif 
atas kinerja warga besar pn. 
Bangkinang

Dirjen Badilum ma dan rombongan foto bersama di 
Istana Kesultanan siak sri Indrapura

Ketika Dirjen Badilum melihat 
kondisi ruang tahanan di pn. 
siak

Ketika Dirjen Badilum ma 
melakukan pembinaan di pn. siak 

Indrapura
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Dr. BINSAR M. GULToM, S.H., S.E., M.H., HAKIM TINGGI PT BANGKA BELITUNG

HAKIM MULTI 
TALENTA

oLEH TIM DANDAPALA

siapa yang tidak kenal Dr. Binsar matorang Gultom, s.H., s.e., m.H., yang namanya 
biasa disingkat dengan inisial BG? Ia merupakan salah satu anggota majelis Hakim 
yang menyidangkan kasus pembunuhan Wayan mirna salihin (atau dikenal juga 
sebagai kasus “kopi sianida”) yang sempat menghebohkan publik pada tahun lalu.
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majalah Komisi Yudisial, serta 
masih banyak lagi. Binsar juga telah 
menulis beberapa buku, antara 
lain berjudul pelanggaran Ham 
dalam Hukum Keadaan Darurat di 
Indonesia, pandangan Kritis seorang 
Hakim dalam penegakan Hukum di 
Indonesia (masing-masing terbitan 
pt Gramedia pustaka utama 
Kompas, Jakarta).

Bahkan untuk Juli-agustus 2017 
mendatang, rencananya akan 
terbit lagi buku pandangan Kritis 
seorang Hakim Jilid III, sub judul 
“polemik Jabatan Hakim sebagai 
pejabat negara.” Binsar mengatakan, 
berdasarkan pesan promotornya 
prof. Dr. Jimly asshiddiqie, s.H. 
kepada dirinya, ketika ia lulus ujian 
terbuka dengan predikat “sangat 
memuaskan” dari universitas 
sumatera utara (usu) medan pada 
10 agustus 2010 silam, bahwa 
seseorang bergelar Doktor Ilmu 
Hukum haruslah mampu menulis 
buku berkualitas.

setamat dari sma subsidi Katolik 
sibolga pada 1977, Binsar berangkat 
merantau untuk meneruskan kuliah 
di fakultas Hukum universitas 

maka itu, di sabtu 
pagi yang cerah, 
tim Dandapala 
berkesempatan 
mewawancarai 

BG di rumahnya yang terletak di 
perumahan Green oasis, Celentang, 
sako, palembang. rumahnya bercat 
biru muda dan terletak di hook. Di sisi 
kiri rumah itu ada kandang burung 
yang terbuat dari kawat berukuran 
3x4 meter. sejurus kemudian, pak BG 
sendiri yang menyambut kedatangan 
kami di teras rumahnya.

“saya sengaja memasukkan 16 
pasang burung dari berbagai jenis, 
seperti burung kacer, cucak hijau dan 
murai batu, dan lain-lain. awalnya 
burung-burung itu saling berantem, 
dan setiap ada yang mati selalu 
saya ganti dengan jenis yang sama. 
sampai akhirnya burung-burung itu 
bosan berkelahi dan sekarang bisa 
hidup rukun bersama. Filosofinya 
adalah kalau burung saja bisa 
didamaikan, mengapa manusia 
sangat sulit didamaikan?” ungkap 
pria berkacamata dan berkumis tebal 
itu mengawali pembicaraan dengan 
Dandapala.

menciptakan suasana asri tidak 
hanya dilakukan Binsar di rumah 
pribadinya. rumah dinasnya di 
pengadilan tinggi (pt) Bangka 
Belitung juga ia “sulap” dengan 
taman hias yang dibonsai 
sedemikian rupa sehingga 
menampilkan suasana hijau dan 
asri. lingkungan yang asri akan 
membuat betah tinggal di rumah, 
karena rumah itu adalah “istana 
keluarga”. Ketika pulang dari kantor, 
Binsar biasa beristirahat, dan 
selanjutnya berolahraga sambil 
sesekali menata tanaman hias 
juga bersama keluarga, sehingga 
lingkungan rumahnya menjadi sehat, 
serta keluarganya pun menjadi 
harmonis. mengenai biaya penataan 
taman, tidak menjadi masalah 

berarti bagi Binsar, karena hal ini 
dianggap sebagai hobi, sehingga ia 
tidak memikirkan taman yang telah 
dibiayainya ketika harus mutasi.

“saya orangnya tidak bisa diam. Di 
manapun berada, saya akan selalu 
beraktivitas. Bahkan, di dalam mobil 
pun (misalnya saat terjebak macet di 
jalan tol Jagorawi menuju kediaman 
di Kelapa Dua Depok), ketika tiba-
tiba saya mendapatkan suatu ide 
atau gagasan, maka saya akan 
bicara sendiri dan merekamnya di 
smartphone yang selalu saya bawa 
ke mana pun pergi. Kemudian, ketika 
sampai di rumah, maka rekaman 
itu akan saya olah menjadi suatu 
tulisan atau berita yang menarik,” 
jelas Binsar mengenai caranya 
menuangkan ide atau gagasannya.

Hobi menulis Binsar dapat dilihat 
dari tulisannya di berbagai media 
di Indonesia, baik di koran maupun 
majalah, seperti Kompas, suara 
pembaruan, media Indonesia, 
seputar Indonesia, Harian Waspada, 
Koran tempo, majalah tempo, 
majalah forum Keadilan, Varia 
peradilan, majalah mahkamah 
agung, majalah Dandapala dan 

BG ketika memberi petunjuk kepada panitera pengganti pt Babel 
terkait membuat konsep berita acara yang benar.
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atmajaya Yogyakarta jurusan Hukum 
pidana. Binsar tak menyangka dapat 
masuk ke fakultas tersebut, sebab 
cita-citanya  sebelum itu adalah 
menjadi seorang pelukis seperti 
affandi. namun karena pendaftaran 
akademi seni rupa Indonesia (asrI) 
sudah tutup, akhirnya dia mendaftar 
dan diterima menjadi mahasiswa 
fakultas Hukum universitas 
atmajaya Yogyakarta.

Di kota gudeg tersebut, Binsar 
menemukan gadis pujaan hatinya, 
sri misgianti, s.e., m.H., yang kini 
bertugas sebagai pns di Badan 
pengawas (Bawas) ma rI. pasangan 
sejoli ini telah dikaruniai lima orang 
anak, yaitu mis nani, s.H., m.H. 
(saat ini bekerja sebagai panitera 
pengganti di pn Depok), dr. Widya 
mandala sari Gultom, sp.pD (bekerja 
di rs medistra Jakarta), melky 
sidhek Gultom, s.H. (pengacara, 
yang kini sedang menyelesaikan 
magister Hukum di universitas 
sriwijaya, palembang), maher syalal 
Gultom (mahasiswa fH usu medan) 
dan Brian Daven Kyher Gultom (baru 
lulus sma negeri 39 Cijantung dan 
kini sedang mengikuti seleksi akpol 
dan seleksi perguruan tinggi).

Ketika Binsar berkeinginan keras 
membagikan ilmunya kepada 
masyarakat, dirinya pernah 

mendirikan sebuah Yayasan Widya 
mandala yang bergerak di bidang 
pendidikan yaitu smp dan sma 
di Cilangkap, Jakarta timur. Ia 
menunjuk istrinya sendiri untuk 
menjadi ketua yayasan tersebut, 
sedangkan sebagai kepala sekolah 
adalah dirinya sendiri.

“namun karena kesibukan saya 
sebagai pns di mahkamah agung 
saat itu (1984-1985), akhirnya 
sekolah tersebut saya serahkan 
kepada penduduk setempat. namun 
“intisari” dari sekolah itu, lahirlah 
putri kami yang diberi nama “Widya 
mandala sari”, yang nama berarti 
Widya = pengetahuan, mandala = 
tempat, sari = inti, dari perjuangan 
membuat sekolah tersebut. Dan, 
ternyata kini putri kami tersebut 
sekarang menjadi Dokter spesialis 
penyakit Dalam di rsu mohammad 
Husein palembang,” tutur Binsar 
yang lahir di sibolga, 7 Juni 1958.

Binsar mengawali kariernya sebagai 
Cpns di mahkamah agung bagian 
pidana pada 1984. Gaji kecil tidak 
membuatnya kehabisan akal. Ia pun 
mulai memutar otak untuk berbisnis 
jual-beli mobil, khusus Honda karena 
merek tersebut tetap unggul dan 
irit bensinnya. “pengalaman tak 
terlupakan yaitu saat saya baru saja 
membeli mobil Honda accord di 
1985 dengan harga sangat murah, 

ternyata mobil itu mogok di jalan 
tol. namun setelah saya perbaiki, 
mobil itu terjual dengan harga tinggi, 
sehingga saya mendapat untung 
lumayan besar,” ujarnya sambil 
tertawa mengingat nostalgia itu.

Jual beli tersebut dilakoninya sejak 
1985 sampai 1999, hingga dia bisa 
membangun rumah tempat tinggal 
di Kelapa Dua Depok. lalu, tidak puas 
dengan gelar sarjana hukum yang 
telah disandangnya, Binsar kembali 
menimba ilmu di stIe Jagakarsa 
Jakarta selatan dan ia berhasil 
menyabet gelar sarjana ekonomi 
pada 1994. Ketika ada pendaftaran 
Calon Hakim pada 1993, Binsar tidak 
menyia-nyiakan kesempatan emas 
itu, hingga akhirnya dia menjadi 
Calon Hakim pada pengadilan 
negeri Bogor. “saya adalah hakim 
yang pernah ditugaskan pimpinan 
mahkamah agung ke luar negeri , 
yakni pn manatuto (timor timur) 
pada 1996,” ujarnya.

Di tempat tersebut, penempatan 
Binsar sebagai hakim pertama yang 
membawa dirinya sebagai salah satu 
hakim hak asasi manusia (Ham) 
untuk mengadili kasus pelanggaran 
Ham berat pasca jajak pendapat 
timor timur 1999. Dari pn manatuto, 
Binsar bergeser ke pn Dili, timor 
timur pada 1998. akibat kalahnya 
Indonesia dalam referendum, maka 
Binsar tidak bisa meneruskan karirnya 
sebagai hakim di sana, karena 
timor timur sudah menjadi negara 
merdeka, sehingga Binsar mutasi ke 
pn purwakarta pada 1999.

tetapi, pn purwakarta dirasanya 
kurang pas, jadi atas kebijaksanaan 
menteri Kehakiman dan sekretaris 
negara saat itu prof. Dr. muladi, s.H., 
Binsar dipromosikan ke pn Bogor 

foto keluarga BG.
BG bersama istri tercinta.
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pada tahun itu juga (tahun 1999-red). 
selain itu, pada 1999 juga, tepatnya 
13 agustus, dirinya mendapatkan 
penghargaan satyalancana Karya 
satya 20 tahun dari presiden rI B.J. Habibie.

pengalaman Binsar bertugas di 
timor timur membuatnya tertarik 
untuk mendalami studi tentang Ham, 
hingga akhirnya selain dipercaya 
sebagai salah seorang hakim 
anggota di pengadilan Ham Ad Hoc 
Jakarta pusat pada 2001, Binsar pun 
memilih judul “pelanGGaran Ham 
Dalam HuKum KeaDaan Darurat 
DI InDonesIa (studi Kasus 
pelanggaran Ham Berat pascajajak 
pendapat di timor timur tahun 
1999)” untuk disertasi Doktornya.

Ketika Binsar mengadili kasus 
pelanggaran Ham berat timor 
timur, pengadilan Ham Ad Hoc 
Jakarta pusat sempat memeriksa 
saksi mantan presiden Habibie, 
mantan panglima Besar tnI Jenderal 
Wiranto, mantan menlu ali alatas, 
mantan menkeh dan mensesneg 
prof. muladi, dan lain-lain, terhadap 

terdakwa Kodim Dili dan Korem timor 
timur dengan Ketua majelis Dr. andi 
samsan nganro, s.H., m.H. (kini beliau 
sudah menjadi Hakim agung-red).

meskipun Binsar disibukkan dengan 
mengadili kasus pelanggaran Ham 
berat timor timur, namun ia masih 
tetap bertugas sebagai hakim di pn 
Bogor hingga 2003. Bahkan sekalipun 
ia sudah dipromosikan oleh ma 
menjadi hakim di pn medan pada akhir 
2003, dirinya masih tetap dipercaya 
mahkamah agung untuk mengadili 
kasus pelanggaran Ham berat tanjung 
priok di tahun yang sama.

sampai-sampai saat itu nama Binsar 
dikenal sebagai “hakim terbang” 
dari medan ke Jakarta, dikarenakan 
setiap minggu dirinya selalu pulang-
pergi antara kedua kota tersebut 
untuk bersidang di pengadilan Ham 
Ad Hoc Jakarta pusat. setelah itu, 
Binsar dipromosikan mahkamah 
agung menjadi Wakil Ketua pn 
simalungun (2006), dan naik menjadi 
Ketua pn simalungun pada 2008. 
Di sana, Binsar sempat mengukir 

prestasi pengadilan itu yakni naik 
peringkatnya dari Kelas II menjadi 
Kelas I B, dan lingkungan di pn 
tersebut sempat dibuatnya menjadi 
indah dan asri karena dihiasi 
tanaman hias bonsai.

namun entah mengapa, perjalanan 
karier membawa Binsar akhirnya 
bertugas di pn Bengkulu. Di kota 
tersebut, dia menemukan jati dirinya 
dengan tuhan, hingga akhirnya 
memiliki jemaat di Gereja Bethel 
Indonesia (GBI) Bengkulu. Ia pun 
melayani jemaat di berbagai pelosok 
wilayah Bengkulu hingga pulau 
enggano. Binsar selalu berkeliling 
tak kenal lelah untuk menyapa 
para jemaat yang membutuhkan 
harapan untuk hidup. selain itu, di 
sana, Binsar segera menyelesaikan 
disertasi Doktornya yang berjumlah 
300 halaman hanya dalam waktu 6 
bulan saja.

menariknya, di sela-sela kesibukan 
tersebut, di kota itu juga pertama 
kalinya Binsar mendapatkan dan 
memiliki burung beraneka macam 

Buku-buku dan artikel-artikel hasil karya BG.

Dr. Binsar Gultom menyerahkan buku karangannya “pelanggaran Ham dalam 
Hukum Keadaan Darurat di Indonesia kepada prof. Dr. Jimly asshidiqie, s.H., Dr. 
todung mulya lubis, s.H., prof. Dr. Gayus lumbuun, s.H., dan Ketua muda tata 
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dari mahasiswanya, karena saat itu 
ia mengajar di universitas negeri 
Bengkulu dan universitas Hazairin 
Bengkulu. Bahkan di sana pulalah 
Binsar pernah mengikuti seleksi 
calon Hakim agung dari jalur 
non karier, yang mana pimpinan 
ma maupun Komisi Yudisial 
memperbolehkan Binsar mendaftar 
menjadi Hakim agung dari 
pengadilan tingkat pertama karena 
sudah bergelar doktor.

saat itu, Binsar sempat lulus sampai 
tahap ke-III yaitu wawancara di 
Komisi Yudisial. namun apa dikata, 
saat itu Binsar akhirnya dilarang 
melanjutkan tahapan selanjutnya. 
namun, ini semuanya memberikan 
pengalaman berharga baginya. 
sebab, untuknya ada satu prinsip 
yang mesti teguh dipegang yaitu 
“lebih baik gagal daripada tidak 
pernah mencoba sama sekali”. 
Kegagalan adalah kesuksesan 
yang tertunda. “Kalau tidak pernah 
mencoba kapan berhasilnya?,” imbuh 
ayah lima anak ini.

selama berkarya dan bertugas di pn 
Bengkulu sejak 2010, Binsar sempat 

dua kali melakukan launching 
dan bedah buku; pertama yang 
diselenggarakan oleh universitas 
Hazairin Bengkulu (2010), kedua 
adalah yang diadakan pemda 
provinsi Bengkulu (2012) dengan 
keynote speaker mewakili Ketua 
mahkamah agung rI adalah prof. Dr. 
paulus effendi lotulung, s.H. (Ketua 
muda tata usaha negara mahkamah 
agung), serta narasumber yang 
terdiri dari: prof. Dr. Gayus lumbuun, 
s.H., Dr. todung mulya lubis, Ifdal 
Kasim (Ketua Komnas Ham). Juga 
hadir dalam acara tersebut prof. Dr. 
Jimly asshiddiqie, prof. Hikmahanto 
Juwana, s.H., llm, ph.D, serta para 
tamu undangan lainnya dari Jakarta.

rupanya pekerjaan yang tulus kita 
kerjakan akan selalu membawa 
berkah dari tuhan. Ketika Binsar dan 
istrinya bertandang ke kediaman 
Ketua  mahkamah agung Dr. H.m. 
Hatta ali, s.H., m.H. (saat itu beliau 
belum menjadi profesor-red) dalam 
acara open house Idul fitri, dirinya 
sempat ditanya oleh Ketua ma. 
“Apakah masih kerasan di Bengkulu 
Binsar?” tanya Hatta ali. Binsar 
menjawab “Masih kerasan, pak.” 

Ketua ma merasa heran “Lho, 
kok masih kerasan?” “Di Bengkulu 
suasananya tenang dan saya telah 
memiliki banyak aktivitas dan jemaat,” 
jawab Binsar dengan tulus. namun 
di luar dugaan Binsar, satu minggu 
setelah perbincangan tersebut, dia 
dipromosikan oleh pimpinan ma ke 
pn palembang pada 2014.

Binsar tidak lama bertugas di pn 
palembang, karena tenaganya 
sangat dibutuhkan untuk mengelola 
majalah Dandapala di bawah 
pembinaan Direktur Jenderal (Dirjen) 
Badilum rI H. Herri swantoro, 
s.H., m.H. (saat itu beliau belum 
mempunyai gelar doktor-red), maka 
dia dipromosikan oleh mahkamah 
agung ke pn Jakarta pusat pada 
pertengahan 2015. ternyata, di 
pn Jakarta pusat pun Binsar tidak 
lama bertugas. usai menyidangkan 
dan mengadili kasus “kopi maut 
bersianida”, nama Binsar  melejit. 
namanya sangat populer dan tidak 
asing lagi namanya di berbagai 
media sosial, cetak dan elektronik. 
Kemudian, kembali di luar dugaan, 
tuhan memberikan kepercayaan 
kepada pimpinan ma untuk 

sIapa DIa

(1) BG di atas sepeda bermesin kesayangannya (2) BG di taman Hias rumah Dinas  Hakim tinggi pt. 
Babel (3) BG di taman hiasnya yang indah di rumah pribadi (4,5) Burung-burung peliharaan BG.

1

2 4

3 5
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mempromosikan Binsar menjadi 
Hakim tinggi di pt Bangka Belitung (ia 
sudah dilantik pada 16 februari 2017).

Berbagai seminar di dalam maupun 
luar negeri, sudah diikuti olehnya, 
baik sebagai peserta maupun 
pembicara (narasumber). Dialog 
interaktif di media televisi pun sudah 
pernah dilakoninya. Bahkan selama 
menyidangkan kasus kopi maut 
bersianida, Binsar dan lilik mulyadi 
masih sempat menggugat syarat 
calon hakim agung yang dinilainya 
sangat diskriminatif antara syarat 
calon dari karier dan non karier lewat 
judicial review di mahkamah Konstitusi. 

semangat menuntut ilmu tidak 
pernah padam dalam diri Binsar. 
magister Hukum pun diraihnya dari 
IBlam Jakarta pada 2003, lalu ia 
meraih gelar Doktor dari usu medan 
pada 2010, dengan tim promotor: 
prof. Dr. Jimly asshiddiqie, s.H., prof. 
Hikmahanto Juwana, s.H., llm, ph.D, 
prof. Dr. paulus effendi lotulung, 
s.H., prof. Dr. Bismar nasution, s.H., 
m.H., prof. Dr. suhaidi, s.H., m.H., dan 
prof. Dr. alvi syahrin, s.H., m.H.

Kesibukan Binsar selama 
menjalankan tugas di pn Jakarta 
pusat, yang setiap harinya bersidang 
puluhan perkara dengan segala 
kompleksitasnya, sampai-sampai 
dirinya sering pulang larut malam dari 
kantor ke rumahnya di Depok menjadi 
tolak ukur supaya dapat membagi 
waktu seefisien mungkin serta selalu 
menjaga kesehatannya. resep untuk 
itu terkadang dirinya harus gantian 
membawa kendaraan dengan istrinya. 
Istrinya kadang harus pulang sendiri 
bersama mobil angkutan mahkamah 
agung, karena sidang Binsar kerap 
selesai hingga pukul 21.00-22.00 WIB, 
sehingga ia terkadang harus tidur 
sebentar di dalam mobil di lapangan 

parkir spBu sambil menunggu 
kemacetan  berakhir.

terkadang di kantor pengadilan-lah 
Binsar membuat putusan hingga 
sampai pukul 22.00 WIB sambil 
menunggu kemacetan berlalu, 
setelah itu baru meluncur ke Depok 
dengan lamanya perjalanan hanya 1 
jam. tiba di rumah, Binsar langsung 
tidur pulas, dan bangun di esok 

harinya sekitar pukul 05.00 WIB, dan 
setelah berdoa kepada tuhan, dia 
berangkat lagi ke kantor pukul 06.00 
WIB untuk beraktivitas.

Binsar sering berolahraga ketika hari 
libur, terutama olahraga yang jadi 
hobinya, yaitu bulu tangkis dan tenis 
lapangan. namun, karena di Bangka 
Belitung tidak ada lawan yang 
seirama dengan kemampuannya, 
terpaksalah dia berganti olahraga 
yaitu jalan kaki dan/atau naik 
sepeda setiap pagi. Dia menelusuri 
perkampungan yang udaranya masih 
segar tanpa dicemari udara kotor.

lalu, hobi mengajar di berbagai 
perguruan tinggi pun tidak bisa 
dilepaskan dari dalam diri Binsar, 
karena hal itu menjadi suatu 
hiburan tersendiri bagi dirinya. 
terkadang ia bisa bercanda 

dengan para mahasiswanya seraya 
memberikan mata kuliah secara 
empiris, bukan sekadar teori saja. 
perguruan tinggi dimaksud seperti 
universitas Bengkulu, universitas 
muhammadiyah palembang dan 
universitas esa unggul Jakarta Barat.

sebagai umat beragama, Binsar 
selalu taat beribadah. Bahkan ke 
manapun dia pergi di berbagai 
penjuru nusantara, maka seminggu 
sebelumnya dia akan mengontak 
pengurus GBI, sehingga dia bisa 
berkhotbah memberikan pencerahan 
dan siraman rohani kepada umatnya, 
misalkan ke medan, palembang, 
Bengkulu, surabaya, Bandung, serta 
Jakarta dan sekitarnya. Hal yang 
paling sering dikhotbahkan Binsar 
kepada jemaatnya adalah agar 
manusia selalu memperkarakan 
hidupnya kepada tuhan, dengan 
alasan bahwa “setiap perkara 
manusia pasti diadili di pengadilan 
negara dan pengadilan Tuhan”.

oleh karena itu, Binsar yang namanya 
berarti “terbit” dan matorang yang 
artinya “terang benderang”, karena 
dia lahir pada pukul 6 pagi dalam 
suasana yang cerah dan terang 
benderang, berpesan “karena kita 
harus mempertanggungjawabkan 
segala perbuatan kepada Tuhan”, 
maka sebaiknya jika kita sudah 
tahu suatu perbuatan itu salah, 
jangan melakukannya. tetapi, jika 
sudah tahu perbuatan itu benar, 
maka jangan ragu-ragu untuk 
melaksanakannya. “Kalau kita sudah 
tahu perbuatan itu salah, namun 
tetap dilakukan juga, itu namanya 
Dosa,” tegas Binsar saat mengakhiri 
perbincangannya dengan Dandapala.

selamat berkarya pak BG! Hakim 
multi talenta, penulis, pengajar dan 
pendeta. (ASN)

sIapa DIa

karena kita harus 
mempertanggungjawabkan 

segala perbuatan kepada 
tuhan, maka sebaiknya 

jika kita sudah tahu suatu 
perbuatan itu salah, 

jangan melakukannya. 
tetapi, jika sudah tahu 

perbuatan itu benar, maka 
jangan ragu-ragu untuk 

melaksanakannya.

- Dr. BINSAR M. GULToM, S.H., S.E., M.H..-
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pengusaha tersebut bertanya, 
“Berapa banyak roti yang bisa 
kamu buat dalam setahun?”
“saya tidak pernah menghitung, 
tapi saya rasa tidak terlalu banyak, 
seperti halnya perusahaan roti 
yang bekerja dengan mesin yang 

canggih,” jawab si pemuda.
“apakah kamu sanggup 

membuat roti sebanyak 
3.650 kotak dalam 

setahun?” cetus 
pengusaha itu.
“Wah, itu terlalu 

menawarkan kerja sama 
pembuatan dan pemasaran roti, 
tetapi dengan skala yang lebih 
besar.

Si Pemuda 
Pembuat 
Roti
“Berat ringan pekerjaan tergantung dari cara pandang kita dan 
bagaimana mengerjakannya.”

oleH TIM DANDAPALA

H iduplah seorang 
pemuda di 
sebuah kota kecil 
yang berprofesi 
sebagai pembuat 

roti rumahan. meski roti yang 
dibuatnya adalah roti rumahan 
dan terkesan sederhana, namun 
seiring waktu, mulai terkenal-
lah kenikmatan roti buatan 
si pemuda tersebut. 
akhirnya, datanglah 
seorang 
pengusaha 
yang 
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penuh pesimisme akan pekerjaan 
yang diberikan kepada kita.

namun kita lupa bahwa itu adalah 
bayang-bayang semu semata, 
termasuk perasaan kita yang ragu 
dengan kemampuan diri sendiri. 
Jadi, yang selalu muncul hanyalah 
bayangan beban berat serta 
tanggung jawab besar yang harus 
dipikul.

saudara sekalian, cobalah sudut 
pandang lain, seperti halnya cerita 
si pemuda pembuat roti di atas. 
Hilangkanlah bayangan beban 
berat pekerjaan yang harus kita 
kerjakan. percayalah kepada 
kemampuan diri, kemudian 
lakukanlah sedikit demi sedikit 
dengan cara yang konsisten, dan 
munculkan optimisme diri. maka 
lihatlah hasil akhirnya; apakah 
ada pekerjaan berat yang tidak 
mungkin kita lakukan?? tidak...
saya pasti bisa melakukannya. 
salam.  (TJ)

banyak bagi saya mengingat 
keterbatasan alat dan tenaga 
saya,” kata pemuda.
“Kalau begitu dalam sebulan 
apakah kamu sanggup menyuplai 
saya dengan roti buatanmu 
sebanyak 300 kotak?” ungkap 
pengusaha.

membayangkan beratnya 
pekerjaan yang harus dilaluinya 
dalam sebulan, si pemuda tetap 
ragu dengan kemampuannya. 
“Jumlah itu masih terlalu 
berat bagi saya, yang hanya 
mengandalkan tenaga sendiri, 
tanpa bantuan orang lain,” katanya.

“Ya sudah, kamu cukup 
mengirimkan kepada saya 
10 kotak roti dalam sehari. 
Bagaimana?”
Dengan mantap pemuda tersebut 
menjawab, “nah, kalau 10 kotak 
dalam sehari saya pasti sanggup!”
Kemudian, bekerjalah si pemuda 
dengan semangatnya, dan hari-
hari dilaluinya dengan membuat 
roti yang nikmat tersebut. tak 
terasa sebulan berlalu, setahun 
terlewati, pemuda itu tetap 
dengan tekunnya membuat 10 
kotak roti setiap hari. Dalam 
sebulan berhasil terbuat 300 
kotak, hingga dalam satu tahun 
tak terasa jumlah 3650 kotak 
roti nikmat dapat dibuat oleh si 
pemuda.

saudara sekalian, ada kalanya 
kita tidak sadar dan percaya 
diri dengan kemampuan kita. 
Kita sering ragu dengan tugas 
dan pekerjaan yang dibebankan 
kepada kita. sebuah pekerjaan 
akan terlihat besar atau kecil, 
berat atau ringan, adalah 
tergantung dari cara pandang kita, 
dan bagaimana kita melaluinya.

sebuah pekerjaan besar yang kita 
kerjakan dengan sungguh-sungguh, 
dengan cara yang sederhana. lalu, 
kita lakukan sedikit demi sedikit 
namun konsisten, maka lihatlah 
hasilnya. pekerjaan yang tadinya 
kita anggap tidak mungkin atau 
sulit dilakukan akan terasa mudah 
dan ringan.

Demikian juga yang terjadi dalam 
kehidupan kita. masalah dalam 
kehidupan rumah tangga sehari-
hari, beban pekerjaan 
kantor, ataupun 
masalah dalam 
kehidupan sosial 
kita, sering datang 
mendera. akhirnya, 
kita pun merasa 
terjebak dengan 
bayangan beban-
beban berat yang harus 
ditanggung, hari-hari 
panjang 
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Cara EfEktif 
Daftarkan 
Hak Cipta

sebuah karya cipta memang patut dilegalkan, karena itu merupakan jerih payah 
intelektual seseorang maupun kelompok. Di beberapa negara masih banyak pihak yang 
melakukan plagiat ataupun mengakui sebelah pihak terhadap hasil karya orang lain; 
khususnya dalam industri kreatif, semisal musik, film, dan sebagainya. Bagaimana 
dengan Indonesia? Di tanah air tercinta ini, plagiat pun masih merajalela, karena kekuatan 

hukum mengenai hak cipta masih kurang kuat. 
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apalagi perkembangan zaman semakin 
menunjukkan bahwa kreativitas 
seseorang sudah lebih mudah disalurkan 
melalui berbagai media sharing, seperti 
facebook, Youtube, soundcloud, 

spotify, dan lain-lain. Dengan begitu, sudah jelas 
hal ini memudahkan para user untuk mendapatkan 
berbagai bentuk karya secara cuma-cuma. Dengan 
demikian, anda perlu melakukan berbagai cara untuk 
mempertahankan dan melegalkan karya.

salah satunya adalah dengan mendaftarkan karya 
cipta anda ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan 
Intelektual Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia 
(Kemenkumham) rI. langkah-langkahnya sebagai 
berikut:
• Mengajukan langsung ke Ditjen Kekayaan Intelektual 

di kantor pusat yang berada di Jalan H.r. rasuna 
said Kav. 8-9, Jakarta selatan.

• Dapat melalui Kantor Wilayah Kemenkumham di 
seluruh Indonesia.

• Melalui kuasa hukum Konsultan HKI terdaftar.

untuk hak cipta lagu juga memiliki persyaratan 
pencatatan hak cipta lagu perseorangan yang dilakukan 
secara langsung kepada Direktorat Hak Cipta dan 
Desain Industri, Ditjen Kekayaan Intelektual. Yakni 
dengan cara:
1. mengisi formulir pencatatan.
2. melampirkan contoh ciptaan dan uraian ciptaan 

berupa judul lagu, not balok atau not angka beserta 
syairnya yang ditulis dalam selembar kertas, serta 
contoh lagu dalam bentuk CD.

3. melampirkan dokumen pendukung yang meliputi 
identitas pemohon (disertakan dengan bukti 

kewarganegaraan), dan surat Kuasa Khusus (jika 
melalui kuasa hukum, dapat melampirkan surat 
pernyataan Kepemilikian Hak Cipta).

4. Dikenakan biaya pendaftaran sebesar rp300 ribu 
(lampiran peraturan pemerintah (pp) no. 45 tahun 
2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis penerimaan 
negara Bukan pajak yang Berlaku pada Kementerian 
Hukum dan Hak asasi manusia).

sedangkan, apabila permohonan tersebut diajukan atas 
nama perusahaan, maka wajib melampirkan fotokopi 
akta pendirian perusahaan yang telah dilegalisir oleh 
notaris, serta fotokopi Ktp pimpinan perusahaan 
yang akan menandatangani surat Kuasa dan surat 
pernyataan.

pada pencatatan hak cipta pun memiliki beberapa 
prosedur, yaitu:
1. setelah pengajuan permohonan pencatatan hak 

cipta, Ditjen Kekayaan Intelektual akan melakukan 
pengecekan ulang yang sifatnya administratif 
mengenai kelengkapan dokumen.

2. apabila dalam pemeriksaan administratif dokumen 
belum lengkap, maka pemohon diberikan waktu 
selama 3 bulan untuk melengkapinya.

3. Ditjen Kekayaan Intelektual akan melakukan 
evaluasi dan mengeluarkan surat pencatatan 
Ciptaan dan mencatatnya dalam Daftar umum 
Ciptaan. Hal tersebut dilakukan apabila tidak ada 
yang merasa keberatan terhadap permohonan 
pencatatan hak cipta.
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Macet merupakan hal yang lazim terjadi di kota-kota besar yang padat penduduknya. 
Jakarta sebagai kota besar dengan mobilitas penduduknya yang tinggi, sudah pasti 
sangat akrab dengan kemacetan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kendaraan pribadi 
yang setiap tahunnya semakin meningkat. Selain itu, kemacetan juga merupakan salah 

satu pemicu terjadinya kecelakaan di jalan raya.

Langkah 
Jitu 
Hindari 
Macet

menempuh perjalanan akan lebih 
cepat beberapa jam dan sampai 
di tempat tujuan anda dengan 
tepat waktu. selain berangkat lebih 
awal, pulang lebih malam menjadi 
salah satu hal yang bisa dilakukan 
untuk menghindari macet. Jam 

nah, apa saja yang harus dilakukan 
agar terhindar dari macet? lakukan 
beberapa hal ini.

BERANGKAT LEBIh AwAL DAN 
PULANG LEBIh MALAM
Ketika biasanya anda berangkat 

ke tempat beraktivitas sekitar 
jam 7 dan itu membuat anda 
terjebak macet, cobalah untuk 
berangkat lebih pagi daripada 
itu. Hal ini akan membantu anda 
terhindar dari macet. selain itu, 
waktu yang dibutuhkan untuk 
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terhindar dari macet. tentu saja 
pemilihan rute cadangan ini harus 
juga disesuaikan dengan waktu 
tempuh yang dibutuhkan sehingga 
anda tidak terlambat.

NIKMATI PERJALANAN ANDA!
nikmati saja. Ya, hal ini yang harus 
dilaksanakan jika keempat pilihan 
di atas masih belum membantu 
anda terhindar dari macet. Khusus 
bagi pengguna kendaraan roda 
empat, sembari menunggu jalur lalu 
lintas kembali normal, anda dapat 
mendengar informasi mengenai 
kejadian terbaru ataupun lagu-lagu 
di channel radio kesayangan anda.

padat kendaraan biasanya ada di 
sekitar pukul 17.00–20.00, maka 
cobalah untuk pulang sekitar 
pukul 21.00. Ketika anda pulang di 
waktu yang bukan merupakan jam 
sibuk, setidaknya anda tidak perlu 
berdesakan di jalan raya.

GUNAKAN TRANSPoRTASI UMUM
Walaupun sarana transportasi 
umum di Indonesia, khususnya 
di Jakarta masih belum terlalu 
memadai, namun setidaknya 
sudah sangat layak untuk dijadikan 
salah satu alternatif menghindari 
macet. Bus transjakarta adalah 
salah satunya. Kita semua tahu 
bahwa transjakarta mempunyai 
jalurnya sendiri atau biasa disebut 
dengan busway. Ketika kendaraan 
lain diam di tempat, transjakarta 
tetap melaju dengan baik. selain 
itu, ada pula kereta Commuter line, 
ojek, dan lain-lain, yang bisa anda 
naiki, sehingga anda juga telah 
membantu mengurangi volume 
kendaraan di jalan raya. 

NEBENg  ATAU BERANGKAT 
BARENG TEMAN
menumpang atau bahasa kerennya 
nebeng bareng teman anda juga 

merupakan salah satu hal yang 
dapat anda lakukan agar terhindar 
dari macet. Coba cari tahu teman-
teman kantor yang lokasi tempat 
tinggalnya dekat dengan rumah 
anda. Gunakan 1 mobil untuk 
memuat beberapa orang ke tempat 
tujuan yang sama. Buatlah jadwal 
jemput untuk diri anda setiap hari. 
Dari situ, salah satu keuntungannya 
yaitu anda tidak akan merasa 
capek, karena setiap saat harus 
duduk di balik kemudi dan menyetir 
di jalanan yang padat.

TEMUKAN JALUR/JALAN 
ALTERNATIf
Coba buka aplikasi Google maps 
dan cari tahu jalur 
alternatif yang bisa 
anda gunakan untuk 
sampai ke kantor. anda 
juga bisa menyurvei 
sendiri jalan alternatif 
dengan mencoba 
untuk mengubah rute 
perjalanan dari yang 
biasanya dilewati. 
rute baru ini dapat 
membantu anda untuk 
lebih cepat sampai 
ke tempat tujuan dan 
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peSona 
Hutan teRtua 
di pulau jawa
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dan sebagainya. sementara, 
beberapa fauna yang ada di sana, 
yaitu banteng, rusa, ajag, babi 
hutan, kijang, macan tutul, lutung, 
kera abu-abu, dan biawak. Di sini 
juga terdapat 236 jenis burung 
darat dan burung air. Beberapa 
variannya yakni ayam hutan, 
kangkareng, rangkok, merak, dan 
cekakak Jawa.

tn alas purwo terbagi atas empat 
zona, yaitu zona inti, zona rimba, 
zona pemanfaatan, dan zona 
penyangga. namun, ada beberapa 
spot yang sayang untuk dilewatkan 
di tn alas purwo ini, yakni:

1. Hutan BamBu
Hutan bambu adalah salah satu 
spot menarik yang akan anda lewati 
jika ingin mengunjungi Gua Istana. 
Hutannya masih sangat alami, 
sehingga udaranya sejuk. Jenis 
bambu yang ada di sini adalah 
bambu jajang. padatnya bambu 
yang ada di sana membuat anda 
sesekali harus menunduk untuk 
berjalan karena bambu-bambu yang 
melengkung.

5 jam. Dari arah Jember, lakukan 
perjalanan menuju Kecamatan 
Genteng yang berjarak sekitar 65 
kilometer, kemudian lanjutkan 
perjalanan menuju Jajag-srono-
muncar-tegaldilmo. selanjutnya, 
anda akan sampai di alas purwo. 
sedangkan, kalau dari Denpasar, 
tempat ini dapat dijangkau dari 
Denpasar-Gilimanuk-pelabuhan 
Ketapang Banyuwangi, lalu ikuti rute 
yang sama seperti dari Banyuwangi. 
saat berada di pintu masuk, tiap 
pengunjung akan dikenai biaya tiket 
sebesar lebih kurang rp6.000.

sebagai hutan hujan alami di 
pulau Jawa, di tn alas purwo 
terdapat sekira 580 jenis flora 
dan 50 jenis fauna yang tersebar 
di seluruh penjurunya. Beberapa 
jenis tanaman yan dapat anda 
lihat, di antaranya adalah sawo 
kecik, bumbu manggong, ketapang, 
rumput, herba, semak, liana, kepuh, 

dari arah pelabuhan 
Ketapang, alas 
purwo hanya 
berjarak sekitar 5 
kilometer, sedangkan 

dari kota Banyuwangi, anda 
harus menempuh jarak sekitar 
14 kilometer ke arah utara. Jadi, 
untuk sampai di sana, anda bisa 
mengambil rute Banyuwangi 
menuju Kecamatan rogojampi-
srono-muncar-tegaldlimo. 
sesampainya di kecamatan 
tegaldlimo, anda harus menyusuri 
jalan sekitar 10 kilometer melalui 
jalan berbatu. setelah itu, anda 
akan menemukan pos perhutani 
taman nasional alas purwo, yang 
merupakan gerbang masuk menuju 
lokasi tersebut.

Bagi anda yang berasal dari 
surabaya, bisa menempuh rute 
surabaya-Jember yang memakan 
waktu tempuh sekitar 4 sampai 

taman nasional (tn) alas purwo berlokasi di dua kecamatan, yaitu di Kecamatan 
tegaldlimo dan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa timur, atau tepatnya di perlintasan 
jalur antara Banyuwangi dan situbondo. tn alas purwo memiliki luas 43.420 hektare 
dengan ketinggian 322 meter di atas permukaan laut, dan ini merupakan hutan dengan 

usia tertua di pulau Jawa.
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2. PANTAI TRIANGULASI
pantai triangulasi hanya berjarak 3 kilometer dari pura 
Giri seloka. pantai ini terbilang masih natural dengan 
pasir putihnya, serta hutan pantai yang didominasi 
oleh pohon bogem dan nyamplung. pemandangan 
sunset di pantai ini sangat indah, sehingga banyak 
wisatawan berkunjung kemari untuk berfoto. tetapi, 
anda tidak diperbolehkan berenang di pantai ini, karena 
sangat berbahaya.

3. SADENGAN
sadengan merupakan padang savana yang berjarak 
hanya 2 kilometer dari pintu masuk tn alas purwo. 
sadengan memiliki luas 84 hektaree, di mana anda 
akan disuguhi pemandangan ala afrika. Di lokasi ini, 
anda bisa menjumpai kawanan sapi, banteng, rusa, 
dan jika beruntung anda melihat kawanan burung 

merak. anda tidak diperkenankan memasuki padang 
savana tanpa pemandu, jadi di sana telah dibangun 
menara pandang. menara pandang yang terbuat dari 
kayu ini terdiri dari tiga lantai, dan memiliki fungsi 
untuk mengamati kehidupan satwa liar yang ada di 
padang savana. Hanya petugas yang bisa masuk ke 
dalam savana ini. Bila Anda memiliki hobi fotografi dan 
ingin memotret habitat satwa liar dari dekat, mintalah 
petugas untuk mengantar anda memasuki area 
padang savana.

4. SITUS KAwITAN DAN PURA GIRI SELoKA 
situs Kawitan merupakan situs peninggalan 
Kerajaan majapahit. setiap tahunnya, situs ini 
digunakan untuk kegiatan keagamaan sejak 
1968. menurut masyarakat di sana, di sekitar 
situs Kawitan terdapat gapura-gapura gaib yang 
merupakan gapura Kerajaan 
majapahit. anda bisa melihat 
gapura gaib ini jika melakukan 
ritual Brata, yaitu melakukan 
meditasi selama tiga hari tiga 
malam tanpa makan dan minum. 
anda juga tidak boleh memiliki 
amarah terhadap siapa pun. Jika 
berhasil melakukannya maka 
anda akan bisa melihat gapura 
tersebut lengkap dengan prajurit 
yang berlalu lalang. Karena 
banyaknya ritual yang sering 
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dilakukan di situs Kawitan, maka dibangunlah 
pura Giri seloka. pura ini digunakan umat Hindu 
untuk melakukan acara keagamaan. salah satunya 
upacara pager Wesi yang diadakan setiap 210 hari 
sekali.

5. PANTAI PANcUR
pantai pancur berlokasi di dekat pos pancur. pos 
pancur sendiri merupakan pemberhentian terakhir 
tn alas purwo bagi wisatawan yang ingin menuju 
pantai G land. pantai berpasir putih ini memiliki 
muara air tawar, yang diyakini oleh masyarakat 
setempat berkhasiat untuk membuat awet muda. 
pantai ini aman untuk digunakan bermain bersama 
keluarga atau teman tercinta.

6. GUA
ada tiga gua yang 
terdapat di dalam tn 
alas purwo ini, yaitu Gua 
Istana, Gua mayangkoro, 
dan Gua padepokan. 
salah satu gua yang 
banyak dikunjungi 
wisatawan adalah 
Gua Istana. lokasinya 
dekat dengan pos 
pancur. sedangkan Gua 

mayangkoro, dan Gua padepokan merupakan gua yang 
terbilang keramat dan sering digunakan untuk semedi.

tidak cuma itu, di tn alas purwo, anda bisa 
mengunjungi dua spot menarik lainnya yang tak 
kalah populer, seperti pantai ngagelan yang sering 
digunakan oleh penyu untuk bertelur. Bahkan 
antara bulan Januari-september, mereka lebih 
sering menampakkan diri di pantai. atau juga, 
tanjung sembulungan, tempat di mana anda dapat 
mengagumi panorama hutan dan pegunungan.

Begitulah menariknya tn alas purwo yang ada 
di ujung timur pulau Jawa. Jika anda tertarik 
mengunjunginya, segera pack ransel anda, dan nikmati 
pengalaman berlibur yang tak akan terlupakan!
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Mengenal Lebih Dekat 
Kota Tua 

Palembang 
Darussalam
(Jembatan Ampera dan Kain Songket)

oleh: 
sekretaris pn palembang, rudi Indawan, s.H., m.Kn.
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SEJARAh JEMBATAN AMPERA
Ide membuat jembatan yang dapat 
menyatukan Kota palembang 
antara seberang ulu dengan 
seberang Ilir yang terpisahkan 
sungai musi sudah muncul sejak 
1906. pada waktu itu, Indonesia 
masih dalam pendudukan Belanda, 
dan le Cocq de Ville menjabat 
Walikota palembang. Ide tersebut 
baru ditindaklanjuti pada 1924 
dengan melakukan berbagai upaya. 
tetapi, sampai berakhirnya masa 
jabatan de Ville, bahkan sampai 
Belanda tidak lagi menjajah 
Indonesia, proyek pembangunan 
jembatan itu tidak pernah dapat 
terealisasikan. 

setelah Indonesia merdeka, gagasan 
lama itu kembali muncul, kemudian 
permintaan masyarakat palembang 
tersebut dibawa oleh DprD 
peralihan Kota Besar palembang 
ke sidang pleno Dpr pada 29 
oktober 1956. akhirnya, pada 1957, 
dibentuklah panitia pembangunan 
yang terdiri atas: Harun sohar 
(panglima Kodam II/sriwijaya), 
H.a. Bastari (Gubernur sumatera 
selatan), m. ali amin, dan Indra 
Caya. mereka pun menyampaikan 
gagasan pembangunan jembatan 
tersebut kepada presiden rI masa 
itu, Ir. soekarno.

Bung Karno menyetujuinya dengan 
memberikan syarat dibuatnya 
taman terbuka pada kedua ujung 
jembatan. penandatanganan 
kontrak pembuatan taman kota 
atau boulevard dilakukan pada 
14 Desember 1961 dengan biaya 
us$ 4.500.000 atau sekitar rp 

900.000.000 pada masa itu (kurs: 1 
us$ = rp 200).

pembangunan jembatan sendiri 
baru dimulai pada april 1962 
dengan biaya dari pemerintahan 
Jepang. Biaya itu sebagai bentuk 
kompensasi perang Dunia II dari 
pemerintah Jepang terhadap 
Indonesia. tidak hanya biaya 
saja yang diberikan dalam 
pelaksanaannya, tapi juga termasuk 
tenaga ahli yang didatangkan 
langsung dari Jepang. fuji mobil 
manufacturing Co. ltd. yang 
kemudian diberikan tanggung 
jawab untuk mendesain dan 
membangun konstruksinya. 
proses pembangunannya sendiri 
memerlukan waktu sekitar tiga 
tahun, sampai akhirnya 
pada 30 september 1965 
diresmikan oleh letjen 
ahmad Yani.

selain fungsi sentralnya 
dalam menghubungkan dua 
wilayah yang dipisahkan 
sungai musi, apabila dilihat 
dari sejarah keberadaannya 
juga menarik. pada awal 
berdiri, Jembatan musi 
disematkan sebagai 
namanya, dikarenakan 
ia melintas di antara dua 
wilayah yang dipisahkan 
sungai musi. Beberapa 
waktu kemudian, nama 
tersebut berganti menjadi 
Jembatan Bung Karno, 
sebagai penghormatan 
kepada soekarno yang 
dianggap berperan besar 
bagi berdirinya jembatan.

pada 1966 terjadi pergolakan 
gerakan anti-soekarno, maka nama 
jembatan itu berganti menjadi 
Jembatan ampera yang merupakan 
singkatan dari amanat penderitaan 
rakyat, yang kita kenal sampai 
saat ini. ampera sendiri merupakan 
slogan yang kerap dipakai oleh 
soekarno yang mengilhami 
perjuangannya memimpin negara 
untuk mencapai kesejahteraan dan 
kemakmuran bersama.

“Dari sejarahlah kita dapat 
melihat perjalanan sebuah bangsa”

ruDI InDaWan, s.H., m.Kn.
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Jembatan ampera mempunyai 
panjang 1.117 meter, lebar 22 
meter serta tinggi 63 meter, dan ini 
dirancang agar bisa mengangkat 
bagian tengah jembatan dengan 
peralatan mekanis yang terdapat 
di kedua menara jembatan, dengan 
pemberat berupa bandul seberat 
masing-masing 500 ton. Butuh 
waktu sekitar 30 menit untuk 
mengangkat dengan sempurna 
bagian tengah jembatan. Hal ini 
dimaksudkan supaya tiang kapal 
yang lewat di bawahnya tidak 
tersangkut. ukuran maksimum 
kapal yang dapat melewati 
Jembatan ampera pada saat 
posisi terangkat sempurna yaitu 
dengan lebar 60 meter dan tinggi 
44,50 meter. Bila bagian tengah 
jembatan ini tidak diangkat, maka 
maksimum tinggi kapal yang bisa 
lewat di bawah Jembatan ampera 
hanya 9 meter dari permukaan air 
sungai. akan tetapi, aktivitas turun 
naik bagian tengah Jembatan 
ampera ini hanya berlangsung 

selama kurang lebih 5 tahun. pada 
1970, aktivitas tersebut dihentikan 
karena waktu yang digunakan 
untuk mengangkat jembatan yang 
berlangsung sekitar 30 menit itu 
dianggap mengganggu arus lalu 
lintas transportasi penyeberangan 
darat dari hulu ke hilir jembatan.

Dalam perjalanannya, pada 1981 
Jembatan ampera direnovasi 
dengan menghabiskan dana sekitar 
rp 850 juta. renovasi dilakukan 
setelah muncul kekhawatiran akan 
ancaman kerusakan jembatan yang 
bisa membuatnya ambruk. pada 
1990, kedua bandul pemberat di 
menara jembatan ini diturunkan 
untuk menghindari jatuhnya kedua 
beban pemberat itu. Demikian 
juga mengenai warna jembatan 
yang sudah mengalami tiga kali 
perubahan, dari awal berdiri yang 
berwarna abu-abu kemudian diganti 
kuning pada 1992, lalu terakhir di 
2002 diwarnai merah dan warna ini 
dipertahankan sampai sekarang.

Jembatan ampera dibangun di 

atas sungai musi yang panjangnya 
460 km, dan sungai ini membelah 
provinsi sumatera selatan 
(sumsel) dari timur ke Barat yang 
bercabang-cabang menjadi delapan 
anak sungai besar, yaitu: sungai 
Komering, ogan, lematang, Kelingi, 
lakitan, semangus, rawas dan 
Batanghari leko. Karena itu, sumsel 
dikenal dengan julukan Batanghari 
sembilan. sedangkan, mengenai 
nama sungai musi dan kapan 
nama tersebut mulai dipakai, tidak 
ada yang tahu pasti. nama musi 
ini terdapat di India, sebab adanya 
hubungan Kerajaan sriwijaya dan 
sebuah kerajaan di India. ataupun 
nama tersebut diambil dari salah 
satu bahasa daerah Kayuagung, 
yang mana musi berarti ikut, 
sehingga musi berarti aliran. 
namun, hal ini tentu masih perlu 
penelitian lebih lanjut.

sebagai ikon Kota palembang, 
Jembatan ampera terus mengalami 
perubahan dan peremajaan. Di sana, 
pada malam hari dihiasi lampu-
lampu sehingga tampak indah dan 
eksotis. Banyak yang berpendapat, 
menyaksikan Jembatan ampera di 
kala malam seperti menyaksikan 
eksotika kota Venesia di Italia. 
Dari atas Jembatan ampera akan 
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terlihat Benteng Kuto Besak yang 
masih kokoh berdiri. sementara, di 
plasa Benteng Kuto Besak terdapat 
pasar kuliner malam yang selalu 
dipenuhi para pengunjung. tak 
heran, jika banyak yang berpendapat, 
melancong ke palembang belum 
lengkap jika belum menyaksikan 
keindahan Jembatan ampera di 
malam hari.

SEwET SoNGKET, KERAJINAN 
KhAS PALEMBANG
sewet songket adalah kain yang 
biasanya dipakai sebagai pembalut 
bagian bawah pakaian wanita. 
Biasanya sewet ini berteman 
dengan kemben atau selendang. 
Bahan sewet songket ini ditenun 
secara teliti dengan menggunakan 
benang. Ciri khas songket 
palembang terletak pada kehalusan 
dan keanggunannya yang sangat 
menonjol, serta motifnya yang tidak 
sama dengan motif kain songket 
dari daerah lain.

Harga sewet songket cukup mahal, 
karena dibuat dari bahan yang 
halus serta mempunyai nilai seni 
yang tinggi. Kain tersebut dikenakan 
hanya pada acara-acara tertentu 
saja, semisal acara perayaan 
perkawinan maupun acara adat 
lainnya. sebagai pakaian adat pada 
acara tertentu, misalnya pernikahan, 
maka yang digunakan adalah 
pakaian songket lengkap, yang 
terdiri dari aesan Gede (kebesaran), 
aesan penganggon (paksangko), 
aesan selendang mantra, aesan 
Gandek (gandik), dan sebagainya.

Kain songket sendiri, apabila dilihat 
dari macamnya, maka dapat 
terbagi atas: songket benang mas 
lepus dan warna warni, songket 
benang mas lepus biasa, songket 
benang mas lepus Jando Beraes 

(hijau, merah dan kuning), songket 
benang Jando penganten (hijau 
dan merah), songket benang emas 
Bungo Inten, songket benang emas 
tretes midar atau Bidar, songket 
benang emas pulir biru, songket 
benang emas kembang siku hijau, 
songket benang emas bungo 
cino, songket benang emas pacik, 
songket benang emas cukitan.  

meskipun Jembatan ampera 
dan kain songket telah menjadi 
ikon Kota tua palembang, 
sesungguhnya masih banyak 
hal lain yang tidak kalah menarik 
untuk dipelajari dan diteliti lebih 
mendalam, seperti sejarah Bukit 
siguntang, Kampung Kapitan, pulau 
Kemaro, Benteng Kuto Besak dan 
lain sebagainya. (BG, SEG)
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