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REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA PERADILAN  

MENUJU PERADILAN YANG AGUNG 

Oleh : Cahyono1 

 

I. Pendahuluan 

        Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman serta 

peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan 

kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi 

juga sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial2 serta 

sarana prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan 

karena MA dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan 

organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta 

akuntabel. 

        Penyatuan atap beserta semua konsekuensi logis yang muncul untuk menjadi 

lembaga yang mumpuni dalam bidang peradilan dan mampu mengelola administratif, 

personil, finansial dan sarana prasarana, membuat MA melakukan perubahan atau 

pembaruan di semua aspek secara hampir bersamaan. Menyadari keterbatasan sumber 

daya dan terus mendesaknya perkembangan kebutuhan publik akan perubahan di MA 

dan badan peradilan dibawahnya, maka perencanaan adalah hal mutlak yang harus 

dilakukan. Hal ini menjadi latar belakang disusunnya Cetak Biru Peradilan 2004 – 

2009 (yang mulai disusun pada tahun 2003). Cetak Biru ini merupakan sebuah 

pedoman/arah dan pendekatan yang akan ditempuh untuk mengembalikan citra 

Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan 

dihormati. 

        Salah satu rekomendasi cetak biru adalah perlunya dibentuk Tim Pembaruan 

Peradilan. Tim Pembaruan Peradilan melalui Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah 

Agung (KMA) bernomor KMA/26/SK/IV/2004. Tim pembaruan MA ini tidak hanya 

terdiri dari internal MA tetapi juga pihak eksternal. Tim pembaruan terdiri dari 6 

(enam) kelompok kerja, yaitu : 

1. Kelompok kerja manajemen perkara 

                                                           
1 Hakim Pengadilan Negeri Sleman.  Makalah diajukan sebagai masukan dalam rapat membahas Reformasi 

Birokrasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kamis, tanggal 23 Februari 2017, dan makalah ini ditayangkan 

kembali di bulan Oktober  2022, mengingat meskipun di MARI ada terkait  OTT oleh KPK, namun sebenarnya 

sudah cukup banyak reformasi birokrasi yang dilakukan oleh MARI melalui berbagai Perma, dan Sema-nya, 

sehingga sedikit banyaknya masyarakat merasakan adanya reformasi hukumyang dilakukan oleh MARI hingga 

tahun 2012, dan tulisan ini juga belum membahas  reformasi hukum disaat-saat ini (2012-2022) mengingat 

keterbatasan pengetahuan penulis.  
2 Pasal 21 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman junctis Pasal 13 ayat (1) Undang-

Undang No.4 Tahun 2004 dan Pasal 11 Undang-Undang No.35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman 



2 
 

2. Kelompok kerja teknologi informasi 

3. Kelompok kerja pendidikan dan pelatihan 

4. Kelompok kerja sumber daya manusia 

5. Kelompok kerja manajemen keuangan 

6. Kelompok kerja pengawasan. 

 

    Setiap kelompok kerja terdiri dari unsur Pimpinan MA, Hakim Agung, pejabat 

eselon 1 dan 2 serta perwakilan dari pihak eksternal. Selain berada di dalam setiap 

pokja, pihak eksternal juga berperan dalam tim khusus yang disebut sebagai tim 

asistensi pembaruan peradilan. Keberadaan tim asistensi, utamanya adalah sebagai 

akselerator untuk mendorong percepatan pelaksanaan rekomendasi cetak biru melalui 

upaya koordinasi antar instansi dan donor. Selain itu juga berperan dalam 

menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi serta publikasi. 

     Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudoyono saat itu, pernah 

berkunjung ke MA dan berdialog dengan Pimpinan MA dan seluruh Hakim Agung. 

Dalam kunjungan tersebut, Presiden menegaskan dukungannya terhadap reformasi 

peradilan yang mencakup reformasi aparatur penegak hukum yang sejatinya adalah 

untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Dukungan ini memberikan 

semangat untuk mempercepat pelaksanaan pembaruan. 

          Sepanjang tahun 2006 hingga 2007, MA dan badan peradilan dibawahnya 

melalui kelompok kerja pembaruannya melakukan perubahan atau perbaikan dalam 

organisasi dan tata kerja, manajemen perkara, pengawasan internal, Sumber Daya 

Manusia (SDA), pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir, dan sistem teknologi 

informasi serta manajemen keuangan. 

         Salah satu perbaikan yang menyangkut organisasi dan tatalaksana adalah 

Perbaikan Tata Kerja. Perbaikan ini dimulai dengan memperbaharui Struktur 

Organisasi Mahkamah Agung yang diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 

2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Dan Peraturan Presiden RI No. 13 

Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti dengan 

disahkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/018/SK/III/2006 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan 

Keputusan Sekretariat Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. 

        Pada tahun 2007 diadakan pertemuan antara Tim Pembaruan MA dengan KPK 

untuk mengembangkan kerangka pikir Reformasi Birokrasi (RB) sebagai upaya 

mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kerangka pikir ini 
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memperkuat reformasi peradilan, utamanya reformasi aparatur penegak hukum. 

Pertemuan tersebut berlanjut pada pembentukan tim kerja RB yang terdiri dari 

Departemen Keuangan (Depkeu), Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara (Kemenneg PAN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan MA. Untuk selanjutnya tim sepakat untuk 

menjadikan DepKeu, Kemenneg PAN, BPK dan MA sebagai instansi percontohan 

RB. Pada perjalanannya Kemenneg PAN mengundurkan diri dan selanjutnya 

berperan sebagai penanggungjawab pelaksanaan RB. 

        Masing-masing lembaga yang menjadi percontohan RB merumuskan program 

quick wins yang sesuai dengan karakteristik lembaga dan terutama yang menyentuh 

pada aspek-aspek bersentuhan dengan kebutuhan publik. Program quick wins ini 

utamanya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Program quick wins 

MA adalah : 

1. Transparansi putusan 

2. Pengembangan Teknologi Informasi 

3. Pengelolaan PNBP 

4. Kode etik hakim 

5. Manajemen SDM, khususnya analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan dan sistem 

renumerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja). 

        Pada tahun 2008 terbit Peraturan Menteri PAN Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 

tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Dengan terbitnya peraturan menteri 

PAN ini, maka lembaga yang menjadi percontohan RB diminta untuk melanjutkan 

kegiatan RB-nya sesuai dengan Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, termasuk MA. 

  Berdasarkan penilaian atas quick wins, MA berhasil mendapatkan tunjangan 

kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008. Sebagai konsekuensi 

turunnya tunjangan kinerja, Ketua MA mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 

071/KMA/SK/V/2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin 

Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Hakim dan Pegawai Negeri 

pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Surat 

Keputusan ini disosialisasikan terhadap para Ketua Pengadilan Tingkat Banding se-

Indonesia.  
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  Dalam mewujudkan visi Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang didukung 

dengan kepercayaan publik yang tinggi diperlukan adanya pembenahan menyeluruh 

atas cara kerja system peradilan atau lazimnya dikenal dengan istilah business 

process reengineering, sehingga cara kerja dan pelayanan peradilan bisa menjadi 

lebih optimal.  

II. PERMASALAHAN 

A. Bagaimanakah pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kepaniteraan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia hingga kurun waktu 2012? 

B. Bagaimanakah prioritas pembaruan pada sektor teknis peradilan pada 

Mahkamah Agung Republik Indonesia hingga kurun waktu 2012? 

III. PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kepaniteraan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia 

  Reformasi peradilan sebagai payung perubahan atau upaya pembaruan di MA 

dan badan peradilan di bawahnya, mencakup juga pembaruan dalam tugas pokoknya, 

yaitu manajemen perkara. Manajemen perkara dalam hal ini berkaitan dengan 

kecepatan memutus perkara dan kualitas. Dalam hubungannya dengan publik, 

utamanya pihak pencari keadilan dan pengguna pengadilan, kedua hal tersebut 

berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengikisan tunggakan 

perkara. 

  Sampai dengan tahun 2009, berbagai upaya dilakukan oleh kelompok kerja 

manajemen perkara untuk mengatasi tunggakan perkara dan upaya mencegah agar 

tunggakan perkara tidak terjadi lagi. Pogram dan kegiatan yang dimaksud, adalah : 

1. Pengikisan tunggakan perkara 

- Penyempurnaan definisi tunggakan perkara 

- Penyempurnaan sistem pendataan perkara, dilakukan berdasarkan Surat 

Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI  Nomor 69 PAN/INT/VI/2009 

Tentang Tim Penyempunaan Sistem Informasi Perkara Kepaniteraan MA 

RI yang intinya membentuk tim untuk menyempurnakan aplikasi 

spreadheet yang digunakan selama ini. Cara yang ditempuh adalah dengan 

mengkapitalisasi penggunaan spreadsheet yang lama dan mengembangkan 
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sistem sharing spreadsheet secara tersentralisir dengan memanfaatkan 

infrastruktur yang ada. Sistem baru akan merubah cara kerja staf 

kepaniteraan dengan memperpendek mata rantai proses penanganan 

perkara dalam penggunaan sistem lebih cepat. 

- Redistribusi perkara dan percepatan minutasi sesuai SK MA Nomor 

056A/KMA/SK/IV/2009 tentang penarikan seluruh berkas perkara yang 

teregistrasi tahun 2005 ke bawah untuk dimasukkan pada tim kikis, 

sehingga diharapkan pada akhir tahun 2009 tidak ada lagi perkara-perkara 

tunggakan di bawah tahun 2005. 

- Program ini dilanjutkan dengan penarikan semua berkas perkara tahun 

2006 yang masih ada pada majelis untuk diselesaikan oleh tim Kikis. 

2. Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Keuangan Perkara di Mahkamah Agung 

- Biaya proses penyelesaian perkara selanjutnya disebut biaya proses adalah 

biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan 

proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, dikelola secara 

efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan 

laporan Mahkamah Agung, yang dipertanggungjawabkan kepada pihak-

pihak yang berperkara yang besarnya ditetapkan dalam putusan. Pengelola 

biaya proses adalah Panitera pada MA dan Panitera/Sekretaris MA RI 

pada Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Selanjutnya pengelolaan 

biaya proses ini dilaksanakan sesuai SK Panitera MA RI Nomor 

15A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009. 

3. Penyempurnaan Ketentuan Mengenai Peninjauan Kembali 

- Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tersebut 

di atas, MA berpendapat bahwa peninjauan kembali merupakan upaya 

hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya 1 kali. 

Untuk memastikan keberhasilan program dan kegiatan di atas, selama tiga tahun 

terakhir MA RI telah melakukan langkah-langkah yang positif dan sistematis, antara 

lain : 

1. Perbaikan kebijakan dengan meningkatkan sarana dan prasarana 
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2. Peningkatan ketrampilan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Kepaniteraan secara berkelanjutan, dan 

3. Crash Program penyelesaian tunggakan perkara. 

                         Untuk menghindari terjadinya tunggakan perkara di masa yang akan datang, MA 

menyempurnakan standar kinerja penanganan perkara melalui SK KMA Nomor 

138/KMA/SK/IX/2009, tanggal 11 September 2009, Surat Keputusan tersebut 

memberikan penekanan penyelesaian proses berperkara di Mahkamah Agung bukan 

saja kepada administrator yudisial yaitu Kepaniteraan Mahkama Agung, akan tetapi 

juga memberikan batasan waktu kepada Hakim Agung yang menangani perkara. 

Dengan adanya pedoman ini maka penyelesaian perkara yang semula ditetapkan 

paling lama 2 (dua) tahun, dapat ditekan menjadi 1 (satu) tahun dengan batas 

toleransi 6 (enam) bulan. 

PROGRAM QUICK WINS MAHKAMAH AGUNG DAN PENCAPAIANNYA 

Seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya program quick wins MA ada 5 (lima) program, 

yaitu : 

1. Transparansi putusan 

2. Pengembangan Teknologi Informasi 

3. Pengelolaan PNBP 

4. Kode etik hakim 

5. Manajemen SDM, khususnya analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan dan sistem 

renumerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja). 

Pemikiran kelima program quick wins tersebut didasarkan pada pemikiran sebagai berikut : 

1. Transparansi putusan, sangat bersentuhan dengan kebutuhan publik dan dapat 

mendorong transparansi. 

2. Pengembangan Teknologi Informasi dapat mendorong transparansi dan 

terwujudnya good governance. 

3. Pengelolaan PNBP dapat mendorong transparansi dan meningkatkan 

akuntabilitas. 



7 
 

4. Kode etik hakim dapat meningkatkan profesionalisme. 

5. Manajemen SDM, khususnya analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan dan sistem 

renumerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja); dapat 

meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme. 

Ad.1. Transparansi putusan 

          Transparansi putusan disini adalah sebuah program dimana para pencari keadilan atau para 

pengguna pengadilan lainnya, dapat mengakses putusan yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap melalui website. Program ini berdampak pada hal-hal berikut : 

- Memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim 

maupun panitera. 

- Memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila ingin 

mencari dan mendapatkan salinan putusan. 

- Menekan biaya, karena website MA bisa diakses dari mana saja.  

Putusan dapat diakses melalui :3 

- www.mahkamahagung.go.id pada direktori putusan. 

- www.putusan.net. 

- www.asianlii.org. (untuk kepentingan hukum secara internasional). 

Sampai dengan satu tahun (akhir 2008) sejak program transparansi 

putusan dinyatakan sebagai quick wins, MA telah berhasil meng-upload 

putusan sejumlah 10.000 putusan. 

Ad.2. Pengembangan Teknologi Informasi 

          Pengembangan teknologi informasi yang dimaksudkan disini adalah pembangunan website 

pengadilan di seluruh Indonesia. Pengembangan website disetiap pengadilan dimaksudkan untuk 

memudahkan para pencari keadilan dan pengguna pengadilan lainnya untuk mencari informasi 

baik tentang putusan maupun hal lainnya yang relevan. Dalam jangka waktu satu tahun, 250 

pengadilan sudah memiliki website. Sebaran 250 pengadilan yang sudah memiliki website adalah 

sebagai berikut : 

                                                           
3 Terkadang pengguna tidak sedikit ingin mendapatkan putusan namun tidak diketemukan, karena putusan yang 

dimasukkan hanyalah putusan tertentu saja. 

http://www.mahkamahagung.go.id/
http://www.putusan.net/
http://www.asianlii.org/
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- 43 pengadilan di Sumatera 

- 149 pengadilan di Jawa 

- 33 pengadilan di Kalimantan 

- 4 pengadilan di Bali dan Nusa Tenggara 

- 7  pengadilan di Sulawesi 

- 14 pengadilan di Papua. 

Ad.3. Pengelolaan PNBP 

          Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dimaksud disini berkaitan dengan 

pembayaran biaya perkara. Untuk menjamin kepastian besaran biaya berperkara dan transparansi 

pengelolaannya, maka sejak dicanangkan sebagai program quick wins- MA tidak lagi mengelola 

biaya perkara. Uang perkara itu, wajib langsung disetor ke kas Negara, sebagaimana Surat 

Keputusan KMA Nomor 144/2007 tentang transparansi dan keterbukaan informasi di 

Pengadilan. 

        Selanjutnya keputusan pengelolaan biaya perkara ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang pada MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. PP ini ditandatangani Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 Juli 2008. Dalam Pasal 1 diatur, biaya perkara 

yang berasal dari MA, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan 

Hak Kepaniteraan lainnya merupakan jenis dari PNBP. Biaya perkara yang diterima MA dan 

badan peradilan dibawahnya harus dalam bentuk mata uang rupiah. Hal ini tercantum dalam 

Pasal 2 PP itu. Dalam Pasal 3 diatur mengenai seluruh PNBP yang Berlaku pada MA dan Badan 

Peradilan yang Berada Dibawahnya wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara. 

Ad.4. Kode Etik Hakim 

          Kode etik yang dimaksud dalam program ini adalah pedoman perilaku hakim. Pedoman 

perilaku hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim baik dalam menjalankan tugas 

profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemanusiaan atau sosial lainnya. Dengan 

demikian pedoman ini mengikat hakim dalam berperilaku sehari-hari. 
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Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang 

meliputi kewajiban-kewajiban untuk :4 

1. Berperilaku adil   2. Berperilaku jujur  3. Berperilaku arif dan bijaksana   4. Bersikap 

mandiri    5. Berintegrita tinggi     6. Bertanggungjawab    7. Menjunjung tinggi harga diri       

8. Berdisiplin tinggi       9. Berperilaku rendah hati      10. Bersikap professional. 

Pedoman ini sesungguhnya telah ada jauh sebelumnya, yaitu sekitar tahun 2002, namun 

demikian proses sosialisasi dan internalisasinya masih dirasakan  kurang. Oleh karena itu, dalam 

upaya memperkuat profesionalisme para hakim sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan 

public kepada hakim khususnya dan pengadilan umumnya maka sosialisasi dan internalisasi 

pedoman ini menjadi program quick wins. 

Proses sosialisasi dan internalisasi dilakukan melalui program pelatihan Pedoman Perilaku 

Hakim (PPH) yang ditujukan kepada semua hakim. Sejak dicanangkan sebagai salah satu 

program quick wins tahun 2007 hingga 2008 (Agustus 2007 – Agustus 2008), telah dilatih 

sebanyak 1.807 hakim. Pelatihan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dalam 23 sesi. 

Ad.5. Manajemen SDM, khususnya analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan dan sistem renumerasi 

(dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja). 

           Dalam cakupan program dan kegiatan SDM, MA secara khusus mengambil kegiatan 

analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan dan penyusunan system renumerasi untuk menjadi salah 

satu program quick winsnya. Analisa pekerjaan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan 

cakupan pekerjaan dan tanggungjawab termasuk target kinerja utama pada setiap posisi. Dengan 

demikian diharapkan setiap orang memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. 

Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan menjelaskan seluruh 

dimensi dari sebuah pekerjaan. Hasil ini dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan 

adanya tumpang-tindih tugas dan tanggungjawab antar posisi. Selain itu, hasil ini juga menjadi 

dasar bagi pelaksanaan kegiatan SDM lain maupun dalam pembenahan organisasi. 

                                                           
4 Kode etik hakim secara lebih spesifik diatur secara tersendiri dengan dikeluarkannya SKB  antara MA dengan KY 

tanggal 27 September 2012. 
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Pengambilan data dilakukan dengan metoda sampling, mewakili lingkungan peradilan, kelas 

pengadilan, karakteristik lokasi pengadilan serta kekhususan lain. Selain itu, pemegang jabatan 

harus sudah berada diposisi tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan. Khusus untuk posisi dengan 

pemegang jabatan tunggal, maka seluruhnya menjadi sampel. 

Selanjutnya dilaksanakan evaluasi pekerjaan. Pada tahapan ini, setiap pekerjaan dihitung 

bobotnya berdasarkan dimensi pekerjaan yang telah dirumuskan dalam uraian pekerjaannya. 

Setelah diberikan bobot, maka akan diketahui grading, atau tingkatan sebuah pekerjaan relative 

dalam organisasi MA. Dalam dua tahapan kegiatan ini, diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) 875 uraian pekerjaan mencakup : 

- Ketua dan wakil Ketua MA; TUADA; Hakim Agung, Hakim, 

Sekretariatan, Kepaniteraan, Eselon I-IV dan Tenaga Fungsional 

2) 26 tingkatan pekerjaan. 

Kegiatan ini dilakukan dengan metodologi Hay System, mengikuti Depkeu yang telah 

lebih dahulu melaksanakan. 

 

B. PRIORITAS PEMBARUAN TEKNIS PERADILAN MAHKAMAH 

AGUNG 

       Dalam melakukan business process reengineering Mahkamah Agung 

Repuplik Indonesia menetapkan 4 (empat) prioritas program di sektor teknis 

peradilan yang harus dituntaskan pada tahun 2014 yang lalu. Secara lengkap 

prioritas pembaruan pada sektor teknis peradilan meliputi : 

- Pembatasan Perkara 

- Penyederhanaan Proses Berperkara 

- Penguatan Akses pada Keadilan dan Penerapan Sistem Kamar secara 

Konsisten. 

Sistem penerapan satu kamar pada Mahkamah Agung telah efektif dimulai sejak 

awal tahun 2012, yaitu dengan dikeluarkannya SK KMA Nomor 142 tentang 

Pedoman Implementasi Sistem Satu kamar disahkan pada September 2011, 
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infrastruktur ini terus disempurnakan terbukti dengan diterbitkannya dengan 

berbagai SK KMA, seperti :5  

- SK KMA Nomor 143 Tahun 2011 Tentang Penunjukan Ketua Kamar 

Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

- SK KMA Nomor 144 Tahun 2011 Tentang Penunjukan Hakim Agung 

Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah 

Agung Republik Indonesia. 

- SK KMA Nomor 164 Tahun 2011 Tentang Pemberian Nama Tim Pada 

Kamar-Kamar Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

- SK KMA Nomor 142 sendiri disempurnakan dengan SK KMA Nomor 

142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada 

Mahkamah Agung. 

Dengan dikeluarkannya berbagai perangkat pengaturan tersebut telah 

menunjukkan sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk terus 

mempersiapkan diri untuk melaksanakan sistem kamar dengan seoptimal 

mungkin dan berkelanjutan. 

Pelaksanaan sistem kamar pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan 

keadilan melalui konsistensi putusan dengan meningkatkan profesionalisme 

hakim dalam memutus perkara. Mahkamah Agung melakukan hal ini melalui 

pengelompokan hakim berdasarkan asal lingkungan peradilan, pengalaman, 

dan/atau latar belakang pendidikan formal, distribusi perkara yang lebih ketat 

kepada kamar yang relevan, proses pengambilan keputusan yang lebih 

kolektif serta proses yang lebih transparan dan akuntabel dalam hal ada 

ketidaksepakatan diantara hakim majelis. 

      Dengan sistem ini maka perkara-perkara sejenis akan ditangani oleh 

kelompok hakim agung yang sama, dan dengan sendirinya diharapkan dapat 

menekan disparitas antar putusan dan mendorong percepatan proses 

                                                           
5 Vide berbagai pengaturan Satu Kamar  sebagaimana dalam berbagai SK KMA No. 142, 143, 144 dan 164 Tahun 

2011. 
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pemeriksaan perkara itu sendiri, yang pada gilirannya akan meningkatkan 

kepercayaan public dan citra badan peradilan. 

       Pemahaman mengenai dimensi pentingnya memberikan kepastian hukum 

yang berkeadilan dalam proses peradilan sangatlah diperhatikan. 

Ketidakpastian hukum membawa ongkos sosial yang sangat tinggi, baik bagi 

individu maupun bagi Negara. Tidak adanya kepastian mengenai apa yang 

akan diputus pengadilan terhadap suatu masalah berpotensi untuk menjadikan 

proses peradilan menjadi semakin panjang, karena para pihak akan selalu 

terdorong untuk mencoba melakukan upaya hukum, ketimbang menerima dan 

mempercayai putusan pengadilan tingkat pertama maupun banding. 

       Dalam berbagai diskusi, banyak pihak memandang bahwa Pengadilan 

pada tingkat kasasi/Peninjauan Kembali adalah simbol pemenuhan hak asasi, 

dimana hal ini bergeser dari ide dasar pembentukan pengadilan kasasi itu 

sendiri, yaitu menyelesaikan sengketa mengenai pertanyaan hukum (judex 

juris-question of law), bukan pertanyaan mengenai fakta (judex facti-question 

of fact), sehingga dapat menjaga dan memelihara kesatuan hukum. Pemikiran 

seperti ini akan cenderung memperlambat penyelesaian perkara, yang artinya 

makin lama pula pencari keadilan memperoleh haknya, yang apabila tidak 

diwaspadai akan berpotensi menciptakan lahan subur bagi para pemburu rente 

yang hanya bertujuan memperoleh keuntungan pribadi dari panjangnya proses 

berperkara. Adagium ‘’justice delayed justice denied ‘’ (penundaan keadilan 

adalah penolakan keadilan) benar-benar akan terjadi. 

     Sistem kamar dilaksanakan melalui pembangunan dua hal, yaitu 

mekanisme koordinasi dan mekanisme pengelolaan pengetahuan yang 

keduanya bertujuan untuk mencapai kesatuan hukum. SK sistem kamar 

memperkenalkan mekanisme rapat pleno kamar. Rapat pleno kamar penting 

dalam menjamin konsistensi, karena disinilah forum pembentukan preseden 

terjadi. 
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       Sebenarnya bahwa mekanisme pleno ini pun tidak sepenuhnya baru, 

karena pada awal periode Mahkamah Agung pada tahun 1960-an sampai 

1970-an, para hakim agung pun bersidang secara pleno, hal mana masih 

dimungkinkan, karena jumlah perkara yang sedikit, sehingga institusionalisasi 

rapat pleno kamar merupakan elemen yang sangat penting bagi kepastian 

hukum dan implementasi sistem kamar. Selain itu mekanisme pleno ini pun 

sudah dikenal di Negara-negara lainnya yang menerapkan sistem kamar pada 

Mahkamah Agungnya. Rapat pleno kamar sendiri dibagi dua jenis, yaitu 

Rapat Pleno Rutin dan Rapat Pleno Perkara. Rapat pleno Rutin wajib dihadiri 

oleh seluruh Hakim Agung, Panitera, Panitera Muda, Panitera Muda Tim, 

Panitera Pengganti, dan Koordinator Sub Kamar di kamar tersebut. Sementara 

itu Rapat Pleno Perkara dilaksanakan pada kamar masing-masing untuk 

membahas perkara-perkara sebagai berikut:6 

1. Peninjauan Kembali (PK) yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi. 

2. Perkara yang pemeriksaannya dilakukan secara terpisah dan diperiksa oleh 

majelis hakim yang berbeda dan kemungkinan penjatuhan putusan yang 

berbeda. 

3. Dalam hal terdapat dua perkara atau lebih yang memiliki permasalahan 

hukum yang serupa yang ditangani oleh Majelis Hakim Agung yang 

berbeda dengan pendapat hukum yang berbeda atau saling bertentangan. 

4. Memerlukan penafsiran yang lebih luas atas suatu permasalahan hukum. 

5. Adanya perubahan terhadap jurisprudensi tetap. 

6. Ketua Majelis yang berbeda pendapat dengan dua orang anggotanya 

dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat, atau 

7. Alasan lain yang dianggap penting. 

      Mahkamah Agung memandang penting masalah kepastian hukum ini, 

namun disisi lain juga memahami bahwa ada masalah kemandirian yang 

tidak begitu saja dikesampingkan, sehingga sifat kepatuhan majelis 

terhadap hasil keputusan pleno adalah bersifat selektif, dalam aturan 

                                                           
6 Pembahasan di satu kamar dalam rapat pleno sangat penting, karena menyangkut pembahasan yang diluar 

pengaturan, seperti KUHP, KUHAP, dan lainnya; serta dapat tidaknya pembatalan putusan Kasasi. 
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sistem kamar ini disebutkan bahwa ‘’Putusan Rapat Pleno Perkara 

sedapat-dapatnya ditaati oleh majelis hakim’’. Tentunya jalan seperti 

dissenting opinion sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU Mahkamah Agung  

masih bisa ditempuh oleh salah seorang hakim yang tidak setuju terhadap 

hasil putusan Rapat Pleno Perkara, namun dalam hal keseluruhan majelis 

tidak setuju dengan putusan Rapat Pleno Perkara, dapat mengajukan 

pengunduran diri atas perkara tersebut dan terhadap perkara tersebut akan 

ditunjuk majelis hakim baru. 

        Selain Rapat Pleno Kamar, maka sistem ini juga memungkinkan 

dilakukannya  Rapat Pleno Antar Kamar, dalam hal terdapat perkara yang 

mengandung masalah hukum yang menjadi wilayah 2 (dua) kamar atau 

lebih sekaligus. Rapat Pleno Antar Kamar diusulkan oleh salah satu Ketua 

Kamar dan disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung; atau ditetapkan 

oleh Ketua Mahkamah Agung untuk perkara permohonan grasi, 

permohonan fatwa, hak uji materil, dan sengketa kewenangan antar 

lingkungan peradilan. Rapat Pleno Antar Kamar dipimpin oleh Ketua 

Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. 

        Dalam konteks pengelolaan pengetahuan (knowledge management), 

bagi setiap perkara yang putusannya mengabulkan permohonan kasasi, 

maka Panitera Pengganti wajib menyusun risalah putusan dan 

memasukkannya dalam database elektronik. Risalah merupakan hal yang 

penting, karena hal ini merupakan elemen pendukung dari konsistensi, 

karena disinilah pengetahuan bisa disimpan, dikelola, dan dibagi ke para 

hakim dan siapapun yang memerlukan. 

          Selama ini Mahkamah Agung memang telah melakukan capaian 

luar biasa dengan publikasi putusan, namun ternyata itu belum cukup. 

Dengan puluhan ribu putusan tersedia untuk diakses, timbul masalah lain, 

yaitu membedakan mana putusan yang lebih penting dibanding lainnya, 

sehingga perlu diketahui oleh hakim lain. Pada organisasi lama, 

Mahkamah Agung memiliki Kepala Seksi Kaedah Hukum pada masing-

masing Direktorat Perkara sebagai penanggungjawab pengelolaan 
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pengetahuan ini, namun tupoksi ini tidak muncul di struktur baru, yang 

dalam hal ini perlu dipikirkan, perihal siapa yang bertanggungjawab di 

Kepaniteraan Mahkamah Agung dan bagaimana dukungan sumber 

dayanya. 

        Dalam bulan September 2012 ada dua kebijakan yang telah 

dikeluarkan Mahkamah Agung yang terkait dengan sistem kamar, yaitu7 : 

Pertama : SK KMA Nomor 106/KMA/SK/IX/2012 Tentang Pembentukan 

Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Sistem Kamar 

Pada Mahkamah Agung RI. Pokja ini memiliki tiga mandat, sebagai 

berikut : 

1. Melaksanakan kajian secara komprehensif dalam rangka menyusun 

kebijakan yang diperlukan untuk penerapan Sistem Kamar; 

2. Menyusun rekomendasi rencana aksi implementasi sistem kamar di 

Mahkamah Agung sampai dengan tahun 2014; 

3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah 

disepakati. 

Pembentukan Pokja ini dimaksudkan agar pelaksanaan sistem kamar 

yang dicanangkan sejak awal, bisa sepenuhnya dipetakan 

pelaksanaannya, dan pada gilirannya dapat terlaksana dengan baik dan 

sesuai harapan. 

Kebijakan Kedua adalah dikeluarkannya SEMA Nomor 07 Tahun 

2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah 

Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA 

ini mengukuhkan bahwa hasil rapat pleno kamar, selain menjadi 

pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, juga harus 

menjadi pedoman pelaksanaan tugas dalam proses penanganan perkara 

di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi 

rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama 

dan banding. Sehingga hal ini perlu dipahami oleh semua jajaran 

pimpinan dan segenap aparat peradilan, bahwa melalui sistem kamar, 

                                                           
7 Sambutan KMA pada Pembukaan Rakernas di Manado, tanggal 29 Oktober 2012. 
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Mahkamah Agung mengharapkan agar apa yang dikerjakan oleh 

Kamar benar-benar dipahami sepenuhnya di lapangan dan benar-benar 

terefleksikan dalam proses peradilan tingkat pertama dan banding. 

Selanjutnya, dalam Rapat komisi-komisi pada Rakernas, juga akan 

disampaikan hasil-hasil dari rapat pleno yang telah dicapai. 

       Dalam rangka komitmen Mahkamah Agung untuk mereformasi 

lembaganya tersebut khususnya pada masyarakat luas untuk 

mendapatkan akses keadilan yang lebih cepat, sederhana dan berbiaya 

ringan pada tahun 2012 telah mengeluarkan beberapa kebijakan baik 

dengan SEMA, ataupun Perma, sebagai berikut :8 

Pertama, mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 mengenai 

Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam 

KUHP meredefinisi ulang nilai kerugian sebagaimana diatur dalam 

Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP, sehingga batasan 

kategori tindak pidana ringan disesuaikan dengan nilai ekonomis yang 

berlaku saat ini. 

       Dengan Perma ini, pelaku tindak pidana yang melanggar pasal-

pasal yang disebut di atas, dan nilai kerugiannya dibawah Rp 

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus diproses melalui 

acara singkat, tidak perlu ditahan, melainkan secepat mungkin 

dilimpahkan ke pengadilan, dan Ketua Pengadilan Negeri akan 

menetapkan acara singkat, dimana perkara cukup disidang oleh hakim 

tunggal, dan perkaranya diputus dengan segera. Perma ini tidak 

dimaksudkan untuk menghilangkan pemidanaan penjara, bilamana 

terdakwa telah terbukti bersalah dan sesuai dengan rasa keadilan 

memang harus dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

       Hal ini pastinya akan lebih memberikan rasa keadilan bagi 

masyarakat, seraya menghindari kritikan masyarakat akibat proses 

                                                           
8 Faktanya berbagai kebijakan MA dilapangan menimbulkan pro dan kontra jika dikaitkan antara pengaturan yang 

sudah diatur dalam KUHP dengan kewenangan MA, jika dilihat dari tata urutan perundang-undangan, apakah Perma 

dapat mengesampingkan KUHP (UU)? 
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persidangan yang sering dituding tidak proporsional, padahal hal ini 

semata-mata disebabkan oleh karena sudah tidak relevannya produk 

aturan hukum pidana di Indonesia, dan bukannya berkaitan dengan 

tiada hati nuraninya dari badan peradilan terhadap keadilan 

masyarakat. 

       Faktanya di lapangan masih banyak kesulitan dalam 

implementasinya, khususnya mengingat pengaturan ini melibatkan 

juga instansi lain di luar Mahkamah Agung, yaitu : Kejaksaan, 

Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM; oleh karenanya 

diperlukan sinkronisasi dan pemahaman antar instansi tersebut untuk 

memastikan operasionalisasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut. 

Kemudian untuk merealisasikannya pada tanggal 17 Oktober 2012 

yang lalu, telah disepakati bersama Nota Kesepahaman antara keempat 

lembaga mengenai hal ini di Mahkamah Agung, dengan harapan 

kesepahaman ini bisa membantu membawa keadilan yang lebih baik 

bagi masyarakat melalui proses penanganan perkara tindak pidana 

ringan yang lebih kooperatif. 

        Kedua, Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan Surat 

Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2012 tentang 

Pengesahan Akta Kelahiran yang Terlambat Satu Tahun. Surat Edaran 

(SEMA) ini dikeluarkan setelah melalui konsultasi intensif dengan 

pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada awalnya ini 

merupakan upaya untuk mengoperasionalisasi perintah Pasal 32 ayat 

(2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo 

Pasal 65 ayat (1)  Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa 

Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun 

dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat. 

           Namun, masalahnya tidak sesederhana itu. Masih banyak 

penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran. Berdasarkan Data 

Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik Tahun 2005 menunjukkan 
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bahwa hanya 42,82 % penduduk Indonesia yang memiliki akta 

kelahiran, dan tidak sedikit dari mereka ini merupakan bagian dari  

kelompok miskin-marginal, yang memiliki kesulitan dalam mengakses 

keadilan, padahal akta kelahiran adalah dokumen yang amat penting 

bagi setiap warga Negara.  

         Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

akta kelahiran merupakan hak dasar warga Negara, selain itu dengan 

memiliki akta kelahiran dapat mendapatkan akses pelayanan lainnya, 

seperti : masuk sekolah, mengikuti ujian Negara, membuat paspor, 

mendaftar pekerjaan dan untuk mendapatkan berbagai fasilitas lainnya, 

akta kelahiran merupakan syarat yang utama. 

         Pada intinya, dengan dikeluarkannya kebijakan ini bertujuan 

untuk memberikan akses yang memudahkan bagi masyarakat dalam 

mengajukan permohonan penetapan di pengadilan tentang pencatatan 

kelahiran melalui proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya 

ringan, melalui beberapa kebijakan, yaitu : 

- Pengajuan permohonan secara kolektif 

- Pemanggilan secara kolektif 

- Pelaksanaan sidang keliling bekerjasama dengan pemerintah daerah 

- Pembebasan biaya perkara 

- Upaya untuk memastikan proses penetapan dan pencatatan dalam satu 

hari. 

       Tidak lama setelah pengesahan SEMA ini, ternyata Menteri Dalam 

Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 471-11/3647-SJ tentang 

Penetapan Pencatatan Kelahiran yang pada intinya menekankan komitmen 

pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap operasionalisasi SEMA 

ini, melalui penyiapan data yang diperlukan, termasuk pendanaan yang 

dibutuhkan, sampai ke pelaporannya.9 

       Mahkamah Agung merespon dan mendukung pada beberapa 

pengadilan yang telah melakukan pelayanan ‘’one stop-one day service’’ 

                                                           
9 Vide SE Mendagri No.471-11/3647-SJ 
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untuk pelayanan akta yang terlambat, dalam artian pemohon cukup datang 

satu hari dan pulang sudah membawa akta kelahiran. Menurut Mahkamah 

Agung terobosan dan inovasi tersebut tidak bertentangan dengan 

kebijakan SEMA No. 06 Tahun 2012, bahkan apabila dimungkinkan 

praktek seperti ini dapat direalisasikan secepatnya pada peradilan 

dibawahnya; karena hal ini sangat penting untuk terus menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat terhadap peran badan peradilan. Dalam 

realisasinya Ketua MA telah menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan 

Tinggi agar melaksanakan SEMA ini; dan meminta kepada Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum agar memberikan dukungan secara 

optimal serta memonitor dan melaporkan bagaimana pelaksanaan dan 

kendala-kendalanya kepada Ketua MARI. 

       Terkait dengan masalah akses terhadap keadilan, maka MARI telah 

meminta kepada segenap badan peradilan untuk dapat memahami dan 

mempersiapkan diri menyambut UU Nomor 16 Tahun 2011 dan UU 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, maka 

kewenangan untuk mengelola pendanaan bantuan hukum secara resmi 

telah beralih ke pemerintah melalui Kementerian hukum dan HAM, yang 

akan berlaku efektif pada tahun 2013. Sebelumnya masalah bantuan 

hukum telah diatur dalam Pasal 57 UU No. 48 Tahun 2009 jo Pasal 68 C 

ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009 jo Pasal 60 C ayat (1) UU No. 50 Tahun 

2009 jo Pasal 144 D UU No. 51 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap 

pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan bagi 

masyarakat yang tidak mampu. Selain itu dengan SEMA No. 10 Tahun 

2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum juga diatur perihal 

pemberian bantuan hukum, persidangan keliling, pembebasan biaya 

perkara pada perkara pidana dan perdata, dan sitting plaats.10 

       Dengan adanya peralihan pengelolaan dana bantuan hukum tersebut, 

maka akan terjadi permasalahan, mengingat pada dasarnya masyarakat 

                                                           
10 Pasal-Pasal tersebut pada pokoknya memuat pengaturan bantuan hukum dan pelaksanaannya. 
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miskin berhak memperoleh bantuan hukum pada tiga tingkatan, yaitu : 

proses pra peradilan (penyidikan dan penuntutan); proses pemeriksaan 

peradilan dan fasilitasi perlindungan saksi dan korban. Apapun yang 

terjadi di tingkat kebijakan dalam hal pemberian dana bantuan, masyarakat 

tahunya adalah bantuan hukum tetap harus berjalan, oleh karenanya MARI 

menginstruksikan agar para Dirjen menyusun langkah strategi agar agenda 

acces to justice tetap terlaksana dengan baik, karena jika terjadi penurunan 

kualitas pelayanan maka badan peradilan agar mendapat kritikan dari 

masyarakat pencari keadilan. 

       Untuk mengatasi masalah bantuan hukum tersebut, maka MARI telah 

membentuk Pokja yang dipimpin Ketua Muda Perdata untuk membantu 

pimpinan dalam menyusun kebijakan mengingat signifikannya masalah 

yang dihadapi dan lingkup sektoral yang terkena dampak, diharapkan 

dalam semua lingkungan peradilan haruslah setara pelayanannya, sehingga 

perlu dibentuk Standar Pelayanan Publik. 

          Sebagai bagian dari business process reengineering, maka 

penyederhanaan proses berperkara telah bergulir secara gradual. Dalam 

kurun waktu lima tahun telah terjadi banyak perubahan pada MARI, yang 

meliputi : perubahan cara kerja, pengolahan informasi, pelaporan, 

keterbukaan dan akuntabilitas. 

         Tim ini merupakan tim kecil dibawah Kelompok Kerja Manajemen 

Perkara MARI yang terdiri dari beberapa asisten hakim pada Kepaniteraan 

MARI, yang telah menjalani proses diskusi dan pembelajaran, bahkan 

sampai melihat bagaimana pengelolaan peradilan modern dilakukan di 

Negara-negara tetangga. Yang dimasa kedepannya dilakukan dengan 

berbasis teknologi, sehingga mampu membuat system yang transparan, 

akuntabel dan dapat diukur sampai elemen yang paling kecil, mengingat 

beban kerja kedepannya semakin berat tantangannya. 

         MARI memiliki sekitar 842 unit satuan kerja di seluruh Indonesia, 

dan dipundak Dirjen Badan Peradilan tanggungjawab konsep perubahan 

system harus berjalan secara radikal untuk terciptanya pelayanan publik 
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dengan system tunggal yang seragam, dengan menggandeng unit 

Teknologi Informasi pada Biro Hukum Humas Badan Urusan 

Administrasi, PusLitbang Kumdil, Badan Pengawasan, para lembaga 

donor, masyarakat sipil dan para ahli yang mau dan mampu memberikan 

kontribusinya untuk menyempurnakan sistem manajemen perkara di 

peradilan tingkat pertama, banding, hingga terakhir pada MARI. 

        Berkaitan dengan program ‘’Pembatasan Perkara’’, MARI akan terus 

berusaha untuk mendukung RUU MA yang antara lain dalam Pasal 56 

perihal beberapa parameter pembatasan perkara, yang bertujuan untuk 

memperketat batasan Pasal 45A UU No. 3 Tahun 2009 Tentang MA. 

Sebagai lembaga Kasasi, MA harus secara intensif terlibat dalam proses 

legislasi, mengingat dalam kurun waktu 9 tahun terakhir ini peningkatan 

jumlah perkara masuk ke MARI mencapai 70 %, oleh karenanya agenda 

pembatasan perkara haruslah berwawasan makro, dan tidak sekedar 

pemikiran pragmatis belaka. 

         MARI berusaha mengeluarkan kebijakan yang secara tidak langsung 

agar perkara dibatasi, seperti : intensifikasi mediasi, penyempurnaan class 

action dan konsep small claim court; dengan bekerjasama dengan Federal 

Court dan Family Court of Australia yang dituangkan dalam Nota 

Kesepahaman MA-Federal Court of Australia dan Family Court of 

Australia ditandatangani tanggal 3 Oktober 2012 di Brisbane. 

         Berkaitan dengan telah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), membawa era baru bagi 

perlindungan anak, yang mulai berlaku semenjak tanggal 30 Juli 2014 

yang lalu. Meskipun ketentuan Pasal 100 UU SPPA memuat ketentuan 

yang cenderung bertentangan dengan kemandirian kehakiman, namun UU 

ini telah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak. Hakim 

yang baik tentu tidak akan terkena sanksi tersebut, namun di masa 

mendatang adanya sanksi tersebut perlu ditinjau kembali agar kekuasaan 

kehakiman benar-benar merdeka, oleh karenanya MARI juga harus 

bertanggungjawab dan memastikan bahwa para hakimnya mampu dan 



22 
 

memahami dalam mengimplementasikan apa yang menjadi amanat dari 

UU tersebut, para hakimnya mengetahui akan hak anak secara universal, 

disamping berbagai hal yang telah diatur dalam UU tersebut. 

        Salah satu dari amanat UU SPPA tersebut adalah diberikannya 

salinan putusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah putusan dan 

adanya register khusus anak oleh lembaga-lembaga yang menangani 

perkara anak (vide Pasal 62 jo Pasal 25 UU SPPA). Intinya bahwa setiap 

anak yang bermasalah dengan hukum agar diproses secara cepat dan 

dikenakan sanksi yang lebih manusiawi, sesuai dengan karakteristik anak. 

        Dalam UU SPPA dengan tegas diatur tentang Keadilan Restoratif dan 

Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari 

proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak tersebut dapat 

kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu 

diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal 

tersebut. 

        Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik 

bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu 

proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana 

tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu 

kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan 

melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk 

memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak 

berdasarkan pembalasan. 

       Agenda lainnya yang juga penting dalam mereformasi birokrasi 

adalah peningkatan integritas, dengan berbagai kebijakannya telah 

mengeluarkan empat peraturan bersama terkait dengan kode perilaku 

hakim, yang ditandatangani bersama KY, tanggal 27 September 2012, 

yaitu: Majelis Kehormatan Hakim (MKH), Pemeriksaan Bersama, Juklak 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Seleksi Pengangkatan 

Hakim. 
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Dengan demikian antara KY dan MA telah ada acuan yang sama tentang 

sanksi atas setiap pelanggaran kode etik, dan kesepakatan mana yang 

menjadi wewenangnya dan yang mana bukan wewenang MA. 

          Dalam MKH juga dijelaskan mekanisme pemeriksaan oleh MKH, 

siapa saja yang dapat duduk dalam MKH serta bagaimana putusan MKH 

dilaksanakan. Demikian pula dalam hal seleksi dan pengangkatan hakim, 

harus dikoordinasikan dengan Ketua Muda Pembinaan dan Pengawasan 

dengan KY; 

         Kebijakan lainnya dalam rangka mereformasi di jajaran MARI 

adalah dengan dikeluarkannya SEMA  No. 3 Tahun 2012 Tentang 

Penandatangan Pakta Integritas yang telah menyempurnakan aturan yang 

lama, selanjutnya SEMA Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Audio 

Visual, yang mengharuskan bahwa setiap pengadilan tingkat pertama 

untuk merekam audio dan video persidangan perkara untuk perkara tipikor 

dan/atau perkara yang menarik perhatian publik dan hasilnya harus 

disimpan, dikelola, diarsip, dan lebih jauh lagi dikirimkan ke MARI 

sebagai bagian dari berkas upaya hukum. 

        Berbagai terobosan dan kebijakan telah banyak dikeluarkan oleh 

MARI sebagai pilar terdepan dalam mengawal dan mereformasi birokrasi 

dan teknis peradilan; sehingga ketika ketentuan hukum positif yang 

menjadi landasan kinerjanya sudah tidak sesuai dengan apa yang hidup 

dalam masyarakat, maka segera dilakukan reformasi; hal tersebut sesuai 

dengan ajaran dari Dworkin yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, dan 

sesuai dengan teori Realisme Hukum; bahwa hakim sesungguhnya juga 

membuat hukum pada tingkatan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan 

hakim memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks 

(textual reading) melainkan menggali moral di belakangnya (moral 

reading).11 

                                                           
11 Satjipto Rahardjo dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (ed),  Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai 

Implementasi, Jakarta,  Rajawali Press, 2010, h.5. 
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       Disamping itu jika mengkaji lebih mendalam lagi, bahwa berbagai 

kebijakan yang telah dikeluarkan oleh MARI tersebut dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan kemasyarakatan dan relevan sekali dengan 

Teori Sociological Jurisprudence, yang mempunyai pengaruh yang sangat 

luas sekali dalam pembangunan hukum di Indonesia, dimana sebelumnya 

peletak dasar dari teori ini adalah Roscou Pound, Benjamin Cordozo, 

Eugen Ehrlich, Emil Durkheim, Max Weber dan sebagainya, yang pada 

intinya mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai 

dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Eugen Ehrlich sendiri 

menyatakan bahwa pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak 

pada perundangan-undangan, tidak pada ilmu hukum, akan tetapi di dalam 

masyarakat sendiri. Artinya, bahwa hukum positif akan efektif apabila 

selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini timbul 

sebagai akibat dari proses dialektika antara (tesis) positivisme hukum dan 

antithesis mazhab sejarah.  

Dalam Cavendish Law Cards, telah dijelaskan sebagai berikut : 

‘’Sociological jurisprudence is an intrinsically theoretical approach to the 

study of the law and it specifically seeks to understand law as a particular 

social phenomenon, in terms of how it comes into existence, how it 

operates and the effects that it has on those to whom it applies. To this 

extent its school of law is very similar in its approach to the other, 

analytical schools of thought in jurisprudence, such as positivism. Its 

subject matter is the law proper.’’12 

IV. Penutup 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kepaniteraan Mahkamah Agung hingga kurun 

waktu 2012 dilakukan dengan melaksanakan program quick wins MA yang meliputi : 

Transparansi putusan, Pengembangan Teknologi Informasi, Pengelolaan PNBP, Kode 

Etik Hakim, dan Manajemen SDM, khususnya analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan 

dan sistem renumerasi (tunjangan kinerja). 

                                                           
12 Cavendish Law Cards, Jurisprudence, Cavendish Publishing, Great Britain, 1998, h. 124. 
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2. Prioritas pembaruan pada sektor teknis peradilan pada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia hingga kurun waktu 2012 meliputi: Pembatasan Perkara, Penyederhanaan 

Proses Berperkara, Penguatan Akses pada Keadilan dan Penerapan Sistem Kamar 

secara Konsisten. 

B. Implikasi 

1. Dengan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi pada jajaran MARI maka segenap 

jajaran MARI dari berbagai badan peradilan haruslah menerapkannya dengan 

konsisten, dikarenakan ada hak dan kewajibannya, serta siap menerima sanksinya, 

dan sudah ada yang menjadi korbanya baik pegawai maupun para hakimnya yang 

melanggar ketentuan tersebut. 

2. Sudah banyak terobosan yang dilakukan oleh MARI, walaupun dilakukan dengan 

sistem prioritas terlebih dahulu, namun yang namanya teknis peradilan pada dunia 

peradilan tetap tidak dapat diselesaikan secara sempurna, selalu ada masalahnya, 

sehingga diperlukan SDM yang handal dalam penguasaan materi hukumnya dan 

berbagai infra strukturnya yang memadai. 
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