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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Indonesia telah menegaskan bahwa dirinya sebagai Negara hukum.
Penegasan tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang
Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara
Hukum”. Sebagai negara yang menamakan dirinya sebagai negara hukum, maka
sesungguhnya masalah hukum, penegakan hukum, proses peradilan dan lembaga
pengadilan di Indonesia memiliki kedudukan dan makna teramat penting. Apakah
suatu negara benar-benar sebagai negara hukum ataukah hanya sekedar sebutan
saja sebagai negara hukum, terutama akan diukur dengan pandangan bagaimana
hukum diberlakukan.1
Penegakan hukum yang dijalankan melalui proses peradilan, secara terusmenerus akan menjadi pusat perhatian masyarakat, oleh karena melalui instrumen
tersebut penyelenggaraan negara hukum akan diuji konsistensi dan kontinuitasnya.
Terhadap mereka yang bermasalah dan melanggar hukum sudah sepatutnya diadili
sebagaiamana mestinya.

Apakah lembaga peradilan benar-benar telah

menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya akan ditentukan bagaimana
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kenyataan dalam praktek implementasinya. Selain asas “independence of judiciary”,
dan “impartiality”, tak kalah pentingnya beberapa asas yang lain, diantaranya adalah
asas “peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan”.
Melalui asas yang disebut terakhir tersebut, diharapkan jalannya proses peradilan
akan menjadi lebih simpel, aksesibel, dan terjangkau dan sehingga oleh karenanya
dapat diikuti, bagi para justiabelen tanpa terkecuali. “Sederhana” mengandung
makna bahwa jalannya proses peradilan simpel, tidak terlalu rumit, mudah
dipahami, sehingga dapat diikuti oleh para justiabelen, yang sebagian besar
diantaranya sangat awam terhadap hukum dan proses hukum. Mereka yang buta
hukum sekalipun tidak kehilangan aksesibelnya terhadap proses hukum dan
pengajuan tuntutan hak dan kewajiban. “Cepat” mengandung makna bahwa bahwa
jalannya proses peradilan efektif, efisien, tidak bertele-tele, tidak berlarut-larut,
sesuai dengan tahapan waktu yang ditentukan sehingga dapat dipredisikan atau
dipastikan kapan berakhirnya, sehingga para justibelen dapat segera mengetahui
bagaimana status hukum mereka terhadap setiap putusan yang dijatuhkan oleh
pengadilan. “Biaya Ringan” mengandung makna bahwa jalannya proses peradilan
dibebani dengan kewajiban untuk menanggung biaya yang dapat terjangkau dan
sesuai dengan kemampuan para justiabelen, yang sebagian besar diantaranya hidup
berada di bawah standard ekonomi yang berkecukupan. Bagi yang secara sosial
ekonomi dinilai mampu, maka ia harus menanggung biaya perkara sebagaimana
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ditentukan, terutama dalam perkara perdata yang mengenal asas “beracara
dikenakan biaya”. Namun bagi para justiabelen yang tergolong tidak mampu secara
sosial ekonomi, sehingga tidak mampu membayar biaya perkara, maka mereka tidak
boleh kehilangan aksesibilitasnya untuk menuntut atau mempertahankan hak dan
kewajiban di muka pengadilan.
Kendala ketidakmampuan untuk membayar biaya perkara janganlah
kemudian menjadi penyebab yang menutup akses justibelen, terutama yang hidup
dibawah standard ekonomi berkecukupan, untuk menuntut dan mempertahankan
hak-haknya di muka pengadilan. Negara bertanggungjawab untuk turut memikul
beban biaya perkara bagi justibelen yang termasuk kategori yang demikian itu.
Karena itu, bagi justibelen yang tidak mampu secara ekonomi, dimungkinkan untuk
mengajukan permohonan bercara secara bebas biaya (pro bono).
Namun dalam kenyataan di lapangan, asas bahwa proses peradilan yang
seharusnya berlangsung secara sederhana tersebut kemudian berubah menjadi
proses peradilan yang sangat rumit dan kompleks. Begitu rumit proses birokrasi dan
prosedural beracara di muka pengadilan sehingga prosesnya menjadi tidak
sederhana. Hal tersebut ternyata bukan karena disebabkan adanya masalah hukum
tetapi kemudian berubah menjadi persoalan non hukum yang dapat mengaburkan
dari persoalan yang sebenarnya, yakni persoalan hukum, penegakan hukum dan
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keadilan.2 Persoalan non hukum yang menjadi faktor penyebab ketidakberesan
dalam proses peradilan tersebut, salah satu diantaranya, adalah maraknya praktik
koruptif di lembaga peradilan. Atau yang lebih populer dikenal sebagai praktek
judicial corruption. Hal inilah yang menjadikan buramnya potret penegakan hukum
dan keadilan di Indonesia. Maraknya praktek judicial corruption menyebabkan
terjadinya penurunan public trust terhadap lembaga peradilan itu sendiri.
Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap lembaga dan proses peradilan
cenderung akan menyelesaikan

setiap persoalan hukum yang terjadi diantara

mereka dengan cara-cara yang akan mereka pilih dan tentukan sendiri, diantaranya
yang paling buruk sebagaimana telah menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah caracara kekerasan melalui perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting). Sikap skeptis
dan frustasi terhadap praktek peradilan yang buruk, akan menimbulkan distorsi
penegakan hukum, sehingga menimbulkan fenomena peradilan jalanan (street
justice) yang justru berpotensi menimbulkan anarki sosial (social anarchy).
Praktek korupsi yang terjadi di lembaga peradilan (judicial corruption) di
Indonesia saat sekarang ini dinilai sedemikian kronis kondisinya. Demikian kronisnya,
sehingga bilamana diibaratkan sebagai suatu penyakit boleh dikatakan sudah
memasuki tahap stadium empat. Karena, praktek korupsi di lembaga peradilan
secara sistemik telah melibatkan semua aktor didalamnya mulai dari polisi, jaksa,
2

Susanti Adi Nugroho dkk, Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan,
Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 2003, Hlm.90
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hakim dan panitera, bahkan terjadi di semua tingkatan, juga melibatkan pengacara
dan masyarakat pencari keadilan itu sendiri. Korupsi telah menjadi realita massif,
sistemik dan struktural. Di kalangan praktisi hukum seolah-olah telah tumbuh sikap
semakin permisif terhadap praktek judicial corruption. Dianggap sebagai sesuatu
yang memang biasa dilakukan, bahkan harus dilakukan, atau terpaksa harus
dilakukan (bussines as an usual). Memang praktek peradilan yang buruk sedemikian
itu tidak dapat digeneralisir. Kalangan advokat yang takut perkara kliennya nanti
akan dikalahkan, cenderung berusaha melakukan segala cara untuk memenangkan
perkara.
Tidak semua penegak hukum berperilaku buruk, melainkan ada juga
sebagian aparatur penegak hukum yang masih tetap setia menjaga etika dan
integritas profesinya. Tehadap aparat penegak hukum yang memiliki perilaku buruk,
kerapkali disebut sebagai oknum, untuk menghindarkan dari generalisasi terhadap
yang lain. Namun apabila kepadanya tidak ada langkah dan tindakan nyata untuk
memberikan sanksi keras dan tegas, maka niscaya akan memberikan citra negatif
terhadap lembaga dan aparat penegak hukum secara keseluruhan.

Meskipun

hingga saat ini tidak ada data penelitian yang mampu memberikan data yang
bersifat kuantitatif tentang berapa besar prosentase aparatur penegak hukum yang
dikategorikan sebagai baik

atau yang buruk. Penelitian yang selama ini telah

dijalankan hanya sebatas memberikan data, informasi, indikasi serta asumsi yang
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didasarkan pada presepsi dan pengalaman responden atau peneliti itu sendiri terkait
dengan praktek peradilan dan penegakan hukum pada umumnya. Artinya datanya
bersifat kualitatif belaka.
Namun demikian, hal tersebut bukan berarti berbagai laporan penelitian
yang sudah pernah dilakukan sebelumnya menjadi tidak bermakna sama sekali.
Berbagai laporan penelitian yang telah dilakukan sebeumnya tetap memiliki makna
yang positif dan bermanfaat. Laporan yang telah disajikan oleh berbagai penelitian
yang ada haruslah tetap dimaknai sebagai early warning bagi masa depan peradilan
dan penegakan hukum di Indonesia. Terdapat potensi terjadinya bahaya besar bagi
lembaga peradilan dan penegakan hukum pada umumnya, apabila tidak segera
dilakukan upaya-upaya dan langkah-langkah nyata untuk perbaikan lembaga
peradilan dan penegakan hukum pada umumnya.
Dalam praktek judicial corruption, adanya keterjalinan diantara aktor-aktor
yang terlibat di dalamnya, dari waktu ke waktu telah terbangun sedemikian rupa,
sehingga nyaris menyerupai jaringan mafia yang terorganisir meskipun tidak
terbentuk.3 Mafia yang terorganisir tersebut selalu bergerak untuk meneguhkan
tradisi judicial corruption sehingga mereka dikenal dengan sebutan mafia peradilan.
Mafia dalam istilah ini bukan merujuk pada kejahatan terorganisir sebagaimana
pada kalangan Mafioso Sisilia. Tetapi semata-mata sebagai julukan sebagai mafia

3
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untuk merujuk pada terjadinya terjalinnya konspirasi di antara aparat keadilan untuk
mempermainkan hukum demi mendatangkan keuntungan yag bersifat pribadi.4
Terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan terjadinya judicial
corruption telah menggurita pada setiap tahap proses peradilan. Penelitian yang
dilakukan oleh Bappenas dan World Bank (Cyberconsult tahun 1999) menunjukkan
adanya praktik korupsi di lingkungan peradilan. Secara khusus, laporan ini menyoroti
praktek korupsi yang dilakukan oleh panitera pada saat pendaftaran perkara.
Responden penelitian tersebut menyatakan bahwa biaya pendaftaran yang harus
dibayar oleh pencari keadilan

menjadi cukup mahal melebihi dari apa yang

seharusnya dibayar menurut ketentuan yang berlaku. Bertolak dari penelitian
tersebut juga diungkap pula praktik korupsi bagi para pihak ketika mendapatkan
salinan putusan. Salinan putusan yang semestinya menjadi hak dari para pihak,
namun ternyata hanya bisa didapatkan oleh para pihak setelah diharuskan untuk
memberikan sejumlah uang lebih kepada petugas di pengadilan. Tanpa uang lebih,
maka salinan putusan tidak akan segera diserahkan.5
Penelitian

lain

yang

dilakukan

oleh

Mardjono

Reksodiputro

juga

mengungkapkan adanya praktik mafia peradilan. Bahkan dari penelitian tersebut
dipetakan mengenai modus-modus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian,
kejaksaan dan hakim di Pengadilan. Di kepolisian, Mardjono mengutip istilah yang
4
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berkembang di masyarakat “lapor ayam hilang, kambingpun turut hilang”.
Maksudnya apabila korban kejahatan melapor ke polisi akan mengeluarkan lebih
banyak uang untuk ikut “menanggung” biaya operasional dari polisi. Selain itu,
pemberian fasilitas lebih kepada tahanan, terutama yang kaya, disertai sejumlah
imbalan tertentu, juga telah lama menjadi bahan pergunjingan di masyarakat.
Sedangkan di kejaksaan, Mardjono Reskodiputro mengungkapkan bahwa, selain
melakukan pemerasan terhadap tersangka, jaksa juga bisa melepaskan tersangka
dengan alasan kurang bukti. Mempermainkan pasal dakwaan, mempermainkan
tinggi rendahnya tuntutan pidana merupakan modus yang cukup sering djiumpai
dalam praktek. Mempermainkan perlu tidaknya menggunakan kewenangan untuk
melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa juga merupakan
penyalahgunaan wewenang, baik ketika tahap penyidikan di kepolisian maupun
penuntutan di kejaksaan. Alasan tersebut yang seharusnya didukung oleh fakta
obyektif namun telah bergeser menjadi pertimbangan subyektif belaka. Selain itu,
praktik di pengadilan juga turut diungkap oleh Mardjono.6

Terutama yang

menyangkut putusan yang akan dijatuhkan, apabila dalam perkara perdata apakah
suatu gugatan akan dikabulkan, gugatan ditolak, atau gugatan dinyatakan tidak
dapat diterima; dalam perkara pidana apakah terdakwa akan dinyatakan terbukti
bersalah dan dikenakan pemidanaan, serta menentukan tinggi rendahnya pidana
6

Korupsi dalam Sistem Hukum, dalam Basyaib et.al. Jakarta: Partnership for Governance
Reforfm in Indonesia, 2002. Lihat juga dalam Wasingatu Zakiya dkk, Panduan Eksaminasi Publik,
Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 2003, Hlm. , Hlm.4-5
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yang dijatuhkan; menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti dengan
membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak); atau menyatakan
melepaskan terdakwa dari segala tuntutan (ontslag van alle rechtsvervolging), serta
berbagai modus yang lainnya. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh demikian
longgar dan elastisnya penggunaan diskresi oleh hakim, dengan berlindung di balik
asas bahwa hakim memiliki kebebasan untuk memutus suatu perkara yang diajukan
kepadanya, berdasarkan keyakinan yang dimilikinya serta penilaiannya terhadap
fakta persidangan.

Penggunaan dan penerapan kewenangan yang dimilikinya

tersebut, sangat terbuka adanya kemungkinan untuk disalahgunakan sedemikian
rupka sehingga menimbulkan terjadinya judicial corruption. Semuanya itu sudah
barang tentu akan sangat bergantung pada seberapa kuatnya etika, integritas dan
komitmen aparat penegak hukum itu sendiri. `
Selain dua penelitian di atas, terdapat satu makalah yang menyangkut
bagaimana praktik judicial corruption selalu mengikuti dalam setiap tahapan proses
beracara. Berdasarkan

pengalamannya

sebagai pengacara,

Kamal Firdaus

memetakan praktik korupsi di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat
banding dalam persidangan perdata. Dalam pendaftaran perkara, Kamal mencatat
bahwa para pihak, konon, bisa memilih siapa anggota majelis hakim yang akan
mengadili perkaranya, tentunya dengan berkolusi dengan Ketua atau Wakil Ketua
Pengadilan, untuk mengatur komposisi majelis hakim serta panitera penggantinya.
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Berikutnya, dalam proses persidangan, konon, kemenangan dalam vonis juga
bisa diatur. Atau sebaliknya, diatur bagaimana agar hakim menolak gugatan pihak
lawan. Kemudian dalam eksekusi, Kamal juga melihat adanya surat sakti atau
telepon sakti kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama agar eksekusi terhadap
sesuatu putusan

segera dilakukan, ditangguhkan atau bahkan dibatalkan. Lalu

dalam tahap beracara di Pengadilan Tinggi (PT), apakah suatu putusan banding akan
menguatkan atau membatalkan vonis hakim di pengadilan tingkat pertama bisa
diatur. Dipetakan pula siapa saja pelaku yang terlibat dalam setiap praktik korupsi
dalam tahap beracara di peradilan perdata.7
Meskipun harus diakui bahwa untuk membuktikan kebenaran adanya
dugaan terjadinya praktek judicial corruption sangatlah tidaklah mudah, oleh karena
transaksinya cenderung dilakukan secara tertutup dan diantara para pelakunya
cenderung saling melindungi atau menutupi. Untuk menghindari temuan, baik oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Badan Pengawasan, atau pihak
lainnya, pada umumnya transaksi jual beli keadilan dilakukan melalui mekanisme
cash and carry, jarang menggunakan mekanisme jasa perbankan. Karena bilamana
dilakukan melalui mekanisme jasa perbankan, maka akan dengan mudah terdeteksi
oleh PPATK (Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan). PPATK akan
menemukan adanya transaksi keuangan yang dinilai mencurigakan. Pada umumnya

7
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terjadinya transaksi jual beli keadilan berhasil terungkap bilamana para pelakunya
berhasil tertangkap tangan, setelah beberapa sebelumnya dilakukan penyadapan
terhadap komunikasi diantara para pelakunya. Sebagaimana beberapa fenomena
peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini.
Adanya ketentuan yang mewajibkan terhadap setiap aparat penegak hukum
untuk mengisi dan melaporkan LHKPN (Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara)
sebelum memangku jabatan maupun setelah mengakhiri jabatan, yang harus diisi
secara berkala dan berkelanjutan, setiap tahun harus di update

guna untuk

mengetahui apakah telah terjadi perubahan secara signifikan jumlah dan nilai harta
kekayaan pejabat yang bersangkutan yang dapat mengundang timbulnya berbagai
kecurigaan.
Indonesia Corruption Watch selain melakukan berbagai investigasi kasus
korupsi di pengadilan, juga pernah melakukan penelitian pola korupsi di Mahkamah
Agung. Dalam penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 2000 dari 103
responden yang diteliti, 73 % mengatakan bahwa di Mahkamah Agung juga terjadi
korupsi. Responden yang dipilih adalah mereka yang pernah atau sedang berurusan
dengan Mahkamah Agung. Selain melakukan survei, ICW juga memetakan pola-pola
korupsi yang terjadi di Mahkamah Agung. Laporan penelitian mendeskripsikan
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bagaimana korupsi dilakukan, siapa saja pelakunya serta bagaimana struktur di
Mahkamah Agung memungkinkan korupsi terjadi.8
Fakta-fakta hasil penelitian yang terungkap sebagaimana disebutkan diatas,
menandakan bahwa persoalan terjadinya praktek judicial corruption adalah sebuah
persoalan yang telah diketahui oleh masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum suatu
perkara perdata atau pidana apapun pada dasarnya bisa “diatur” oleh pemesan
mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga peninjauan kembali
di Mahkamah Agung. Umumnya orang menilai bahwa salah satu penyebab
terjadinya korupsi di lembaga pengadilan adalah disebabkan karena gaji mereka
yang rendah, sistem rekrutmen dan karier yang kolutif, sistem pengawasan internal
maupun eksternal yang lemah, serta sanksi yang tidak berjalan fungsional dan
berkelanjutan, rendahnya etika dan integritas aparatur penegak hukum, serta makin
diperparah dengan sistem administrasi pengadilan yang tidak transparan. Sementara
itu sistem kontrol baik secara internal maupun eksternal terbukti tak bisa
diharapkan banyak dalam sistem peradilan yang korup. Jika memang hal itu yang
menjadi faktor penyebabnya, maka sebenarnya bukan merupakan sesuatu masalah
yang terlalu sulit untuk membasmi mafia peradilan asal terdapat adanya kemauan

8
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kuat untuk mengatasi faktor-faktor itu. Tapi yang selalu menjadi persoalan darimana
dan siapa yang mau memulai?9
Masyarakat cukup mafhum praktek judicial corruption telah terjadi mulai dari
lembaga peradilan tingkat pertama, tingkat banding, bahkan juga di tingkat kasasi.
Pemberantasan judicial corruption idealnya harus dilakukan secara serentak dan
simultan di semua tingkatan lembaga peradilan. Namun, untuk melakukannya harus
dimulai dari tubuh Mahkamah Agung sendiri. Sebagaimana kata pepatah yang sering
diungkapkan di masyarakat, bahwa “ikan busuk selalu dimulai dari kepalanya”.
Maka untuk mencegah kemungkinan terjadinya pembusukan dalam praktek
peradilan pada umumnya, perlu segera dilakukan upaya pembenahan dan
pencegahan. Bertolak drai ungkapan tersebut, maka pembenahan dan perubahan
harusnya dimulai dari Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi.
Pembenahan dan perubahan ke arah pencapaian tujuan yang lebih baik, yang
dimulai dari Mahkamah Agung, nantinya diharapkan akan mampu membawa
multiplier effect terhadap seluruh jajaran peradilan yang ada di bawahnya. Termasuk
di dalamnya pembersihan terhadap berbagai praktek judicial corruption. Mahkamah
Agung patut memberi untuk memberikan contoh dan keteladanan yang baik
terhadap seluruh lembaga peradilan maupun aparatur peradilan di bawahnya.

9
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Mahkamah Agung akan menjadi panutan sekaligus kiblat bagi seluruh lembaga
peradilan dan aparatur peradilan di bawahnya.
Secara teori, putusan-putusan yang menyimpang di pengadilan tingkat
rendah dapat dikoreksi oleh Mahkamah Agung.10 Dengan posisi Mahkamah Agung
yang berada dalam puncak piramida teratas, maka lembaga peradilan tertinggi
tersebut diharapkan dapat melakukan koreksi terhadap setiap putusan yang keliru,
kurang tepat, atau tidak berkeadilan yang telah dijatuhkan oleh lembaga pengadilan
pada tingkat bawahannya.

Sekaligus untuk menjamin tegaknya hukum serta

terpenuhinya tuntutan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Koreksi atas suatu
putusan memang dapat dilakukan mulai dari tingkat pengadilan tinggi (court of
appeal) atas putusan pengadilan negeri (district court) dan selanjutnya koreksi oleh
Mahkamah Agung (supreme court) terhadap putusan pengadilan tinggi. Koreksi
putusan tersebut juga membuka jalan bagi finalisasi suatu putusan pengadilan.
Mahkamah Agung dalam kedudukanya sebagai judex juris dalam memeriksa setiap
perkara yang dimohonkan kasasi, akan membatalkan putusan judex factie apabila
menurut penilaiannya ternyata bahwa putusan judex facti a quo telah terbukti
melampau wewenang,

melanggar hukum, salah menerapkan hukum, atau

melanggar syarat yang diwajibkan undang-undang yang mengancam batalnya
putusan yang bersangkutan. Dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya

10

Ibid, Hlm.viii
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itu, maka Mahkamah Agung memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjaga
kesatuan sistem dan kerangka hukum (unified legal framework) serta konsistensi
dalam penerapan hukum oleh lembaga peradilan di Indonesia.
Jeremy Bentham melihat fungsi koreksi putusan tersebut sebagai suatu cara
untuk mendapatkan aplikasi hukum yang benar atas fakta-fakta hukum baik yang
muncul sebelum proses peradilan maupun yang muncul selama persidangan.11
Selain itu secara hirarkis sesungguhnya Mahkamah Agung memegang peranan yang
sangat besar dalam mengawasi dan mencegah berbagai kemungkinan terjadinya
kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh para hakim, panitera, maupun pejabat
pengadilan lainnya, paling tidak terhadap mereka yang berada di bawahnya.12 Oleh
karena itu pembenahan atau pembaruan peradilan harus dimulai dan dimotori oleh
Mahkamah Agung yang memegang peran sangat penting bagi tercapainya badan
peradilan yang bersih, transparan, akuntabel, adil dan berwibawa. Upaya untuk
melakukan berbagai perubahan untuk mewujudkan terciptanya lembaga peradilan
yang ideal tersebut, terutama yang berbasis pada partisipasi dan kontrol publik
mutlak harus dilakukan.13 Masyarakat, termasuk perguruan tinggi, organisasi profesi,
media massa maupun lembaga swadaya masyarakat, sebagai stake holder perlu
terus menerus didorong kesadarannya untuk turut berpartisipasi serta memantau
11

A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, Elsam,
Jakarta, 2004, Hlm.108.
12
Susanti Adi Nugroho dkk , Op Cit, Hlm.viii
13
Eko Sasmito dkk, Buku Panduan Pemantauan Penyimpangan Praktek Peradilan, Yayasan
Pengembangan Sumber Daya Indonesia (YPSDI), Surabaya, 2004, Hlm.1
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jalannya reformasi peradilan menuju arah yang lebih baik. Dengan demikian
keterbukaan akses terhadap informasi proses peradilan menjadi suatu syarat yang
mutlak bagi terwujudnya reformasi peradilan yang hakiki.
Salah satu faktor yang menjadi penyebab lemahnya upaya reformasi
peradilan di Mahkamah Agung adalah kurang efektifnya court management
peradilan14 atau administrasi peradilan. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah
strategis untuk membenahi administrasi peradilan di Mahkamah Agung.
Pembenahan administrasi peradilan di Mahkamah Agung pada dasarnya telah
menjadi sebuah keniscayaan. Tanpa dilakukannya upaya-upaya pembenahan maka
administrasi peradilan, khususnya di Mahkamah Agung, akan menjadi semakin
rumit, kompleks, lamban, tidak efektif, tidak efisien serta

tidak aksesibel.

Pembenahan administrasi peradilan dapat digunakan sebagai sarana atau metode
untuk menata-ulang administrasi peradilan yang agar lebih efektif, efisien,
transparan, aksesibel serta serta bertanggungjawab
mereduksi

dengan tujuan

untuk

serta preventif terhadap berbagai kemungkinan terjadinya praktik-

praktik judicial corruption. Namun selain itu pembenahan administrasi peradilan
juga dapat dijadikan sebagai upaya untuk memberi pijakan bagi munculnya hakim-

14

Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari: Upaya
Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, Hlm.v
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hakim yang memiliki dedikasi, integritas, serta prestasi yang baik sehingga mampu
melahirkan putusan-putusan yang jujur, adil, tidak memihak dan berkualitas.15
Dalam rangka pembaruan administrasi peradilan, Mahkamah Agung harus
melakukan pembenahan manajemen perkara dalam bentuk jaminan penyelesaian
perkara yang independen, imparsial, efektif dan efisien. Pembaruan manajemen
perkara di Mahkamah Agung antara lain terkait dengan hal-hal, antara lain
pembatasan perkara untuk kasasi maupun peninjauan kembali, pendaftaran perkara
dan kearsipan, distribusi perkara, pembagian Majelis Hakim, proses memutus
perkara, proses minutasi setelah perkara diputus, beban perkara/tumpukan perkara
dan produktivitas Hakim Agung dalam memutus perkara.16 Tidak kalah pentingnya
dalam proses peradilan perlu ditetapkan adanya time sheet maupun time frame
yang jelas, disertai dengan mekanisme reward and punishment yang jelas dan tegas
sehingga jalannya proses peradilan dari awal hingga akhir menjadi transparan dan
terukur. Hal tersebut sekaligus sebagai bentuk komitmen pengadilan terhadap
masyarakat, terutama pencari keadilan, terkait implementasi asas peradilan
sederhana, cepat dan biaya ringan. Seringkali dijumpai dalam praktek, bahwa suatu
perkara yang dimohonkan kasasi atau peninjauan kembali, tidak kunjung dijatuhkan
putusan oleh majelis kasasi. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh berbagai faktor
penyebab, yakni : kelambanan pembentukan majelis hakim, kelambanan distribusi
15

Hlm.209

16

Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2007,

Ibid, Hlm.212
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perkara dan pelimpahan berkas perkara; kelambanan majelis hakim dalam
mempelajari perkara, serta kelambanan melakukan rapat permusyawaratan
pengambilan keputusan; kelambanan panitera pengganti dalam melakukan
pengetikan naskah putusan, kelambanan proses minutasi, kelambanan koreksi akhir
putusan serta pembacaan putusan; serta kelambanan pengiriman kembali berkas
perkara dan putusan ke pengadilan pengaju, kelambanan memberitahuan isi
putusan kepada pihak-pihak berperkara, serta berbagai faktor teknis lainnya.
Sebagaimana fenomena akhir-akhir ini yang menjadi headline media massa, bahwa
dalam suatu kasus korupsi yang diputus di Pengadilan Negeri Surabaya, ketika
perkara tersebut sudah diputus di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung pada tahun
2011, hal itu juga sudah dimuat di Website resmi Mahkamah Agung, namun hingga
akhir tahun 2012 putusan kasasi tersebut belum juga diterima secara resmi oleh
Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga eksekusi terhadap putusan menjadi
terkatung-katung, tidak jelas serta semakin kabur.
Pada dasarnya pembenahan administrasi peradilan haruslah terukur dan
transparan.17 Oleh karena itu pembenahan administrasi peradilan di Mahkamah
Agung dalam konteks pembaruan peradilan perlu dilakukan secara terencana dan
terinci dalam setiap tahap pelaksanaannya. Saat ini Mahkamah Agung telah
mempunyai panduan pembenahan administrasi peradilan dalam bentuk cetak biru

17

Ibid.
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(blue print) pembaharuan Mahkamah Agung yang diterbitkan pada tahun 2003 dan
telah direvisi dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang diterbitkan
pada tahun 2010. Kemudian hal tersebut dijabarkan lebih rinci dan operasional
dalam Renstra Mahkamah Agung yang dibagi dalam lima tahapan, yaitu tahapan
2010-2015, tahapan 2015-2020, tahapan 2020-2025, tahapan 2025-2030 serta
tahapan 2030-2035. Masing-masing tahapan telah menetapkan sejumlah prioritas
langkah dan sasaran strategis yang hendak dicapai. Dimaksudkan agar proses
perubahan pada lembaga peradilan, terutama di Mahkamah Agung, dapat
berlangsung secara lebih terencana dan terstruktur sesuai dengan target waktu yang
jelas. Disertai dengan adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari jajaran
pimpinan serta semua jajaran vertikal maupun segenap stakeholder tentang
pentingnya upaya- upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan terhadap
administrasi peradilan agar tercipta administrasi peradilan yang lebih baik ke
depannya.
Sejak diterbitkannya buku pedoman tersebut, sesungguhnya Mahkamah
Agung telah melakukan langkah-langkah progresif dan nyata demi tercapainya
maksud dan tujuan untuk mewujudkan administrasi peradilan yang bersih, efektif,
efisien, transparan, aksisibel, akuntabel dan bertanggungjawab. Untuk mendapatkan
gambaran kongkrit terhadap keberhasilan dan efektifitas pelaksanaan pembenahan
administrasi peradilan di Mahkamah Agung ini maka diperlukan suatu penelitian

20

(awal) yang objektif mengenai “Pembenahan Administrasi Peradilan di Mahkamah
Agung” sebagaimana sekarang sedang dilaksanakan.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasikan beberapa
permasalahan, diantaranya:
1. Bagaimana sistem administrasi peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan pembenahan administrasi peradilan di Mahkamah
Agung?
3. Apa saja potensi kendala yang dihadapi dalam melakukan pembenahan
administrasi peradilan di Mahkamah Agung?
4. Bagaimana strategi dalam melakukan pembenahan administrasi peradilan di
Mahkamah Agung pada masa yang akan datang?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian
Pada dasarnya penelitian tentang Pembenahan Administrasi Peradilan ini
mencakup suatu ruang lingkup kajian yang memiliki dimensi sangat luas. Tidak
hanya berkaitan dengan institusi atau lembaga pengadilan saja akan tetapi juga
terkait dengan kajian administrasi peradilan di institusi Kepolisan dan Kejaksaan
selaku bagian atau sub sistem peradilan. Namun oleh karena cakupan yang demikian
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luas tersebut, maka dalam kesempatan ini, peneliti hanya membatasi diri penelitian
dengan ruang lingkup kajian mengenai Pembenahan Administrasi Peradilan hanya
pada institusi pengadilan, secara lebih khusus pada institusi Mahkamah Agung.
Adapun pembenahan administrasi pada insitusi kepolisian maupun institusi
kejaksaan akan menjadi obyek kajian atau penelitian tersendiri.
Sebagaimana telah saya uraikan pada bagian latar belakang di atas, bahwa
Mahkamah Agung memegang peran sangat penting dalam mendorong dan
mewujudkan terjadinya reformasi peradilan, karena melalui badan peradilan
tertinggi inilah berbagai tuntutan keadilan yang diharapkan oleh para pencari
keadilan dapat terakomodir sebagaimana mestinya. Selain hal itu diharapkan
dengan adanya pembenahan administrasi peradilan yang baik di Mahkamah Agung
maka pembaruan administrasi peradilan pada badan peradilan di bawahnya juga
diharapkan dapat terlaksana dengan baik pula.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian
Penelitian tentang Pembenahan Administrasi Peradilan ini mempunyai
maksud dan tujuan yaitu untuk mendeskripsikan, serta menganalisis bagaimana
dinamika perkembangan pembenahan sistem administrasi peradilan di Indonesia,
khususnya di Mahkamah Agung RI. Selain itu juga untuk

mendeskripsikan,

menganalisis dan mengetahui berbagai kemungkinan adanya potensi kendala yang
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akan muncul dan

dihadapi dalam rangka untuk melakukan pembenahan

administrasi peradilan di Indonesia, sehingga nantinya dapat dirumuskan solusi dan
rekomendasi untuk mengatasi berbagai kendala yang ada tersebut.

1.5 Kerangka Pemikiran
Pada hakikatnya Indonesia telah mendasarkan dirinya sebagai Negara hukum
(rechtsstaat). Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Amandemen
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa , “Negara
Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum sering kali diterjemahkan
dengan istilah rechtsstaat atau

the rule of law. Secara historis kedua istilah

rechtsstaat atau the rule of law lahir dari sistem politik dan hukum yang berlainan.
Istilah rechtsstaat mulai populer di Eropa sejak abad XIX, meskipun pemikiran
tentang itu sesungguhnya sudah lama ada.18 Sedangkan istilah rule of the law mulai
populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert van Dicey tahun 1885, dengan
judul Introduction to the Study of the Law of the Constitution.19 Paham rechtsstaat
lahir dari suatu perjuangan untuk menentang absolutisme sehingga sifatnya
revolusioner dan bertumpu pada Civil law system dengan karakteristik administratif.

18

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang
Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan
Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 72.
19
Albert Van Dicey, dalam Philipus M. Hadjon, Ibid.
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Sebaliknya paham the rule of law berkembang secara evolusioner dan bertumpu
pada Common law sistem dengan karakteristik judisial.20
Perbedaan karakteristik tersebut disebabkan karena sejak pada zaman
Romawi, kekuasaan yang menonjol dari kekuasaan Raja adalah membuat peraturan
melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat
administratif sehingga pejabat-pejabat administratif yang selanjutnya membuat
pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana seharusnya
memutus suatu sengketa. Sebaliknya di Inggris kekuasaan utama dari Raja adalah
memutus perkara. Peradilan oleh Raja kemudian berkembang menjadi suatu sistem
peradilan sehingga hakim-hakim peradilan adalah delegasi dari Raja, akan tetapi
bukan melaksanakan kehendak Raja. Walaupun demikian, perbedaan antara
keduanya dalam perkembangan selanjutnya tidak perlu dipersoalkan lagi karena
mengarah pada tujuan yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia.21
Pada dasarnya dalam kedua konsep negara hukum tersebut, diidealkan bahwa yang
harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum22.
Karena hukum pada dasarnya sangat berkaitan dengan sistem hukum yang dianut
oleh negara yang bersangkutan dan merupakan dasar utama berdirinya suatu
negara. Serta hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam

20

Ibid.
Ibid, hlm.72-73.
22
Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana
Ilmu Populer (BIP) Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007, hlm.297
21
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mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan
masyarakat atau antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lain.23
Secara teoritis, beberapa ahli mempunyai beberapa pandangan mengenai
unsur atau ciri utama dari sebuah negara hukum. Diantaranya sebagaimana
dikemukakan oleh Sri Soemantri,24 bahwa ciri-ciri negara yang berdasarkan atas
hukum sekurang-kurangnya ada 4 (empat), yaitu :
1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia (dan warga negara);
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan
hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis; dan
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugas mereka,
artinya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.
Menurut Padmo Wahjono,25 pokok-pokok negara hukum adalah :
1. Menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan;
2. Adanya suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokrasi;
3. Adanya suatu sistem tertib hukum;
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.

23

Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Jakarta, UII Press,2003, hlm.238-239
Sri Soemantri dalam Moh. Busyro Muqoddas (Penyunting), Politik Hukum dan
Pembangunan Nasional, Yogyakarta, UII Press, 1992, hlm.28.
25
Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, Jakarta,In-Hill Co, 1989, hlm.10.
24

25

Albert van Dicey 26 mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur utama Negara hukum
(the rule of law) yaitu:
1. Supremasi hukum (supremacy of law) artinya bahwa yang mempunyai
kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum);
2. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang (equality before the
law);
3. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika
hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu sebagai penegasan
bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi (constitution based of
individual rights).
Sementara itu Sudargo Gautama27 mengemukakan ciri-ciri atau unsur-unsur dari
negara hukum, yakni :
1.

Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya
negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi
oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat
mempunyai hak terhadap penguasa;

2.

Asas Legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah
diadakan terlebih dahulu dan harus ditaati juga oleh pemerintah atau
aparaturnya;
26

Van Dicey dalam Moh. Kusnardir dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia, Indonesia Press, Jakarta, 1983, hlm.161
27
Sudargo Gautama, Ibid, hlm.23
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3.

Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah
dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan
perundangan-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu
sama lain, tidak berada dalam satu tangan.
Ciri dan unsur yang dijadikan penopang bagi terselenggaranya suatu negara

hukum haruslah bermuara pada satu tujuan hukum yaitu penegakan keadilan.
Karena hukum pada dasarnya dibuat dan ditegakkan untuk mewujudkan keadilan.
Dengan demikian penegakan hukum haruslah berporos pada keadilan. Masyarakat
sebagai subyek dari hukum haruslah diberikan akses terhadap keadilan itu sendiri
baik melalui hukum materiilnya maupun hukum formilnya. Sistem peradilan sangat
berperan penting untuk menciptakan akses terhadap keadilan (access to justice)
tersebut. Akses terhadap keadilan harus bersifat terbuka dan setara bagi siapapun
warga masyarakat tanpa terkecuali, sehingga nantinya mampu mewujudkan apa
yang disebut sebagai keadilan untuk rakyat dan keadilan untuk semua (justice for
the people and justice for all). Adapun peran yang dapat dijalankan oleh lembaga
peradilan adalah memberikan layanan keadilan (serve to justice) bagi para pencari
keadilan (justiabelen).
Akses pada keadilan sudah menjadi tema utama dalam kegiatan reformasi,
baik di dalam negeri maupun dunia Internasional. Hal ini dikarenakan masyarakat
biasa seharusnya dapat memimpin kehidupan mereka sendiri tanpa adanya
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pelibatan atau turut campur yang sebenarnya tidak perlu dari negara, dan
seharusnya dapat memperoleh keadilan ketika kebutuhan hidup terus meningkat.
Banyak sekali hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan ini tapi satu hal yang
paling penting yang dihadapi publik dengan masalah-masalah hukum hanyalah
bagaimana mendapatkan advis dan layanan yang baik dan tepat.
Masalah ini secara fakta sangat umum terjadi di berbagai negara dan
berbagai sistem-sistem hukum. Apapun jenis negara hukum dan institusi-institusi
hukumnya, masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi secara langsung dan
akurat tentang permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi. Pada perspektif
ini, institusi-institusi hukum haruslah menjadi ujung tombak bagi pelayanan hukum
dan keadilan terhadap masyarakat. Masing-masing institusi tersebut haruslah
berorienstasi pada suatu prinsip pelayanan prima dalam hal mendistribusikan
hukum dan keadilan kepada masyarakat. Pelayanan prima yang dimaksudkan
merupakan salah satu unsur dari prinsip

kepemerintahanan yang baik (good

governance). Prinsip kepemerintahan yang baik merupakan suatu cara pandang baru
(new vision) dalam mengelola suatu organisasi pelayanan publik di era globalisasi.
Sebagaimana diketahui bahwa globalisasi telah membawa pengaruh yang sangat
penting dalam perubahan dan pengembangan suatu bangsa, tidak terkecuali bagi
Bangsa Indonesia. Seperti halnya proses perubahan yang terjadi di Indonesia dewasa
ini tanpa disadari searah/sejalan dengan kecenderungan perkembangan pemikiran
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tentang pemerintahan28 dan pembangunan dalam skala global (internasional).29
Perubahan cara pandang atau disebut juga perubahan paradigma yang tersebar luas
tersebut didasarkan atas konsepsi yang disebut “kepemerintahan yang baik” yang
dalam bahasa Inggris disebut “good governance”. Mengapa demikian? Karena
selama ini dipandang bahwa cara-cara menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan di masa lalu berlangsung sebagaimana apa adanya dan cenderung
bersifat bersifat “bad governance”, yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat,
bangsa dan negara. Selama ini perilaku aparatur birokrasi pemerintahan bukannya
menjadi pelayan masyarakat (public service), sebaliknya malah menjadi lembaga
yang minta dilayani oleh masyarakat.

Dalam situasi demikian, maka perilaku

birokrasi akan cenderung diskriminasi terhadap setiap warga masyarakat yang
memerlukan pelayanan, sehingga pada`akhirnya akan menyuburkan potensi
terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang dan dapat menimbulkan korupsi.
Keinginan

untuk

merubah

cara

pandang

atau

pemikiran

dalam

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dari “bad governance”
berubah menuju ke “good governance” yang didorong oleh semangat belajar
(learning

process)

dari

pengalaman

pahit

berbagai

kegagalan

pemerintahan/pembangunan di masa yang lalu. Oleh karena itu suka atau tidak suka
28

Sebab birokrasi dan organisasi pemerintah merupakan bagian dari dan berkaitan erat
dengan sistem yang lain seperti sistem politik, sosial, ekonomi dan lain-lain. Terjadinya perubahan
dalam tubuh birokrasi dan cara kerjanya, pasti sebagai akibat dari perubahan yang terjadi pada
sistem yang lain
29
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konsep dan praktek “kepemerintahan yang baik” mutlak harus dipahami dan
dilaksanakan di lingkungan aparatur pemerintah, utamanya di kalangan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) sebagai pelayan masyarakat yang banyak berperan dalam
melaksanakan tugas atau pekerjaan pada instansi pemerintah.30

Change or die,

berubah atau mati, begitu sebuah ungkapan yang cukup dikenal dalam manajemen
perubahan. Dunia di sekitar kita secara terus menerus mengalami proses
perubahan. Maka sistem birokrasi dan perilaku aparatur birokrasi juga harus belajar
beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan dinamika proses dan tuntutan
perubahan itu sendiri, agar birokrasi tidak menjadi mesin yang kaku dan konservatif
yang hanya menatap masa lalu di tengah pesatnya dinamika proses perubahan.
Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan suatu keniscayaan sejarah, sehingga
apabila birokrasi tidak turut berbenah dengan melakukan reformasi, maka birokrasi
akan semakin ditinggalkan karena dipandang sebagai penghambat terjadi proses
perubahan itu sendiri.

Terdapat beberapa asas atau prinsip penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik di antaranya:31
1. Asas kepastian hukum, yang mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggaraan negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yang menjadi landasan keteraturan,
keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian negara.
3. Asas kepentingan umum, yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
30

Ibid, Hlm.3-4
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4. Asas keterbukaan, yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi atau keterangan yang benar, jujur dan tidak pilih
kasih dan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi golongan
dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, yang mengutamakan keseimbangan antara hak
dan kewajiban.
6. Asas profesionalitas, yang mengutamakan kahlian berlandaskan kode etik
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi negara.
Demikian konsep prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik yang harus
diterapkan oleh aparatur pemerintah, dalam menggerakan mesin birokrasi,
terutama yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Mengapa
demikian ? Karena pelayanan masyarakat merupakan fungsi utama pemerintah yang
secara langsung berhubungan dengan organisasi/pihak bukan pemerintah/
masyarakat/swasta/orang perorangan. Fungsi itu secara langsung dapat dirasakan
oleh penerima layanan. Selain itu, pelayanan masyarakat, baik dari segi cara dan
prosedur kerja, organisasi dan perilaku aparatnya hingga sekarang masih belum
sepenuhnya terselenggara dengan baik. Masih maraknya praktek pungutan liar,
proses berbelit-belit, waktu penyelesaian yang tidak jelas, sikap ingin dilayani, dll
sekalipun ada yang sukses menerapkan pelayanan prima.32 Pelayanan prima
sebagaimana yang dipahami sebagai pelayanan yang sangat baik atau terbaik,
walaupun selama ini sudah menjadi tekad pemerintah sebagai pelayan publik,
32

Ibid, Hlm.34-35
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namun dalam implementasinya bukan tanpa masalah. Berbagai masalah yang
dihadapi mulai dari sulitnya merubah kondisi dan sikap mental model aparatur yang
sudah demikian lama, serta kurang memposisikan dirinya sebagai pelayan publik,
tetapi lebih merasa sebagai kelompok elit masyarakat yang memainkan peran
memerintah dan dalam hal ini muncul anggapan bahwa mereka harus dilayani
ketimbang melayani masyarakat.33
Pemerintahan sebagai pelaku pelayanan publik perlu memberikan kesan
untuk keluar dari otoritas kekuasaan yang selalu menempatkan diri dibalik
kewenangan-kewenangan yang ditopang oleh adanya dukungan aspek yuridis
melalui peraturan-peraturan yang dikenakan bagi kepentingan

pelayanan

masyarakat. Birokratis adalah potret lain dari realitas pelayanan pemerintahan yang
berdampak pada social cost yang sangat tinggi dan waktu pelayanan yang kurang
efisien.34 Birokrasi yang rumit dan kurang melayani, telah menimbulkan persepsi
negatif terhadap keberadaannya dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Birokrasi yang buruk akan menimbulkan
kemacetan terhadap berbagai urusan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada
gilirannya, masyarakat sebagai stakeholder utama, sebagai penerima layanan
birokrasi mengalami kerugian-kerugian.
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Padahal dalam kehidupan di berbagai negara bangsa lain di berbagai belahan
dunia, birokrasi telah berkembang sebagai wahana utama dalam penyelenggaraan
negara dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dan dalam hubungan antar
bangsa. Disamping melakukan pengelolaan pelayanan, birokrasi juga bertugas untuk
menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik, dan
berfungsi melakukan pengelolaan atas pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut
secara operasional. Sebab itu disadari bahwa birokrasi merupakan faktor penentu
keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean government) dalam keseluruhan
skenario perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). Namun
pengalaman bangsa kita dan bangsa-bangsa lain menunjukan bahwa birokrasi, tidak
senantiasa dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya tersebut secara otomatis
dan independen serta menghasilkan kinerja yang signifikan. Keberhasilan birokrasi
dalam pemberantasan KKN juga ditentukan oleh banyak faktor lainnya. Di antara
faktor-faktor tersebut yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan “reformasi
birokrasi” diantaranya berupa komitmen, kompetensi, dan konsistensi semua pihak
yang berperan dalam penyelenggaraan negara - baik unsur aparatur negara maupun
warga negara dalam mewujudkan clean government dan good governance, serta
dalam mengaktualisasikan dan membumikan berbagai dimensi nilai yang

33

terkandung dalam konstitusi negara kita, sesuai posisi dan peran masing-masing
dalam negara dan bermasyarakat bangsa.35
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa salah satu faktor dan aktor utama
yang turut berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih (clean
government) dan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah birokrasi.36
Dalam posisi dan perannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan
pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan efesiensi dan kualitas pelayanan
kepada masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan. Undang-undang telah ditetapkan oleh DPR dan diundangkan
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Mustopadidjaja AR, Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN, Makalah
disampaikan pada : Seminar Pembangunan Nasional VIII Tema Penegakan Hukum dalam Era
Pembangunan Berkelanjutan diselenggarakan oleh : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia di Denpasar, 14-18 Juli 2003
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Birokrasi diartikan sebagai kekuasaan atau pengaruh dari para kepala dan staf biro
pemerintah. Dalam pengertian selanjutnya birokrasi adalah pegawai pemerintah, yang menjalankan
dan menyelenggarakan tugas yang ditentukan oleh konstitusi, menjalankan program pembangunan,
pelayanan publik, dan penerapan kebijakan pemerintah, yang biasanya disebut pegawai Sipil
(Rozi:10). Dalam hal di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Aparatur Pemerintah. Aparatur
pemerintah adalah orang-orang yang dipercaya dan diberi mandat oleh negara dan rakyat untuk
mengelola pemerintahannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka
efektivitasnya harus diukur berdasarkan sejauh mana kemampuan pemerintah meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya, dan ukurannya antara lain adalah seberapa tinggi tingkat pelayanan
kepada masyarakat baik dibidang kesehatan, pendidikan dan lainnya (Gaspersz:203). Birokrasi dalam
pengertian keseharian selalu dimaknai institusi resmi yang melakukan fungsi pelayanan terhadap
kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Tjokrowinoto:112).Cukup banyak batasan pengertian yang
dapat ditemukan untuk birokrasi, meskipun perbedaan di antaranya tidak begitu menyolok. Salah
satu di antaranya adalah pengertian bahwa birokrasi menunjuk pada “keseluruhan aparat
pemerintah, sipil maupun militer, yang melakukan tugas membantu pemerintah dan mereka
menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu”. Dalam konteks Indonesia, yang dimaksud
dengan birokrasi adalah “keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara
dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga nondepartemen, baik
di tingkat pusat maupun daerah, seperti propinsi, kabupaten dan kecamatan, bahkan pada tingkat
kelurahan/desa”.
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pada lembaran negara, serta berbagai kebijakan publik yang lain yang dituangkan ke
dalam berbagai bentuk aturan perundang-undangan yang dikembangkan dalam
rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan, akan dapat dikelola secara
efektif oleh pemerintah apabila terdapat “birokrasi yang sehat dan kuat”, yaitu
“birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki
integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
selaku abdi masyarakat dan abdi negara, dalam mengemban misi perjuangan bangsa
mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara”.37 Diperlukan sejumlah contoh dan
pengalaman sebagai suatu best practices dalam manajemen birokrasi sehingga
dapat dipergunakan sebagai bench marking bagi manajemen birokrasi pada yang
berbagai institusi yang lainnya.
Birokrasi sesuai dengan kedudukannya dalam sistem administrasi negara
(baca: dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bangsa),
dan sesuai pula dengan sifat dan lingkup pekerjaannya, akan menguasai
pengetahuan dan informasi serta dukungan sumber daya yang tidak dimiliki pihak
lain. Dengan posisi dan kemampuan sangat besar yang dimilikinya tersebut, birokrasi
bukan saja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat secara
teknis, tetapi juga yang mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia
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usaha. Birokrasi memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanakan, dan
pengawasan berbagai kebijakan publik, serta dalam evaluasi kinerjanya. Dalam
posisi yang strategis seperti itu, adalah logis apabila pada setiap perkembangan
politik, selalu terdapat kemungkinan dan upaya menarik birokrasi kepada pusaran
kepentingan partai tertentu; birokrasi akan dimanfaatkan untuk mencapai,
mempertahankan, atau pun memperkuat kekuasaan oleh partai tertentu atau pihak
penguasa. Kalau perilaku birokrasi berkembang dalam situasi pengaruh politik yang
seperti itu serta menjadi tidak netral, maka birokrasi yang seharusnya mengemban
misi menegakkan “kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan secara netral dan
optimal kepada masyarakat”, besar kemungkinan akan bergeser pada kepentingan
partai atau

partai-partai;

sehingga

terjadi pergeseran keberpihakan dari

“kepentingan publik” menjadi “pengabdian pada pihak penguasa atau partai-partai
yang berkuasa”.

Birokrasi hanya akan mengabdi kepada kepentingan sempit,

pragmatis, kekuasaan politik partisan sehingga berpengaruh pada kualitas layanan
kepada masyarakat pada umumnya. Dalam kondisi seperti itu, praktek KKN jelas
akan tumbuh dan birokrasi akan kehilangan jati dirinya, dari pengemban misi
perjuangan negara bangsa, menjadi partisan kelompok kepentingan yang sempit.38
Birokrasi hanya akan menjadi ajang penempatan bagi para pejabat yang memiliki
afilisiasi, baik secara langsung maupun samar-samar, terhadap politik kekuasaan,
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sehingga birokrasi akan menjadi mesin penghasil uang bagi para penguasa politik
yang bersangkutan.
Sampai saat ini birokrasi cenderung masih dipahami secara negatif oleh
masyarakat, padahal sebagaimana dikemukakan diatas, birokrasi mempunyai
peranan yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan. Penilaian yang negatif
tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain :
1. Ada sementara pejabat atau pegawai yang terlalu berpegang teguh pada
peraturan yang berlaku, tidak dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang
sedang berlangsung,
2. Tidak adanya human relations yang harmonis dalam instansi, sehingga antara
pejabat yang satu dengan yang lain tidak saling kenal meskipun dalam satu
lingkungan,
3. Ada sementara pegawai yang dengan sengaja memperlambat urusan dengan
maksud tertentu,
4. Ada sementara pejabat yang ingin menunjukkan kekuasaannya,
5. Ada pejabat atau pegawai yang menentang kebijaksanaan pimpinan,
6. Kebijaksanaan yang ditetapkan pimpinan tidak dimengerti oleh bawahannya
sehingga kebijaksaan tersebut tidak dapat dilaksanakan,
7. Ada pejabat atau pegawai yang tidak mau menerima perubahan dalam
sistem,metode dan prosedur kerja.39
Faktor-faktor tersebut diatas, boleh dikatakan merupakan bagian dari suatu
kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good
Governance). Oleh karena adanya tuntutan terwujudnya Good Governance yang
semakin gencar dari seluruh komponen bangsa, maka mau tidak mau birokrasi harus
upaya upaya nyata untuk melakukan reformasi diri. Reformasi birokrasi adalah
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upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan
untuk menciptakan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi
mengandung arti :
1.
2.
3.
4.
5.

Perubahan cara berpikir ( pola pikir, pola sikap dan pola tindak ),
Perubahan penguasa menjadi pelayan,
Mendahulukan peranan dari wewenang,
Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir,
Perubahan manajemen kinerja.40
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan reformasi

birokrasi menurut Sofyan Effendi, yaitu :
1) Reformasi sektor public harus lebih diarahkan kepada peningkatan
kemampuan, profesionalitas dan netralitas birokrasi publik guna mengurangi
kekaburan peranan politik antara birokrat dan politisi. Proses politisasi
birokrasi dan birokratisasi politik yang terjadi sebagai akibat dominasi dan
hegemoni birokrasi dalam politik harus dikurangi agar birokrasi publik yang
profesional dan kompeten dapat tumbuh lebih subur.
2) Intervensi pemerintah yang terlalu besar dalam kegiatan ekonomi terbukti
mengakibatkan berbagai in-efisiensi. Sektor publik, terutama birokrasi
publik, harus merubah nilai dari otoritarianisme birokratis ke otonomi
demokratis, atau perubahan dari Negara pejabat menjadi Negara pelayan.41

Pembenahan birokrasi atau Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan sejak
tahun 2006 merupakan salah satu agenda nasional. Kata reformasi yang
didengungkan sejak berakhirnya orde baru tahun 1998 sampai saat ini masih
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menjadi primadona yang diidam-idamkan perwujudannya oleh sebagai besar
masyarakat Indonesia yang diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektifitas,
transparansi, akuntabilitas dan clean government. Reformasi ini seutuhnya
diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk di dalamnya masyarakat
birokrasi (pemerintahan dalam arti luas), dalam melakukan perubahan ke arah
kemajuan. Reformasi Birokrasi yang mempunyai unsur adanya perbaikan dalam hal
Kelembagaan (organisasi); Ketatalaksanaan atau perbaikan proses; dan Peningkatan
manajemen sumber daya manusia akan menciptakan suatu mekanisme kerja
organisasi pemerintahan yang baik. Organisasi yang baik secara otomatis dengan
sendirinya akan bisa menyuguhkan pelayanan prima bagi masyarakat.42 Oleh karena
itu sangat layak untuk dikatakan, bahwa salah satu agenda penting yang dengan
sungguh-sungguh hendak dikembangkan oleh bangsa kita adalah agenda reformasi
birokrasi di semua bidang penyelenggaraan negara dan pemerintahan, termasuk
di bidang peradilan.
Reformasi birokrasi lembaga peradilan perlu mendapat perhatian serius
oleh berbagai kalangan internal peradilan, termasuk dari kalangan hakim, sebagai
akibat telah diterapkannya kebijakan satu atap kekuasaan kehakiman di bawah
Mahkamah Agung, di samping adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga
peradilan yang memiliki kewenangan tersendiri. Mahkamah Agung mau tidak mau
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harus

melakukan

upaya-upaya

pembaruan

manajemen

di

bidang-bidang

administrasi, sumber daya manusia, financial, serta sarana dan prasarana. Penataan
kembali dan perbaikan-perbaikan dalam sistem manajemen lembaga-lembaga
peradilan di tanah air dipandang sangat penting karena tuntutan perkembangan
masyarakat Indonesia yang makin demokratis menghendaki sistem peradilan yang
makin efektif, efisien, profesional, transparan, akuntabel dan terpercaya.43 Oleh
karena itu kebutuhan akan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung
merupakan

suatu

kebutuhan

yang

sangat

mutlak

dan

mendesak

bagi

terselenggaranya peradilan yang bersih dan berwibawa serta terpercaya.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung perlu mengacu pada
pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun
2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.44 Beberapa program
reformasi birokrasi yang dilaksanakan, seperti yang dikemukakan di bawah ini.
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dalam

Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Selanjutnya, dalam implementasinya telah ditetapkan landasan operasional dalam bentuk Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Kemajuan yang cukup berarti, dalam tahun 2010 ini, sebanyak 9 kementerian/lembaga telah
melaksanakan reformasi birokrasi instansi (RBI). Dengan demikian, saat ini sudah terdapat 13 K/L
yang melaksanakan RBI. Dalam rangka meningkatkan koordinasi, menajamkan dan mengawal
pelaksanaan reformasi birokrasi, telah ditempuh langkah-langkah kebijakan, antara lain; penerbitan
Keppres 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan
Tim Reformasi Birokrasi Nasional, yang disempurnakan menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010;
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1. Program Manajemen Perubahan
Program ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari
sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja
individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan
dan sasaran reformasi birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program
ini adalah:
a. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dan Pemda dalam
melakukan reformasi birokrasi;
b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L dan Pemda;
c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya
resistensi terhadap perubahan.
2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan
perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda. Target yang
ingin dicapai melalui program ini adalah:
a. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda;

Keputusan Menpan dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen, dan
Keputusan Menpan dan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas
(Quality Assurance).

41

b. Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan
K/L dan Pemda.
3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi
K/L dan Pemda secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
tugas masing-masing, sehingga organisasi K/L dan Pemda menjadi tepat
fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Target yang ingin dicapai melalui
program ini adalah:
a. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal K/L dan
Pemda;
b. Meningkatnya kapasitas K/L dan Pemda dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi.
4. Program Penataan Tatalaksana.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem,
proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada
masing-masing K/L. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses
penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;
b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan
di K/L dan Pemda;
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c. Meningkatnya kinerja di K/L dan Pemda.
5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur
pada masing-masing K/L dan Pemda, yang didukung oleh system rekrutmen
dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperolah
gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin
dicapai melalui program ini adalah:
a. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing K/L
dan Pemda;
b. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing
K/L dan Pemda.
6. Program Penguatan Pengawasan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing K/L dan Pemda. Target yang
ingin dicapai melalui program ini adalah:
a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh
masing-masing K/L dan Pemda;
b. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan Negara pada masingmasing K/L dan Pemda;
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c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara
pada masing-masing K/L dan Pemda;
d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing
K/L dan Pemda.
7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja K/L dan Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
a. Meningkatnya kinerja K/L dan Pemda;
b. Meningkatnya akuntabilitas K/L dan Pemda.
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public pada
masing-masing K/L dan Pemda sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
a. Meningkatnya kualitas pelayanan public (lebih cepat, lebih murah, lebih
aman, dan lebih mudah dijangkau) pada K/L dan Pemda;
b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi
pelayanan internasional pada K/L dan Pemda;
c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik oleh masing-masing K/L dan Pemda.
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Secara teknis fungsional, reformasi birokrasi menghendaki penataan kembali
bagi birokrasi di Mahkamah Agung maupun seluruh jajaran Badan Peradilan yang
berada di bawahnya, baik secara struktur organisasi maupun pengelolaan sumber
daya manusia para pegawai bahkan juga peningkatan pelayanan prima bagi
masyarakat pencari keadilan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi salah satu
prioritas reformasi peradilan yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung. Bukti
adanya komitmen ini terlihat dari Mahkamah Agung yang ditetapkan menjadi pilot
project bagi upaya penataan kembali struktur organisasi atau biasa dikenal sebagai
restrukturisasi dalam kerangka Reformasi Birokrasi. Restrukturisasi organisasi
menjadi kebutuhan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.
Oleh Karena itu pengembangan organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan
peradilan di bawahnya mengarah pada dua desain organisasi, yaitu: Organisasi
berbasis kinerja (performance-based organization) yang ditargetkan bisa tercapai
dan mapan pada tahun 2019 dan oganisasi berbasis pengetahuan (knowledge-based
organization) yang ditargetkan bisa tercapai dan mapan pada tahun 2035
(sebagaimana yang ditetapkan dalam cetak biru). Apabila pencapaian terhadap dua
desain tersebut semakin baik maka secara bertahap akan membawa organisasi
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, menjadi organisasi yang
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tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan dari
Reformasi Birokrasi.45
Dengan demikian, kita dapat berharap (melalui pelaksanan Reformasi
Birokrasi di lembaga peradilan khususnya di Mahkamah Agung RI) bahwa dalam
mewujudkan cita-cita negara hukum yang diamanatkan dalam konstitusi, kita dapat
meletakkan basis yang kuat, sehingga praktik-praktik di lembaga peradilan yang
mengandalkan kecerdasan dan kearifan personal para penegak hukumnya secara
individual dapat berkembang menjadi rasionalitas sistem yang menjamin keadilan
universal bagi semua orang di masa depan. Kecerdasan dan keluhuran budi orang
per orangan memang

mutlak diperlukan, akan tetapi hal tersebut tidak cukup

untuk menjadi andalan untuk masa depan yang semakin kompleks. “It is necessary
but not sufficient”, kata orang Inggris. Dengan demikian, tegaknya hukum dan
keadilan tidak hanya tergantung kepada pribadi-pribadi orang yang dalam sistem
demokrasi bersifat datang dan pergi, melainkan akan bergantung pada basis yang
kuat yaitu pada rasionalitas dan keajekan sistem hukum46 dan sistem administrasi
peradilannya. Idealnya terdapat manusia yang baik berada di dalam lembaga yang
telah memiliki sistem yang telah terbangun dengan baik dan berkelanjutan. Dengan
perkataan lain, mutlak diperlukan kehadiran aparatur penegak hukum yang baik,
dalam arti memiliki etika, integritas, profesional, kompeten, dan bertanggungjawab
45
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A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, Jakarta,
ELSAM, 2004, Hlm.xvi-xvii
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di dalam lembaga peradilan yang sistemnya telah terbangun dengan baik dan
berkelanjutan. Dalam reformasi birokrasi, yang menjadi sasaran reformasi haruslah
bersifat simultan, bukan hanya terhadap sistemnya, lembaganya, melainkan juga
terhadap manusianya, etos kerja, serta budaya kerja dan budaya organisasinya.
Sebaliknya apabila dipandang dari perspektif lain bahwa Reformasi Birokrasi
yang didalamnya terkandung upaya pembenahan administrasi peradilan harus
dilihat juga sebagai upaya memberi bijakan bagi munculnya hakim-hakim (tanpa
terkecuali semua aparatur peradilan lainnya) dengan prestasi sehingga mampu
melahirkan putusan-putusan yang jujur, adil, tidak memihak dan berkualitas. Untuk
mencapai tujuan tersebut jelas suasana kerja hakim harus berlangsung dalam
suasana bebas.47 Oleh karena itu terdapat relevansi yang sangat penting antara
pembenahan sistem administrasi peradilan dengan perbaikan pelayanan keadilan
oleh lembaga peradilan melalui produk putusan para hakimnya yang dapat
memenuhi rasa keadilan dari masyarakat pencari keadilan.
Sebagai wujud kesungguhan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang
berorientasi pada pelayanan keadilan terhadap masyarakat tersebut maka
Mahkamah Agung RI telah menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu
agenda prioritas. Pada tanggal 2 Mei 2011, Ketua Mahkamah Agung RI telah
menerbitkan
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71/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi, yang pada umumnya
bertujuan untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi sesegera mungkin,
khususnya dalam mempersiapkan proses Quality Assurance. Besar harapan
Reformasi Birokrasi yang didalamnya juga terdapat pembenahan aministrasi
peradilan di Mahkamah Agung berjalan dengan baik sehingga terwujudlah sebuah
peradilan yang agung sebagaimana visi dan misi dari lembaga peradilan tertinggi
tersebut.

1.6 Metode Penelitian
Setiap penelitian ilmiah memiliki metode pendekatan penelitian. Dalam
penelitian hukum terbagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan
penelitian hukum empiris. Penelitian mengenai ”Pembenahan Administrasi
Peradilan“ ini menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun metode
pendekatan yang diterapkan adalah melalui pendekatan perundangan-undangan
(Statute Approach), pendekatan analistis dan konseptual (Analytical and Conceptual
Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan presepsional
(perceptional approach).
Adapun jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Adapun
sumber data sekunder berasal dari hasil penelitian kepustakaan (library reserach).
Sumber data sekunder berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap pelbagai
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macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis,
yaitu: 48
a. Bahan hukum primer (primary resource atau authooritative records), berupa
UUD 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan dan peraturan
pelaksanaannya.
b. Bahan hukum sekunder (secondary resource atau not authoritative records),
berupa bahan-bahan

hukum

yang

dapat

memberikan

kejelasan

terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalahmakalah dalam seminar, artikel-artikel dan lain sebagainya; dan
c. Bahan hukum tersier (tertiary resource), berupa bahan-bahan hukum yang dapat
memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan
hukum sekunder seperti berasal dari kamus/leksikon, ensiklopedia dan
sebagainya.
Bahan kepustakaan yang merupakan bahan utama penelitian terlebih dahulu
ditetapkan, kemudian dicari, selanjutnya ketika ditemukan, dilanjutkan dengan
menghimpun melalui metode sistematis guna untuk lebih memudahkan analisis
terhadap permasalahan. Adapun bahan-bahan tersebut selanjutnya yang dicatat
dalam kartu antara lain permasalahannya, asas-asas, argumentasi, implementasi
yang ditempuh, alternatif pemecahannya dan lain sebagainya. Kemudian mengenai
48
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2006, hlm. 13

49

kepustakaan yang dominan dipergunakan adalah kepustakaan dalam bidang
Administrasi Peradilan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan antara lain di
Perpustakaan Balitbangdiklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Perpustakaan Mahkamah
Agung, Perpustakan Nasional Republik Indonesia serta perpustakaan lain yang
menyediakan data sekunder yang sesuai dan diperlukan dalam penelitian ini. Bahan
bahan penelitian lainnya diperoleh melalui download bahan yang berasal berbagai
situs internet, untuk melengkapi analiis dan penulisan laporan hasil penelitian.
Sesuai dengan topik dan judul penelitian, maka pemilihan dan penetapan lokasi
penelitian tersebut dipilih secara sengaja dan tertentu (purposive).
Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian selanjutnya
dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis
kualitatif. Deskripsi dilakukan terhadap “isi maupun struktur hukum positif”49 yang
berkaitan dengan Pembenahan Administrasi Peradilan. Bahan yang telah
dideskripsikan selanjutnya ditentukan maknanya melalui metode interpretasi dalam
usaha memberikan penjelasan atas kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya
dalam suatu bahan hukum terkait pokok permasalahan yang diteliti sehingga orang
lain dapat memahaminya.50
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Bahan-bahan hukum yang telah dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai
pokok permasalahan selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi, dan diberikan
argumentasi. Langkah sistematisasi dilakukan untuk memaparkan isi dan struktur
hukum atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum yang ada. Pada tahap
eksplanasi dijelaskan mengenai makna yang terkandung dalam aturan-aturan hukum
sehubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya
membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis. Sedangkan pada
tahap argumentasi diberikan penilaian terhadap bahan hukum dari hasil penelitian
ini untuk selanjutnya ditemukan kesimpulannya. Oleh karena itu, metode analisis
yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas
adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Adanya penerapan analisis yuridis kualitatif
itu sangat membantu dalam proses memilih, mengelompokkan, membandingkan,
mensintesakan, dan menafsirkan secara sistematis untuk mendapatkan penjelasan
dari suatu fenomena yang diteliti.51
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BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI
PEMBENAHAN ADMINISTRASI PERADILAN

2.1 Definisi Administrasi
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Istilah administrasi berasal dari bahasa latin yaitu “Ad” dan “ministrate” yang
artinya pemberian jasa atau bantuan, yang dalam bahasa Inggris disebut
“Administration” artinya “to Serve”, yaitu melayani dengan sebaik-baiknya. Menurut
ruang lingkupnya, pengertian administrasi dapat dibedakan menjadi 2 pengertian
yaitu :52

a. Administrasi dalam arti sempit.
Menurut Soewarno Handayaningrat bahwa “Administrasi secara sempit
berasal dari kata Administratie (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan
catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda
dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”(1988:2). Dari definisi
tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan
kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, suratmenyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang
dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah
memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.
b. Administrasi dalam arti luas.
Menurut The Liang Gie mengatakan “Administrasi secara luas adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu
kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”(1980:9). Administrasi secara luas
dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang
sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan
kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Para ahli mempunyai perbedaan pengertian mengenai administrasi.
Administrasi menurut Herbert A. Simmon sebagaimana yang dikutip oleh Inu
Kencana, dkk dalam bukunya Ilmu Administrasi Publik, “Administration can be
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defined as the activities of group cooperating to accomplish common goal”. Jadi
baginya administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok
kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Sedangkan menurut Harbani
Pasolong dalam buku Teori Administrasi Publik, “Administrasi adalah pekerjaan
terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk
mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional”.53

Pendapat lain mengenai administrasi dikemukan oleh Sondang P. Siagian
mengemukakan “Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang
atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang
telah ditentukan sebelumnya” (1994:3). Berdasarkan uraian dan definisi tersebut
maka dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi adalah seluruh kegiatan yang
dilakukan melalui kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah
ditetapkan untuk mencapai tujuan.54

Dengan beberapa macam definisi tersebut, dapat ditarik sebuah kesamaan
mengenai ciri-ciri administrasi. Ciri yang pertama, administrasi merupakan sebuah
aktivitas yang dalam prosesnya membutuhkan keterlibatan dua orang atau lebih.
Selain itu, kerjasama merupakan hal yang mutlak harus ada dalam proses
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administrasi. Hal ini sekaligus sebagai ciri yang kedua dari administrasi. Ciri yang
ketiga, dalam sebuah administrasi didalamnya berisi mengenai sebuah kegiatan atau
usaha untuk melakukan sesuatu. Ciri keempat adalah, terdapatnya proses
pembimbingan atau pembelajaran untuk melaksanakan administrasi tersebut. Dan
sebagai ciri terakhir administrasi adalah adanya tujuan yang sudah ditetapkan untuk
diraih.55

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Pembenahan Administrasi
Pembenahan administrasi pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan
reformasi administrasi. Sebagaimana pembenahan administrasi yang mensyaratkan
adanya perubahan menuju ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan yang
sebelumnya, maka padanan kata reformasi administrasi adalah padanan kata yang
tepat untuk disandingkan dengan pembenahan administrasi. Secara istilah, yang
dimaksud dengan reformasi adalah suatu upaya untuk perbaikan atau perubahan
bentuk, sedangkan administrasi berkaitan dengan organisasi dan manajemen
pemerintahan yang mencakup seluruh domain kekuasaan negara, yaitu eksekutif,
legislatif dan yudikatif. Maka dengan demikian makna reformasi administrasi adalah
perbaikan atau perubahan atas organisasi dan manajemen pemerintahan dari
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bentuk yang berlaku sebelumnya.56 Dalam kajian kepustakaan, reformasi
administrasi lebih populer dibandingkan pembenahan administrasi, hal ini bisa
disebabkan karena euforia reformasi telah berhasil mewarnai perkembangan teoriteori administrasi sehingga setiap kali selalu muncul suatu fenomena perbaikan atau
pembenahan maka disebutlah sebagai suatu reformasi.
Istilah

reformasi

administrasi

mengandung

begitu

banyak

makna,

mempunyai fungsi yang beragam, telah menimbulkan begitu banyak harapan, akan
tetapi juga telah membawa "pertengkaran" yang tak kunjung usai di kalangan
praktisi, pemerhati, masyarakat dan kaum teoretisi. Apa pun makna dan tujuan yang
melekat atau yang dilekatkan pada istilah itu, senantiasa selalu ada nilai positif yang
diberikan kepadanya. Istilah ini semakin hari semakin "ngepop"

laksana suatu

mukjizat, dan ia dianggap sebagai suatu mitos yang diharapkan akan banyak
mendatangkan berkah dan rezeki. Hampir tidak ada yang mengatakan bahwa
reformasi administrasi itu sebagai sesuatu yang jelek. Sebaliknya hampir semua
orang selalu mengatakan bahwa reformasi administrasi itu memiliki nilai baik dan
bermanfaat. Padahal kalau hendak ditengok lebih jauh lagi, sesungguhnya ia
mempunyai makna dan dampak yang positif maupun yang negatif sekelaigus,
tergantung dari apa, siapa dan bagaimana pembaruan itu dilakukan. Hal ini sangat
penting karena ada cara, strategi maupun bentuk reformasi administrasi, yang
56
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dalam perjalanan sejarah, terbukti tidak membawa berkah akan tetapi justru
mendatangkan bencana bagi masyarakat.57 Namun pada kanyataannya reformasi
administrasi merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan di negaranegara sedang berkembang, terlepas dari tingkat perkembangan atau kecepatan
pertumbuhan dan arah serta tujuannya. Semata-mata hanya karena kemampuan
administratif dipandang semakin penting artinya bagi terlaksananya kebijaksanaan
dan rencana pembangunan. Penyempurnaan kemampuan administratif meliputi
antara lain usaha-usaha untuk mengatasi masalah lingkungan, perubahan struktural
dan institusi tradisional atau perubahan tingkah laku individu dan atau kelompok,
ataupun kombinasi dari keduanya.58
Seperti halnya dengan kebanyakan yang dikenal di dalam ilmu sosial, bahwa
konsep reformasi administrasi cenderung diartikan secara berbeda antara sarjana
yang satu dengan sarjana yang lain. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada takrif
yang dapat diterima secara umum. Hal ini senada dengan pendapat Gerald E. Caiden
(1969 : 43) yang menyatakan bahwa : studi tentang reformasi administrasi
terhambat oleh tiadanya definisi yang dapat diterima secara universal. Perbedaan
pemakaian terhadap istilah ini telah menyebabkan kebingungan dan kesulitan baik
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di dalam menentukan parameter dalam penelitian maupun di dalam pengembangan
teori.59
Dewasa ini istilah reformasi administrasi digunakan untuk mendeskripsikan
aktivitas yang sebenarnya jauh melampui makna yang dikandungnya. Sebagai
implikasinya maka setiap reformasi terhadap aparatur administrasi baik pada aras
lokal maupun aras nasional, dipandang sebagai perubahan terencana.60 Beberapa
ahli mempunyai pemahaman yang berbeda terkait definisi reformasi administrasi,
diantaranya sebagai berikut:
1. Yehezkel Dror mengatakan bahwa reformasi administrasi adalah perubahan
yang terencana terhadap aspek utama administrasi.61
2. Montgomery mendefinisikan reformasi administrasi sebagai “suatu proses
politik yang didisain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan
elemen-elemen lain dalam masyarakat, atau di dalam bidrokrasi itu sendiri,
dengan kenyataan politik.”62
3. Reformasi administrasi menurut Lee dan Samonte merupakan perubahan atau inovasi
secara sengaja dibuat dan diterapkan untuk menjadikan sistem administrasi tersebut sebagai
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suatu agen perubahan sosial yang lebih efektif dansebagai suatu instrumen yang dapat lebih
menjamin adanya persamaan politik,keadaan sosial dan pertumbuhan ekonomi.63
4. Menurut Khan, reformasi administrasi adalah usaha-usaha yang memacu atau membawa
perubahan besar dalam sistem birokrasi negara yang dimaksudkan untuk
mentransformasikan praktik, perilaku, dan struktur yang telah ada sebelumnya.64
5. Quah menyatakan bahwa reformasi administrasi publik merupakan suatu proses untuk
mengubah struktur ataupun prosedur birokrasi publik yang terlibat dengan maksud untuk
meningkatkan efektivitas organisasi dan mencapai tujuan pembangunan nasional.65
6. Mariani (Caiden, 1969) menyatakan reformasi administrasi sebagai La reforme
administrative doit tendre a doter le Pays d¶une administration qui, tout
engarantissant a son personnel le benefice des lois sociales, agira avec le
maximumd¶efficacite et de celerite, aux moindres frais pour le contribuable,
en imposant au public le minimum de gene et de formalites. Reformasi
administrasi harus bertujuan untuk membawa administrasi dalam suatu negara selain
memberikan jaminan hukum bagi para pegawai dalam pelaksanaan tugasnya, juga
memberikan tingkat kepastian hukum dan kecepatan pelayanan yang maksimal,
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menimbulkan biaya yang minimal kepada para wajib pajak, dan pada saat yang bersamaan
meminimalkan ketidaknyamanan dan formalitas terhadap publik.66
7. Plowden menyatakan bahwa reformasi administrasi adalah meningkatkan dan membuat
administrasi menjadi lebih profesional. Sedangkan UNDTCD (Guzman, 1992) menyatakan
reformasi administrasi merupakan penggunaan.67
8. Caiden mendefinisikan administrasi sebagai "The Artificial Inducement of
Administrative Transformation Against Resistance". Definisi dari Caiden ini
mengandung beberapa implikasi: (a) reformasi administrasi merupakan
kegiatan yang dibuat oleh manusia (Man made), tidak bersifat eksidental,
otomatis maupun alamiah, (b) reformasi administrasi merupakan suatu
proses, (c) resistensi beriringan dengan proses reformasi administrasi. Caiden
dengan tegas membedakan antara reformasi administrasi (Administrative
Reform) dan perubahan administrasi (Administrasi Change). Perubahan
administrasi ia (Caiden) beri makna sebagai respons keorganisasian yang
sifatnya otomatis terhadap fluktuasi atau perubahan kondisi. Lebih lanjut
dikatakan bahwa munculnya kebutuhan akan reformasi administrasi sebagai
akibat dari adanya perubahan administrasi. Tidak berfungsinya perubahan
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administrasi yang alamiah ini menyebabkan diperlukannya reformasi
administrasi.68
9. Seminar

tentang

administrative

reform

and

innovations

yang

diselenggarakan oleh pemerintah Malaysia bekerjasama dengan Eastern
Regional Organization for PubliC Administration (EROPA) di Kuala Lumpur
pada bulan Juni 1968, telah menyepakati bahwa reformasi administrasi tidak
hanya diartikan sebagai perbaikan struktur organisasi, akan tetapi meliputi
pula perbaikan perilaku orang yang terlibat didalamnya. Reformasi
administrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah:
a. Struktur

dan

prosedur

birokrasi

(aspek

reorganisasi

atau

institusional/kelembagaan).
b. Sikap dan perilaku birokrat (aspek perilaku), guna meningkatkan
efektifitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan
menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional.69

2.3 Tujuan Pembenahan Administrasi
Pada dasarnya rumusan pengertian atau definisi reformasi administrasi
sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mencirikan tujuan dari reformasi administrasi
yang akan atau ingin dicapai. Jadi apabila para ahli yang telah mendefinisikan
68
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reformasi administrasi itu berbeda pendapat, maka dapat diasumsikan bahwa
tujuan yang ingin dicapai dari reformasi administrasi dari masing-masing ahli
tersebut adalah berbeda juga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari
reformasi administrasi dari para ahli tersebut sesempit apa yang telah mereka
definisikan dan sesuai subyektivitas interpretasinya.
Sungguhpun begitu, Caiden memberi interpretasi yang lebih luas terhadap
tujuan reformasi administrasi yang sempit, dengan mensitir pendapat Mosher yang
mengidentifikasi adanya 4 sub tujuan, yaitu melakukan perubahan inovatif terhadap
kebijaksanaan dan program pelaksanaan, meningkatkan efektifitas administrasi,
meningkatkan kualitas personel dan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan
kritik dan keluhan pihak luar.70 Tiga tujuan internal reformasi administrasi yang
dimaksud meliputi: Efisiensi administrasi, dalam arti penghematan uang, yang dapat
dicapai melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, penghilangan
duplikasi dan kegiatan organisasi metode yang lain; Penghapusan kelemahan atau
penyakit administrasi seperti korupsi, pilih kasih dan sistem taman dalam sistem
politik dan lain-lain; dan Pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemakaian
PPBS, pemrosesan data melalui sistem informasi yang otomatis, peningkatan
penggunaan pengetahuan ilmiah dan lain-lain.71 Sedangkan 3 tujuan lain yang
berkaitan dengan masyarakat adalah : Menyesuaikan sistem administrasi terhadap
70
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meningkatnya keluhan masyarakat; Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem
administrasi dan sistem politik, seperti misalnya meningkatnya otonomi professional
dari sistem administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijaksanaan;
dan Mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk, misalnya
melalui relokasi

pusat-pusat kekuasaan

(sentralisasi versus desentralisasi,

demokratisasi dan lain-lain)72
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh seorang pembaru administrasi yang
notabene adalah juga merupakan tujuan reformasi administrasi adalah untuk
menyempurnakan kinerja individu, kelompok dan institusi. Di samping itu reformasi
administrasi bertujuan juga untuk memberi saran kepada mereka tentang
bagaimana caranya agar individu, kelompok dan institusi, dapat mencapai tujuan
lebih efektif, ekonomis dan lebih cepat. Dengan rumusan lain Caiden menyebut
tujuan

reformasi

administrasi

adalah

untuk….improve

the

administrative

pervormance of individual, groups, and institutions and to advise them how they can
achieve their operating goals more effectively, more economically, and more quickly.
Apabila dianalisis lebih lanjut tujuan reformasi administrasi dari Caiden adalah
menyempurnakan atau meningkatkan kinerja (performance). Konsep inilah yang
oleh Caiden disebut dengan Administrative Health yaitu suatu situasi dimana
administrasitidak hanya mampu memenuhi segala macam tuntutan yang
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dibebankan kepadanya, akan tetapi juga administrasi yang didalamnya tak dijumpai
gelahat yang tak baik. Sedangkan kinerja atau performance yang dimaksud adalah
kinerja individu, kelompok dan institusi. Ini berarti bahwa di samping aspek perilaku
juga aspek kelembagaan yang tercakup di dalam reformasi administrasi.73
Sedangkan Hahn Been Lee berpendapat bahwa terdapat tiga tujuan
dilakukannya reformasi administasi antara lain:74
1. Penyempurnaan Tatanan (improved order):

Keteraturan atau order

merupakan kebajikan yang melekat dalam pemerintahan. Apabila yang ingin
dituju adalah penyempurnaan tatanan, mau tidak mau reformasi harus
diorientasikan pada penataan prosedur dan kontrol. Sangat diperlukan oleh
administrator dalam era baru ini adalah menghadang agen pembaru. Sebagai
konsekuensi logisnya maka birokrasi yang kokoh dan tegar perlu segera
dibangun. Tipe reformasi yang dilakukan dengan penyempurnaan tatanan
disebut dengan reformasi prosedural (procedural reform).
2. Penyempurnaan

Metode

(improved

method):

Penyempurnaan

yang

dilakukan adalah dalam bidang teknis dan metode kerja. Teknik dan metode
yang baru ini dapat dikatakan bermanfaat bila bisa mencapai tujuan-tujuan
yang lebih luas. Apabila tujuan dari reformasi administrasi diartikulasikan
73
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dengan baik dan secara efektif diterjemahkan ke dalam berbagai program
aksi yang nyata, penyempurnaan metode akan memperbaiki implementasi
program, yang pada akhirnya akan meningkatkan realisasi pencapaian
tujuan. Tipe reformasi yang dilakukan dengan penyempurnaan metode
disebut dengan reformasi teknis (technical reform).
3. Penyempurnaan Kinerja (improved permormance): Penyempurnaan kinerja
lebih bernuansa pada tujuan dalam substansi program kerjanya dari pada
penyempurnaan keteraturan maupun penyempurnaan metode teknis
administratif. Fokus utamanya adalah pada pergeseran dari bentuk ke
substansi, pergeseran dari efisiensi dan ekonomis ke efektifitas kerja,
pergeseran dari kecakapan birokrasi ke kesejahteraan masyarakat. Tipe
reformasi yang dilakukan dengan penyempurnaan kinerja disebut dengan
reformasi program (programmatic reform).
2.4 Strategi Pembenahan Administrasi
Pembenahan administrasi ataupun reformasi administrasi berkaitan erat
dengan pengertian strategis, karena pada hakekatnya reformasi administrasi
merupakan aktivitas untuk meningkatkan kemampuan memenangkan “peperangan”
melawan ketidakberesan administrasi dan beberapa jenis penyakit administrasi yang
lain yang banyak dijumpai di kebanyakan negara sedang berkembang.75 Caiden
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mengklasifikasikan adanya 4 (empat) pendekatan reformasi administrasi di negara
sedang berkembang, yaitu:76
a) Negara yang tidak menganut paham reformasi administrasi dan lebih
menyukai status Quo.
b) Negara dengan pendekatan pragmatis murni terhadap reformasi administrasi
melakukan pembaruan dengan ala kadarnya saja, serta tidak ada perangkat
institusional untuk mengimplementasikannya.
c) Negara-negara yang sangat keranjingan terhadap reformasi administrasi dan
melengkapinya dengan seperangkat perabot formal untuk isiannya dan
evaluasinya.
d) Negara-negara yang telah mengalami pembaruan yang diperoleh dari luar.
Membahas strategi reformasi administrasi haruslah memperhatikan berbagai
macam variable pembaruan. Variable-variabel pembaruan inilah yang akan
menentukan jenis, ruang lingkup serta kecepatan suatu usaha reformasi
administrasi. Namun harus juga disadari bahwa di dalam memanipulasikan berbagai
macam variabel tersebut terdahulu harus dilakukan pemilihan yang tepat terhadap
agen pembaruan, organisasi pembaruan dan waktu pembaruan. Sedikit agak
disayangkan, karena perhatian yang sistematis daripara ahli terhadap pembaruan
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administrasi baru muncul beberapa dekade belakangan ini. Secara umum, kronologi
perkembangan perhatian itu adalah sebagai berikut:77
1. Pertama, Para ahli mulai memusatkan perhatiannya pada masalah
perubahan organisasi termasuk di dalamnya perubahan organisasi publik.
2. Kedua, Para penulis di bidang Administrasi Negara dengan berbagai macam
latar belakang pendidikan yang berbeda mulai tertarik kepada aspek-aspek
pembaruan di bidang pemerintahan.
3. Ketiga, Ilmuwan politik mulai mempelajari perubahan dalam tubuh birokrasi
pemerintahan yang merupakan aspek terpenting dalam sistem politik,
lembaga politik dan proses politik.
4. Terakhir, timbul bidang studi baru yang memadukan ilmu kebijaksanaan dan
pengambilan keputusan-keputusan dengan lebih menitikberatkan pada
permasalahan pembaruan administrasi.
Seluruh permasalahan strategi reformasi administrasi dapat diuraikan ke
dalam beberapa dimensi strategi, dimana penguraian itu mengejawantah ke dalam
beberapa pendekatan pokok. Pendekatan pokok ini di satu pihak masih memiliki
kelemahan-kelemahan karena hanya menekankan pada aspek tertentu saja, namun
di lain pihak ia memiliki kejelasan analitis. Karenanya, membandingkan kutub-kutub
pendekatan ini hendaknya jangan diinterpretasikan “pendekatan yang satu lebih
77
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unggul dari yang lain, atau yang ini lebih unggul daripada yang itu”, tetapi
hendaknya diinterpretasikan pendekatan yang satu mempunyai keunggulan dalam
berbagai aspek, namun juga mempunyai kelemahan pada aspek yang lain.78 Salah
satu usaha untuk memperjelas beragam strategi reformasi administrasi adalah
dengan melakukan dikotomisasi strategi. Dengan dikotomisasi itu diharapkan akan
diperoleh kejelasan tentang perbedaan, ruang lingkup, kelemahan dan kekuatan
masing-masing strategi tersebut. Pendekatan pokok dalam strategi reformasi
administrasi yang dimaksud tiada lain adalah pendekatan makro versus mikro,
pendekatan struktural versus pendekatan perilaku, balanced versus shock oriented,
Inkremental versus inovatif, dan komprehensif versus parsial.79
Di dalam kepustakaan reformasi administrasi, masih terdapat pertentangan
yang tak kunjung henti antara pendekatan yang bersifat makro dengan pendekatan
yang bersifat mikro. Mereka yang sependapat dengan pendekatan mikro
mengatakan bahwa sebagian negara sedang berkembang gagal di dalam
menerapkan pembaruan administrasi secara komprehensif (makro) karena sebagian
besar dari mereka belum memiliki persyaratan yang diperlukan. Mereka sampai
pada kesimpulan bahwa pembaruan yang bersifat parsial lebih dapat diterapkan
pada semua kondisi negara sedang berkembang.80 Satu hal yang perlu dicatat dari
analisis tentang berbagai macam strategi reformasi administrasi ialah bahwa strategi
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tersebut sangat beragam dalam ruang lingkupnya, mulai dari yang paling luas
sampai yang paling sempit. Fokus strategi reformasi yang komprehensif adalah pada
keseluruhan perangkat administrasi pemerintah, bukan pada satu instansi khusus
maupun pada satu prosedur tertentu. Dengan perkataan lain, perubahan atau
inovasi yang dilakukan ialah pada seluruh jajaran birokrasi pemerintah, dan
bukanlah yang bersifat bagian per bagian. Ini berarti bahwa apabila reformasi
administrasi itu dilaksanakan secara komprehensif, maka harus didasarkan pada
pertimbangan yang masak dengan memperhatikan waktu, personel dan keuangan.
Konsekuensi logisnya ialah bahwa reformasi administrasi yang komprehensif hanya
dilakukan secara berkala saja, jika kondisi umum memungkinkan.81

2.5 Pembenahan Administrasi Peradilan

Sebagian besar masyarakat memahami bahwa administrasi sebagai kegiatan
yang berkaitan dengan keuangan dan pekerjaan tata usaha. Padahal pengertian
administrasi jauh lebih luas dari pengertian tersebut. Pengertian ini seakan-akan
sudah menjadi stempel yang sulit dihilangkan dari benak masyarakat. Bila melihat
sejarah administrasi di Indonesia, pada zaman penjajahan Belanda, bangsa Indonesia
memang hanya diberikan tugas-tugas ketatausahaan dari keseluruhan proses
administrasi, inilah awal mulanya mengapa masyarakat Indonesia memandang
81
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administrasi hanya sebatas kegiatan tata usaha.82 Padahal di setiap aspek kehidupan
kelembagaan dan organisasi yang lainnya juga menyangkut spesifikasi dari
administrasi. Misalnya saja administrasi peradilan yang berporos pada bidang
penegakan hukum pun bagian dari administrasi dalam pengertian lebih luas.

Apabila kita berbicara mengenai masalah administrasi peradilan, maka
terdapat

dua

macam

pengertian

administrasi

peradilan.

Pertama;

court

administration, yang dalam hal ini berarti keadministrasian atau tertib administrasi
yang harus dilaksanakan berkaitan dengan jalannya kasus tindak pidana dari tahap
penyelidikan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan
pidana, dan kedua; administration of justice yang dalam hal ini dapat berarti segala
hal yang mencakup tertib hukum pidana formil dan materiil yang harus dipatuhi
dalam proses penanganan perkara dan tata cara serta praktek litigasi83
Dua makna yang terkandung di dalam pengertian administrasi peradilan
tersebut sangat berkaitan erat dengan kesatuan tanggung jawab yudisial (judicial
responsibility) yang mengandung tiga dimensi pertanggungjawaban, yaitu:84
1. Tanggung jawab administrasi (administrative responsibility);
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2. Tanggung jawab prosedural (procedural responsibility), yang menuntut
ketelitian atau akurasi hukum acara yang dipergunakan;
3. Tanggung jawab substansi (substantif responsibility), yang berhubungan
dengan ketepatan pengkaitan antara fakta dan hukum yang berlaku.
Ketiga dimensi tanggung jawab tersebut dapat dimanifestasikan melalui
suatu sistem yang bersifat mandiri dan otonom sehingga dalam pelaksanaannya
dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan (akuntabel). Usaha
supaya administrasi dapat tetap dipertanggungjawabkan apabila telah terdapat
sistem dalam diri administrasi itu sendiri, sehingga pelaksanaannya dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini disebut oleh M. E. Dimock, G.O. Dimock, L. W.
Koenig sebagai “administrative self-regulation”. Hal ini dapat diusahakan melalui
dua cara:85
1. Adanya program-program kerja yang jelas, standar-standar pelaksanaan,
kriteria-kriteria yang baik untuk pelaksanaan kegiatan administrasi negara.
Misalnya saja, adanya program-program kerja untuk pelaksanaan kegiatan
pembangunan,

dalam

bentuk program-program

dan

proyek-proyek

pembangunan termasuk program pembiayaannya (berdasar orientasi
performance budgeting), standar-standar dan kriteria dalam bidang
kepegawaian,
85
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manual)kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat secara
langsung, dan

lain-lain. Kecuali itu

dilakukan pengawasan

intern

pemerintahan, terutama dalam bentuk pengawasan keuangan dan materiil.
2. Mengusahakan adanya atau membina kode etik kepegawaian pemerintah.
Pada umumnya diharapkan oleh masyarakat bahwa masyarakat bahwa
pegawai-pegawai pemerintahan mempunyai nilai dan sikap etis yang lebih
baik disbanding misalnya dengan pengusaha, oleh karena jabatan dalam
dinas pemerintahan sedikit banyak dianggap sebagai jabatan yang dipercaya
oleh masyarakat). Namun demikian hal ini tak dapat menjadi ukuran umum,
apalagi di negara-negara baru berkembang dimana renumerasi bagi jabatanjabatan pemerintahan adalah relatif kecil. Jabatan-jabatan pemerintah
seringkali merupakan kekuasaan tertentu, sehingga produk pelaksanaan
pemerintah melalui “kekuasaan-kekuasaan” tadi harus “dibeli”. Pada
dasarnya jabatan pemerintahan adalah pemerintahan masyarakat. Tetapi
orientasi ini masih banyak perlu dikembangkan, oleh karena struktur
masyarakat dan sistim pemerintahan (misalnya yang etatis ) seringkali
malahan berlawanan dengan itu.
Pada umumnya di negara-negara baru berkembang perhatian terhadap
“administrative self-regulation” tersebut masih kurang. Hal ini disebabkan oleh
karena kondisi politik, ataupun karena kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan
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pembaharuan masih menghendaki sedikit banyak tindakan-tindakan yang mungkin
kurang dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukumnya, tapi lebih diperlukan bagi
kegunaan dan manfaatnya.86 Berdasarkan pemahaman tentang “administrative selfregulation” tersebut, maka mekanisme administrative self-regulation dapat
dijadikan panduan dalam hal pembentukan administrasi yang ideal. Sudah tentu
untuk mencapai tujuan system peradilan yang berwibawa tersebut diperlukan suatu
sistem dan manajemen yang mengatur administrasi peradilan, terutama dalam hal
ini berkaitan dengan wacana dan harapan yang mengemuka yaitu mengenai
penegakan hukum yang transparan, bersih dan akuntabel.Dengan demikian usaha
pembenahan administrasi peradilan secara konsisten adalah suatu hal yang sangat
dibutuhkan guna mewujudkan harapan tersebut.
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BAB III
URGENSI PEMBENAHAN ADMINISTRASI PERADILAN
DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

3.1.

Realitas Penegakan Hukum Di Indonesia

Berbicara mengenai upaya penegakan hukum, sama artinya dengan sebuah
upaya untuk memahami bagaimana bekerjanya hukum dalam kenyataan
prakteknya. Kendatipun demikian, untuk memahami bagaimana bekerjanya hukum
dalam kenyataan praktek, maka

terlebih dahulu harus mempelajari terhadap

seluruh peraturan perundang-undangan yang ada maupun bagaimana upaya
penegakan terhadap aturan hukum itu sendiri dalam prakteknya di masyarakat.
Penegakan hukum bermakna apakah telah terdapat persesuaian antara “das sollen”
dengan “das sein”, antara “law in books” dengan “law in actions”, antara “law in
abstracto” dengan “law in concreto” . Bagi mereka yang berpandangan normatif
legalistis cenderung akan mengatakan bahwa apapun yang sudah dituliskan dalam
teks undang undang harus ditegakkan dan diterapkan sama persis dalam
prakteknya. Tidak boleh ada deviasi dan toleransi perbedaan antara teks undang
undang dengan penerapan prakteknya. Dikenal asas bahwa undang undang berlaku
sejak saat diundangkan, oleh karena itu

berlaku adagium bahwa setiap orang
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dianggap tahu hukum, oleh karena itu ia dituntut untuk berperilaku sesuai dengan
aturan hukum, yang berisi perintah, larangan, ancaman sanksi. Tidak ada alasan
untuk mengatakan bahwa ia tidak tahu, atau belum tahu, perintah dan larangan
yang telah diatur dalam undang-undang. Berlaku pula asas bahwa, setiap penegak
hukum dianggap tahu undang undang dan oleh karenannya harus menerapkan
undang undang itu sebagaimana mestinya (praseumptio iures et de iure). Namun
bilamana ditinjau dalam perspektif sosiologi hukum akan diperoleh pemahaman
yang berbeda. Dalam perspektif sosiologi hukum dikenal ungkapan “law in books is
not ussualy the same as law in actions”. Tidak selalu sama persis antara apa yang
diharapkan dengan apa yang dipraktekkan, antara apa yang dituliskan dalam undang
undang dengan apa yang diterapkan. Terjadinya gap antara keduanya seringkali
tidak terhindarkan. Undang undang masih berupa rumusan tekstual yang bersifat
abstrak dan umum, sedangkan prakten penegakan hukum sudah berhadapan secara
langsung dengan kenyataan dengan segala kompleksitasnya. Rumusan tekstual
undang undang di satu pihak akan berhadapan vis a vis dengan kontekstualitas
sosial. Dalam situasi demikian, maka penegak hukum, khususnya hakim tidak boleh
semata-mata hanya memahami hukum (baca : undang-undang) hanya dari
perspektif legalistis. Ajaran legalistis, dimana hakim hanya sebagai corong undangundang (the mouth of law) sudah lama ditanggalkan. Melainkan ia harus pula
berusaha memahami nilai-nilai hukum yang hidup serta rasa keadilan dalam
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masyarakat. Hakim diwajibkan melakukan penafsiran terhadap rumusan tekstual
undang-undang (rechts interpretatie), penemuan dan pembentukan terhadap
hukum yang hidup (rechtvinding dan rechtsvorming), bahkan bilamana perlu dalam
situasi tertentu hakim dapat melakukan penciptaan hukum baru (rechtsschepping).
Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka untuk memberikan layanan hukum dan
keadilan kepada masyarakat pencari keadilan (justiabelen). Masyarakat mengajukan
perkara ke pengadilan karena menaruh kepercayaan, sekaligus harapan, bahwa
sengketa yang mereka alami akan dapat diselesaikan oleh lembaga peradilan yang
jujur, fair, tidak memihak, terbuka, dan mampu memberikan putusan yang sejalan
dengan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hakim dianggap tahu
hukum dari setiap perkara yang diajukan kepadanya (ius curia novit). Idealnya setiap
putusan hakim mampu meramu atau meracik secara proporsional terhadap ketiga
nilai dasar tersebut (kepastian, keadilan dan kemanfaatan), sehingga putusan yang
dihasilkan sekaligus merefleksikan kepastian, keadilan, sekaligus kemanfaatan.
Meskipun harus diakui bahwa dalam prakteknya, mewujudkan ketiga nilai dasar
tersebut secara simultan bukanlah persoalan yang mudah. Nilai dasar kepastian
hukum merefleksikan validitas juridis, nilai dasar keadilan merefleksikan validitas
filosofis, sedangkan nilai dasar kemanfaatan merefleksikan validitas sosiologis.
Diantara ketiga nilai dasar tersebut, menurut Gustav Radbruch, mengandung
antinomi antara satu dengan yang lain, sehingga terkadang penonjolan terhadap
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satu nilai dasar tertentu akan melemahkan nilai dasar yang lain. Disitulah letak
seninya (art) bagi seorang hakim dalam menyusun putusan terhadap setiap perkara
yang diajukan kepadanya. Seorang hakim yang bijak, profesional, serta memiliki
pengalaman praktek yang panjang, senantiasa jeli dan cermat dalam memeriksa
setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pada dasarnya tiap-tiap perkara yang
diajukan ke pengadilan memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri, meskipun
memiliki latar belakang dan tujuan yang sama, oleh karena itu setiap perkara
haruslah diperlakukan secara spesifik, tidak digeneralisasi dalam memberikan
pertimbangan maupun diktum putusannya. Rumusan tekstual undang-undang
bersifat generalisasi, sedangkan keadilan tidak boleh digeneralisasi, melainkan
haruslah diperlakukan secara spesifikasi secara kasuistis. Menyeragamkan ukuran
keadilan terhadap setiap orang, yang sejatinya masing-masing dalam setiap perkara
memiliki keunikan secara kasusistis,

justru merupakan ketidak adilan. Keadilan

tidak selalu bermakna sebagai suatu kesamaan (keadilan komutatif), melainkan juga
bermakna sebagai suatu kesebandingan (keadilan distributif). Undang undang
bersifat tekstual, sedangkan keadilan bersifat kontekstual.

Namun seringkali kita memahami bahwa

masalah penegakan hukum

semata-mata hanya dengan melihat bagaimana upaya penegakan hukum yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum dan dengan hanya melihat kondisi hukum
yang terjadi saat ini. Sehingga selalu saja yang disalahkan adalah hukum itu sendiri
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atau aparat penegak hukumnya yang dinilai seolah-olah bekerja ”tidak becus” dalam
menegakkan hukum. Pandangan demikian itu muncul karena apabila kita melihat
dan memahami hukum hanya dari dua sisi tersebut, dan hal ini seringkali
menjadikan kita cenderung bersikap apatis dan pesimis dengan hukum yang berlaku
sekarang.87 Sikap yang cenderung apatis dan pesimis terhadap penegakan hukum
inilah yang mendorong terjadinya upaya-upaya untuk meningkatkan kemajuan pada
bidang kehidupan lainnya di negara ini juga mengalami stagnasi dan agak terhambat
kemajuannya.

Banyak pihak yang menyebutkan bahwa salah satu sebab mengapa Indonesia
mengalami kesulitan untuk ke luar dari krisis moneter sejak melanda Indonesia pada
tahun 1998 adalah, karena penegakkan hukum (law enforcement) di Indonesia yang
terbilang masih under performance, sehingga Indonesia cukup sulit ke luar dari krisis
tersebut dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita yang sama-sama
menghadapi krisis yang sama. Penilaian bahwa penegakan hukum masih terbilang
under perfomance diantaranya disebabkan terjadinya in-efisiensi dan in-efektifitas
dalam proses dan prosedur penegakan hukum itu sendiri; terjadinya in-kompetensi
aparatur peradilan yang dinilai kurang memiliki profesionalisme dalam menjalankan
tugas, jabatan serta tanggungjawabnya;

87

lemahnya komitmen terhadap etika,

Doni Kandiawan, Upaya Penegakan Hukum : Pembentukan Budaya Hukum Atas Dasar
Keadilan, dalam http://www.bangka.go.id
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integritas aparatur penegak hukum yang menyebabkan maraknya praktek judicial
corruption sehingga tujuan penegakan hukum tidak tercapai dengan maksimal, serta
berbagai faktor yang lainnya.
Dari sudut pandang seperti ini jelas sekali terasa bahwa sektor hukum harus
didaya-upayakan agar pembangunan masyarakat dan pembangunan bangsa dapat
dilaksanakan atau bahkan dipercaya. Dalam hal ini fungsi hukum sebagai sarana
rekayasa sosial kurang diberdayagunakan. Padahal seperti yang dikatakan oleh
Roscoe Pound bahwa sebenarnya hukum dapat berfungsi sebagai "a tool of social
engineering". Atau dengan perkataan lain seperti yang dipelopori oleh Mochtar
Kusumaatmadja bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan ("a
tool of development”), dimana hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum
difungsikan sebagai alat atau sarana yang mengatur pembangunan dalam arti
penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau
pembaharuan.88
Karena itu untuk menjamin agar tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa
masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik maka bukan hanya yang dibutuhkan
ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan melainkan juga adanya
jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau
88

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung, Alumni,

2002, Hlm.88 lihat juga dalam Syprianus Aristeus, Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai
Partisipasi Publik, Jakarta, BPHN, 2008, Hlm.31
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dengan perkataan lain jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement)
yang baik. Jika memang sedemikian buruknya masalah penegakkan hukum di
Indonesia sehingga sudah sampai ke titik nadir sebagaimana pendapat banyak orang
tersebut, maka persoalannya adalah bagaimana upaya upaya yang dapat dilakukan
agar hukum dapat ditegakkan sebagaimana diidealkan.
Namun kita harus hati dan cermat dalam menyikapi ajaran Roscoe Pound
tentang “law as a tool of social engineering” tersebut dalam konteks Indonesia.
Satu hal yang jelas, ajaran tersebut lahir dalam konteks sejarah peradilan di Amerika
Serikat yang menganut sistem hukum Anglo American, dimana peran lembaga
peradilan demikian sangat menonjol dalam melakukan pembaharan hukum dan
rekayasa sosial melalui putusan pengadilan. Karena mengenal “stare decisis
principle” yang menimbulkan “the binding force of precedent” dimana pengadilan
mengikuti putusan terdahulu dalam mengadili perkara yang sama. Sedangkan di
Indonesia, yang sedikit banyak masih dibawah bayang-bayang pengaruh sistem
Eropa Kontinental, maka rekayasa sosial (social engineering) atau pembangunan
masyarakat (social development) dilakukan melalui undang undang yang dihasilkan
melalui proses legislasi. Meskipun melalui putusan pengadilan, meskipun tidak
terlalu dominan,

juga ada pengaruhnya terhadap perubahan masyarakat atau

pembangunan masyarakat. Karena dalam sistem peradilan di Indonesia tidak dikenal
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stare decisis principle

sebagaimana pada pengadilan di negara-negara yang

mengikuti sistem Anglo American.
Apa yang dinilai salah dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia,
haruslah dicari dan ditemukan simpul-simpul penyebabnya, yang untuk kemudian
dapat diberikan tawaran solusi atau rekomendasinya. Jika penegakkan hukum
tersebut perlu diperbaiki, dari manakah kita mulai memperbaikinya. Lebih penting
lagi, mengapa langkah perbaikan tersebut tidak juga kunjung dilakukan.89
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang selalu menghiasi sanubari segenap lapisan
masyarakat yang merasa miris terhadap masa depan penegakan hukum di negeri ini.

Pelaksanaan sistem peradilan saat ini belum dilaksanakan sebagaimana
mestinya karena masih kurangnya pengetahuan, kemampuan, konsistensi serta
lemahnya nilai-nilai etika dan integritas dari semua pihak yang terlibat dalam sistem
peradilan, advokat, kepolisian, kejaksaan, hakim, maupun masyarakat pencari
keadilan. Berbagai keluhan baik dari masyarakat dan para pencari keadilan seolaholah sudah tidak dapat lagi menjadi media kontrol bagi lembaga tersebut untuk
selanjutnya melakukan berbagai perbaikan yang signifikan, bagi terciptanya suatu
sistem peradilan yang ideal, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Kriteria
buruknya pelayanan lembaga peradilan dapat dilihat dan diukur juga dari
pelayanannya yang dianggap oleh sebagian masyarakat sangat tidak optimal.
89
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Pelayanan yang tidak optimal tersebut diantaranya adalah, lambatnya proses
penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap suatu kasus, banyaknya
persyaratan administratif yang harus ditempuh saat pendaftaran perkara di
pengadilan, banyaknya pungutan di luar biaya administrasi resmi, proses
pemeriksaan perkara yang lamban, dan banyaknya perkara permohonan kasasi dan
peninjauan kembali yang menumpuk di Mahkamah Agung.90 Belum lagi adanya
dugaan terjadinya berbagai permainan yang dilakukan aparat penegak hukum mulai
tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
Di tingkat penyidikan misalnya, acapkali diketahui umum bahwa penyidik dapat saja
mempermainkan

pasal-pasal

yang

hendak

disangkakan,

menyalahgunakan

penggunaan wewenang untuk melakukan penahanan, memperlambat atau
sebaliknya mempercepat pelimpahan berkas pemeriksaan perkara ke penuntut
umum dan lain sebagainya. Hal itu semua sudah barang tentu terkait dengan siapa
yang menjadi tersangka, serta siapa yang menjadi pelapor, serta berapa nilai
transaksinya. Meskipun hal itu bukan merupakan gambaran kebijakan lembaga,
melainkan lebih disebabkan karena ulah oknum polisi, namun tidak urung pada
akhirnya mencitrakan lembaga secara keseluruhan. Demikian pula halnya dalam
tingkat kejaksaaan, seringkali dalam menetapkan apakah berkas perkara pidana

90
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yang dilimpahkan oleh penyidik dinilai telah lengkap (P-21) ataukah dikembalikan
untuk dilengkapi dengan petunjuk tertentu (P-19) bukan didasarkan oleh alasan dan
pertimbangan yang obyektif melainkan disalahgunakan untuk mengulur dan
semakin mengaburkan proses perkara, dikarenakan adanya dugaan kolusi dengan
pihak tersangka dalam perkara tersebut. Tak jarang terjadi berkas perkara pidana
harus mondar mandir dari/ke kepolisian - kejaksaan, tanpa ada kejelasan dan
kepastian waktu, sehingga penanganan perkara menjadi semakin kabur, kemudian
tidak jelas kelanjutannya, lolos dari pantauan media, serta akhirnya hilang dari
ingatan publik. Perkaranya menjadi dibiarkan terus mengambang tanpa ada
kepastian kapan selesainya.

Demikian pula ketika berkas perkara

oleh pihak

kejaksaan sudah dinyatakan P-21, yang selanjutnya ketika dalam merumuskan
dakwaan, merumuskan tuntutan pidana, atau menggunakan kewenangan
melakukan atau tidak melakukan penahanan, seringkali menjadi obyek transaksional
antara oknum kejaksaan dengan pihak berperkara, melalui pengacaranya.
Persoalannya akan terus terulang, ha itu akan sangat dipengaruhi oleh siapa yang
menjadi pihak-pihak dalam perkara tersebut, serta berapa besaran nilai
transaksinya. Sungguhpun ini lebih karena merupakan perbuatan oknum, namun
bila dilakukan secara berulang, melibatkan banyak pihak, maka pada akhirnya akan
memberikan citra negatif terhadap kejaksaan secara kelembagaan. Demikian pula
dalam proses peradilan gambaran tersebut kurang lebih sama. Terutama dalam
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penjatuhan putusan, seringkali terjadi transaksi-transaksi keadilan yang bersifat
kolutif antara pihak-pihak dalam perkara tersebut. Apakah nantinya diktum putusan
akan mengabulkan, menolak, atau menyatakan tidak diterima (niet onvangkelijk
verklaard) dalam perkara perdata, ataukah putusan yang amarnya menyatakan
menghukum, membebaskan (vrijspraak) atau melepaskan dari tuntutan (onstlag van
alle rechtsvervolging) tidak luput dari kemungkinan kolusi antara pihak-pihak
dengan oknum pengadilan. Demikian pula, terkait dengan profesi advokat, yang
secara ideal merupakan profesi terhormat (officium nobile), sebagai salah satu dari
empat catur wangsa penegak hukum yang lain yang seharusnya memiliki visi dan
tujuan secara bersama-sama menegakkan hukum dan keadilan. Namun dalam
prakteknya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari buruknya praktek
penegakan hukum. Advokat yang bertindak sebagai kuasa dari, untuk dan atas nama
kliennya, cenderung bertindak sangat subyektif dalam membela kepentingan
kliennya, sehingga terkadang harus melakukan segala cara dan upaya untuk
melepaskan kliennya dari jeratan hukum. Dalam rangka mewujudkan hal itu, maka
sudah bukan rahasia lagi, oknum advokat melakukan kolusi dengan oknum penegak
hukum yang lain untuk mengambil tindakan atau putusan sesuai dengan keinginan
kliennya meskipun dengan melanggar hukum.

Gambaran di atas, tidaklah

dimaksudkan untuk mengatakan bahwa semua penegak hukum memiliki tabiat dan
perilaku yang buruk, melainkan semata-mata hanya hendak menunjukkan bahwa
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maraknya praktek yang buruk yang dilakukan oleh sejumlah oknum penegak hukum
akan membawa citra dan penilaian yang buruk secara kelembagaan. Diperlukan
komitmen kuat serta upaya secara sungguh sungguh, baik secara kelembagaan
maupun secara personal, untuk secara bersama-sama memerangi terjadinya praktek
penegakan hukum yang buruk serta perilaku penegak hukum yang menyimpang,
dalam rangka untuk mengembalikan kepercayaan publik (public trust) serta
memberikan harapan masyarakat bahwa ke depan penegakan hukum masih dapat
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Terjadinya praktek dan proses penegakan hukum yang buruk menyebabkan
terjadinya pembusukan terhadap struktur dan sistem hukum secara keseluruhan
yang dalam jangka panjang akan dapat meruntuhkan bangsa. Masyarakat luas,
terutama kelompok marginal, akan semakin kehilangan kepercayaan (dis-trust)
terhadap lembaga penegak hukum maupun aparat penegak hukum, baginya
pengadilan dan hukum hanya menguntungkan bagi mereka yang memiliki akses kuat
terhadap pusat politik dan ekonomi saja, sedangkan mereka yang tergolong sebagai
kelompok marginal akan menjadi sasaran empuk penegakan hukum. Situasi
demikian akan melahirkan sikap dan kecenderungan dari mereka yang berasal
kelompok marginal akan berusaha untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi
dengan cara yang mereka pilih sendiri, sehingga menimbulkan peradilan jalanan
(street justice) yang cenderung menimbulkan kekerasan dan tindakan main hakim
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sendiri. Fenomena maraknya kolusi dalam praktek penegakan hukum telah
menyebabkan terjadinya penegakan hukum yang buruk dan mengarah pada
terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan yang menyuburkan realitas
judicial corruption.

Realitas ini menunjukkan bahwa kondisi umum penegakan hukum di
Indonesia sampai dengan saat ini belum juga membaik. Fenomena yang terjadi
adalah adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Perkara-perkara pidana yang
melibatkan masyarakat marginal proses penyelesaian perkaranya berlangsung
sedemikian cepat, sementara perkara-perkara yang melibatkan kelompok elit
masyarakat, berjalan begitu lambat, menjadi kabur dan pelakunya kebanyakan tidak
tersentuh hukum. Menurut perspektif sosiologi hukum, khususnya perspektif new
leftish, bahwa hukum merupakan produk kekuasaan politik maka dengan sendirinya
akan memihak kepentingan kekuasaan. Donald Black, dalam bukunya “The behavior
of Law” telah menuliskan tentang bagaimana perilaku (penegakan) hukum bervariasi
dan sangat ditentukan diantaranya pada aspek-aspek stratifikasi, morfologi, culture
dan organisasi. Menurut perspektif tersebut, penegakan hukum dengan sendirinya
akan bersifat diskriminatif. Penegakan hukum akan menguat ketika dihadapkan pada
mereka yang berasal dari kelompok marginal, lower class, powerless, serta jauh dari
pusat lingkar kekuasaan.

Sebaliknya penegakan hukum akan berubah menjadi

melemah dan tidak berdaya, ketika berhadap dengan mereka yang berasal dari elit
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class, powerfull, serta berada di center of power. Sedangkan penegakan hukum
terhadap mereka yang berasal dari kalangan middle class, maka akan mengalami
maju mundur sesuai dengan dinamika kontekstual, kadang menguat kadang pula
melemah. Penegakan hukum, dapat diibaratkan seperti aliran air yang secara alami
mengalir dari permukaan ketinggian ke arah permukaan yang lebih rendah, semakin
curam permukaan yang rendah maka aliran air akan nampak begitu deras. Namun
sebaliknya, secara alami pula, air tidak mampu dengan sendirinya mendaki ke
permukaan yang lebih tinggi, kecuali ada kekuatan besar yang mendorong agar air
mampu mengalir ke tempat yang lebih tinggi.

Hal ini terlihat secara jelas dalam perkara-perkara pelanggaran hak asasi
manusia, perkara-perkara korupsi yang dicampuradukan dengan masalah politik
(dipolitisasi) yang mengakibatkan aparat penegak hukum menjadi takut untuk
menuntaskannya. Kenyataan ini tentu saja melukai rasa keadilan (sense of justice)
masyarakat. Masih banyak koruptor yang sampai dengan saat ini tetap dalam status
buronan dan berbagai permasalahan penegakan hukum lainnya. Atas dasar
keprihatinan tersebut, maka diperlukan suatu terobosan yang intinya memposisikan
penegakan hukum sebagai suatu kebijakan publik (public policy) agar sampai pada
tujuan akhirnya yaitu keadilan, kemanfaatan dan dilandasi kepastian hukum untuk
terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memposisikan penegakan hukum
sebagai kebijakan publik, maka permasalahan yang menghambat penegakan hukum
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harus menjadi perhatian pemerintah yang melalui political will-nya mendukung
penegakan hukum.91 Dengan menjadikan penegakkan hukum (law enforcement)
sebagai ujung tombak pembangunan bangsa maka diharapkan dapat tercipta
tatanan hidup masyarakat yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Dalam
perspektif ini dapat dikatakan bahwa penegakkan hukum diartikan sebagai
“Kegiatan menyerahkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup”.92 Tentu tidak mudah untuk mencapai penegakan
hukum yang dalam arti ideal tersebut, selain membutuhkan political will dari
pemerintah, pun juga tidak kalah pentingnya perjuangan segenap elemen anak
bangsa untuk selalu mawas diri terhadap penegakan hukum dan keadilan hingga
terinternalisasi menjadi kesadaran hukum kolektif yang lebih baik.
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3.2 Pengertian Penegakan Hukum

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum menurut
Muladi93 merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah
hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum
hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (legal spirit) yang mendasari
peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang
terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making process).
Sementara itu Satjipto Rahardjo94 membedakan istilah penegakan hukum
(law enforcement) dengan penggunaan hukum (the use of law). Penegakan hukum
dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan
hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum
untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum
tidak persis sama dengan menggunakan hukum.

Sedangkan menurut Jimly

Asshiddiqie,95 penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku
dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat
93
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tanggal 11-10-2011 Pkl.11.16 Wib
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dan bernegara. Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua perspektif
yaitu ditinjau dari sudut subyeknya dan obyeknya. Secara rinci dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh
subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum
oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses
penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap
hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri
pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau
menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu,
penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan
hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan
hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya
hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan
untuk menggunakan daya paksa.
2. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut
objeknya,yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga
mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum
itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi
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aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut
penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu,
penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia
dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan
dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.
Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan
nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul yang dalam bahasa
Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘the rule of law’ versus ‘the
rule of just law’ atau dalam istilah ‘the rule of law and not rule of man’ versus
istilah ‘the rule by law’ yang berarti ‘the rule of man by law’. Dalam istilah
‘the rule of law’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan
dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan
yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘the rule of just
law’. Dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ dimaksudkan untuk
menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum
modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya
adalah ‘the rule by law’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang
yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.
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3.3 Faktor-Faktor Penegakan Hukum
Sebagaimana disebutkan sebelumnya pada Bab I tentang beberapa konsep
negara hukum, salah satu konsep hukum lain dari negara berdasarkan atas hukum
adalah adanya jaminan penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam
penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus mendapat perhatian, yaitu
keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (doelmatigheid), dan kepastian hukum.96
Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan atau ketertiban ini, syarat
pokok untuk suatu masyarakat yang teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam
hidup bermasyarakat pada dasar merupakan suatu conditio sine quanon bagi
keberlangsungan hidup bermasyarakat itu sendiri. Hukum menetapkan aturan main
(rule of the game) terhadap setiap individu dalam hidup bermasyarakat tentang apa
yang dilarang, apa yang boleh, serta ancaman sanksi terhadap pelanggaran. Pola
perilaki masyarakat harus diatur dan ditetapkan oleh hukum sedemikian rupa
sehingga diharapkan tidak terjadi, atau paling tidak diminimalkan, konflik antar
individu. Hukum membentuk lembaga-lembaga penegak hukum yang diberikan
sejumlah otoritas untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan aturan hukum
obyektif sebagai pedomannya. Hukum menetapkan prosedur dan proses jalannya
penegakan hukum dan penyelesaian konflik itu sendiri. Bisa dibayangkan apabila
dalam suatu masyarakat tidak terdapat aturan hukum, atau terdapat aturan hukum
96
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namun tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka jelas akan terjadi situasi anarkis,
dimana tiap tiap individu cenderung akan bertingkah laku sesuai dengan kehendak
dan kepentingannya sendiri. Dalam situasi demikian menjadi tidak terhindarkan
terjadi konflik antar individu, bahkan konflik sosial dalam skala yang lebih luas,
sebagaimana ungkapan Immanuel Kant tentang “homo homini lupus” serta “bellum
omnium contra omnes”. Untuk mencegah, atau mengatasi situasi anarki tersebut,
maka hukum hadir sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial dengan
mengembalikan situasi anarki ke arah situasi harmoni. Penegakan hukum harus
disertai dengan pemerintahan yang kuat, serta penegak hukum yang kuat, yang
secara tegas menerapkan hukum dengan tegas pula (adagium : lex dura sed tamen
scripta), meskipun terkadang dengan mengorbankan keadilan.
Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan. Untuk mencapai
ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam
masyarakat.97

Hukum

harus

dilaksanakan

dan

ditegakkan.

Setiap

orang

mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit. Itulah
yang diinginkan oleh kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya
kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menata
ketertiban masyarakat. Penegakan hukum pun juga harus memberi manfaat pada
97

Mochtar Kusumaatmadja, Atmadja,
Pembangunan Nasional, Binacipta, hal. 2

Fungsi

dan

Perkembangan

HukumDalam

93

masyarakat, di samping bertujuan menciptakan keadilan.98 Salah satu faktor biasnya
penegakan hukum di negeri ini adalah ketika tidak dapat dipertemukannya harapan
masyarakat terhadap hukum, baik dari segi kepastian, kegunaan maupun keadilan
dari hukum melalui institusi lembaga peradilan. Ketidak sinkronan apa yang
ditegakkan oleh penegak hukum dengan tujuan dari hukum itu sendiri telah
menciptakan suatu permasalahan serius terhadap efektivitas sistem peradilan.
Sudah menjadi perbincangan yang umum dimana-mana bahwa institusi
peradilan di Indonesia performa dan kinerjanya masih belum sesuai dengan yang
harapan yang diidealkan, yakni eksistensi sebagai lembaga yang dapat memberikan
jaminan keadilan hukum bagi masyarakat dan berpegang kepada prinsip-prinsip
independensi serta objektifitas secara konsisten. Alih-alih menjadi lembaga
penjamin kepada rasa keadilan hukum masyarakat, akibat kurang optimalnya
performa dan kinerja peradilan, kadang-kadang malah menjadi faktor pemicu
berkepanjangan konflik hukum yang terjadi di masyarakat.99 Meskipun pada sisi
lainnya juga dapat dikatakan bahwa terjadinya lonflik hukum disebabkan karena
adanya budaya hukum pada tataran tertentu, seperti halnya pada polisi, jaksa,
hakim dan masyarakat mengenai hukum dan perundang-undangan.100 Menurut
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Soerjono Soekanto,101 suatu perundang-undangan atau hukum dapat dianggap baik
dari sudut berlakunya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Berlaku secara yuridis, artinya bahwa hukum harus dapat dibuat dan
dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga pemerintah yang berwenang
menurut tata cara yang sah. Jadi, hukum tersebut harus diresmikan dan
diundangkan berdasarkan suatu peraturan atau prosedur yang telah
ditentukan.
2. Berlaku secara sosiologis, artinya bahwa hukum dapat berlaku secara efektif
diakui, ditaati atau dipatuhi di dalam masyarakat sebagai bagian dari
kehidupan sehari-hari. Berlakunya hukum di dalam masyarakat dapat
dipaksakan dari atas (oleh penguasa) atau diterima dengan ikhlas oleh para
warga masyarakat.
3. Berlaku secara filosofis, artinya bahwa hukum yang berlaku di dalam
masyarakat telah dipatuhi sesuai dengan maksud pembentuk hukum.
Berlakunya hukum secara filosofis sangat ditentukan oleh berlakunya hukum
secara sosiologis. Dengan demikian, berlakunya hukum secara sosiologis
merupakan syarat mutlak agar hukum dapat berlaku secara filosofis.
Terdapat beberapa pendapat mengenai faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap penegakan hukum. Sebagaimana pendapat Lawrence Meir Friedman yang
101
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mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3
komponen

dasar

yaitu

:

Substansi

Hukum

(legal

substance)

,Struktur

Hukum/Pranata Hukum (legal structure) serta Budaya Hukum (legal culture) . Secara
rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:102
1. Substansi Hukum (legal substance) yang dalam teori Lawrence Meir Friedman hal
ini disebut sebagai menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.
Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam
sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru
yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law),
bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law in books). Sebagai
negara yang masih menganut sistem Civil Law System atau sistem Eropa
Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah
menganut Common Law System atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah
peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak
tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di
Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.
Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di
hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya
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suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah
mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.
2. Struktur Hukum/Pranata Hukum (legal structure) yang dalam teori Lawrence M.
Friedman, hal ini disebut sebagai faktor yang menentukan bisa atau tidaknya
hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum dalam konteks hukum
acara pidana berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan
lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah

dan

pengaruh-pengaruh

lain.

Terdapat

adagium

yang

menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” (meskipun dunia ini runtuh hukum
harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat
penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya
suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat
penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya
mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak
berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya
mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman terhadap
nilai-nilai agama, etika dan integritas moral; faktor sosial ekonomi, serta proses
rekruitmen yang tidak transparan dan mengandung unsur KKN, serta lain
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sebagainya. Kendatipun peraturan yang ada dinilai sudah cukup baik, akan tetapi
apabila kualitas kualitas penegak hukum rendah, maka tetap akan ada masalah.
Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum
baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Menurut pandangan saya,
bahwa ada pihak yang mengatakan bahwa peraturan yang kurang baik berada di
tangan penegak hukum yang baik, maka semuanya akan menjadi baik. Sedangkan
peraturan yang baik berada di tangan penegak hukum yang buruk, maka
semuanya akan menjadi buruk. Apalagi peraturan yang kurang baik berada di
tangan penegak hukum yang juga kurang baik, maka semuanya menjadi sangat
tidak baik. Faktor manusia penegak hukum, baik dari aspek etika, integritas,
moralitas, kompetensi, serta komitmen memegang peran yang sangat
menentukan. Namun akan lebih baik lagi, apabila faktor manusia yang
sedemikian itu ditunjang dengan peraturan yang juga baik, maka diharapkan
semuanya akan berjalan dengan baik pula;
3. Budaya Hukum (legal culture) yang menurut Lawrence Meir Friedman (2001:8)
adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai,
pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan
kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau
disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum
masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta
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budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai
hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap
hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Budaya hukum
terefleksikan dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari apakah telah sesuai
dengan aturan hukum atukah tidak. Budaya hukum terbentuk melalui proses
internalisasi yang memerlukan waktu yang panjang.
Substansi hukum, struktur hukum

maupun budaya hukum saling memiliki

keterkaitan erat antara satu dengan yang lain dan masing-masing tidak dapat
dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang
saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.103
Hampir senada dengan teori dari Lawrence Meir Friedman, Soerjono Soekanto pakar
hukum Indonesia telah berhasil meramu teori efektivitas hukum. Berdasarkan teori
efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu
hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:104
1. Undang-undang. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis
yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.
Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang
tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.
Asas-asas tersebut antara lain:
103
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a) Undang-undang tidak berlaku surut.
b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang
yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undangundang yang berlaku terdahulu.
e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.105
f) Undang-undang

merupakan

suatu

sarana

untuk

mencapai

kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi,
melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).
2. Penegak Hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam
masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu
sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan
mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan
atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada tiga faktor
elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam
menjalankan tugas-tugasnya, yaitu:
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kekuatan mengikat karena dinilai bertentangan dengan Undang Undang Dasar.
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a) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan
prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai
kesejahteraan aparatnya, dan
c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya
maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja,
baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka
tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau
fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan
trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup,
dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting
dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan
mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan
peranan yang aktual.
4. Faktor Masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan
untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari
sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan
hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini
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penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik
buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum.
5. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilainilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi
abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap
buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah:
a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

3.4 Urgensi Pembenahan Administrasi Peradilan Dalam Konteks Penegakan
Hukum
Sebagaimana ditegaskan sebelumnya bahwa penegakan hukum itu tidak
hanya sekedar dimaknai sebagai usaha penegakan perundang-undangan semata.
Akan tetapi juga melingkupi penegakan keadilan yang erat terkait dengan
implementasi peraturan perundang-undangan. Hukum akan dihormati sejauh
undang-undang dimaknai dan diterapkan sesuai dalam konteks keadilan
sebagaimana dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu asas dan prinsip yang
mendasar dari upaya menegakkan supremasi keadilan, adalah penegakkan asas rule
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of law.Secara konseptual karakter rule of law menurut pandangan Santoso,106
adalah sebagai berikut:
a. Supremasi hukum (the supremacy of law), yakni setiap tindakan Negara harus
dilandasi oleh hukum dan bukan berdasarkan pada diskresi (tindakan sepihak
berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya).
b. Kepastian hukum (legal certainity), yakni kepastian hukum di samping erat terkait
dengan butir satu di atas, juga mensyaratkan adanya jaminan bahwa suatu
masalah diatur secara jelas, tegas dan tidakduplikatif, serta bertentangan dengan
perundang-undangan lainnya.
c. Hukum yang Responsif (hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas
dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan bukan dibuat untuk
kepentingan segelintir elite).
d. Penegak hukum yang konsisten dan non diskriminatif terhadap masyarakat
e. Keberadaan independensi peradilan (independensi peradilan sebagai syarat
penting dalam mewujudkan rule of law karena kunci penegakkan hukum terletak
pada efektifitas peradilan).
Kelima karakter rule of law diatas dapat difungsionalisasikan melalui suatu
sistem peradilan yang transparan, akuntabel dan berwibawa. Sementara itu sistem
peradilan yang demikian tentunya harus ditopang oleh sistem adminitrasi peradilan
106
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yang baik. Karena pada dasarnya baik buruknya suatu sistem administrasi peradilan
sangat berpengaruh terhadap implementasi rule of law. Ada pendapat yang
mengatakan bahwa kelemahan/celah yang terdapat pada sistem administrasi
peradilan akan menjadi sarana pemicu untuk menciptakan praktek Judicial
Corruption.
Apabila kita mencoba menelaah administrasi peradilan dalam prakteknya,
maka dapatlah kita temukan beberapa diskrepansi dalam pelaksanaan adminstrasi
tersebut di lapangan. Beberapa diskrepansi dalam proses administrasi peradilan
pidana terdapat pada tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan,
tahap pemeriksaan pengadilan, sampai kepada tahap pelaksanaan putusan. Pada
peradilan perdata contentieus (ada sengketa para pihak), diskrepansi terjadi pada
tahap pendaftaran perkara, tahap penentuan majelis hakim, persidangan, tahap
putusan, sampai ke tahap pelaksanaan putusan.Semua hal tersebut terjadi dari
pengadilan tingkat pertama hingga terakhir, yaitu Mahkamah Agung. Jenis-jenis
diskrepansi yang ada diantaranya adalah memperlambat pemeriksaan perkara,
mengulur waktu penetapan perkara, melakukan tawar-menawar putusan,
pengaturan nomor urut pendaftaran, penawaran kepada pihak berperkara untuk
memakai jasa pengacara tertentu, menghilangkan data perkara, membuat resume
yang menguntungkan salah satu pihak, penundaan atau penghentian eksekusi suatu
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perkara.107 Berbagai bentuk diskrepansi dalam pelaksanaan adminstrasi peradilan di
lapangan tersebut telah menjadi suatu rahasia umum di ranah publik sebagai salah
satu sisi bobroknya lembaga penegakan hukum di negeri ini.Terhadap opini
tersebut, sebagian pihak (internal penegak hukum) masih menganggap bahwa
aktivitas negatif tersebut merupakan aktivitas “oknum” dari lembaga-lembaga
peradilan. Namun akan menjadi sebuah pertanyaan besar, bagaimana suatu sistem
yang terlembagakan (mekanisme administrasi) dalam diri institusi peradilan masih
menggantungkan diri pada “orang”?
Demikianlah maka lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan
serta institusi advokat juga masih tergantung pada orang, belum tergantung pada
sistem yang seharusnya dijadikan acuan (pattern of behavior). Padahal, ide negara
hukum

modern

justru

dibangun

dan

dilembagakan

secara

impersonal

(institutionalized). Jalannya negara modern ditentukan oleh hukum sebagai sistem
aturan bernegara dan berpemerintahan, bukan tergantung orang perorang.
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Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut
sebagai agenda penting dalam konteks penegakan hukum dan keadilan. Dalam arti
luas, ‘the administration of law’ itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (rules
executing) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit.
Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi
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berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka
pendokumentasian peraturan-peraturan (regels), keputusan-keputusan administrasi
negara (beschikkings), ataupun penetapan dan putusan (vonis) hakim di seluruh
jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem
administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap
aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada,
bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak
diketahuinya?109Dengan demikian persoalan pembenahan administrasi hukum
ataupun administrasi peradilan harus segera dibenahai secara serius.Pembenahan
administrasi peradilan yang berlandaskan pada nilai-nilai kelembagaan dan
pengorganisasian yang baik.
Oleh karena itu sebagai bagian dari sub system kekuasaan dalam sebuah
Negara seyogyanya lembaga peradilan juga menggunakan prinsip dan asas
bagaimana menjadikan sistem kekuasaan Negara tersebut baik dan benar dengan
tetap memperjuangkan dan mewujudkan jaminan penegakkan hukum dan keadilan
(good governance). Bahkan seharusnya kehadiran kekuasaan yudikatif yang
dipersonifikasikan ke dalam lembaga peradilan, harus menjadi semangat dan ruh
perwujudan prinsip dan asas good government dan good governance.110 Menurut
Philipus M. Hadjon, govern, mengandung arti pemerintah/lembaga. Governance
109
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berarti

pelaksanaan

pemerintahan.

Ini

berarti

good

government

adalah

pemerintahan yang baik (lembaga), sedang good governance adalah pelaksanaan
pemerintahan yang baik (pelaksanaannya). Clean government mengandung arti
pemerintahan yang bersih (lembaga), sedangkan clean governance berarti
pelaksanaan pemerintahan yang bersih. Jika dikaitkaan dengan kekuasaan yudikatif
yang dipersonifikasikan oleh lembaga peradilan, maka seharusnya lembaga
peradilan yang menjadi salah satu subsistem kekuasaan pemerintahan harus
menjadi good and clean justice. Pelaksanaan sistem peradilan yang baik dan bersih
sehingga lembaga peradilan menjadi berwibawa tidak saja dimata hukum dan
keadilan tetapi dimata masyarakat.111
J.S. Edralin mempunyai pandangan bahwa governance merupakan suatu
terminology yang digunakan untuk menggantikan istilah government, yang
menunjukkan penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam
mengelola masalah-masalah kenegaraan, istilah ini secara khusus menggambarkan
perubahan peranan pemerintah dari pemberi pelayanan (provider) kepada enabler
atau fasilitator, dan perubahan kepemilikan yaitu dari milik Negara menjadi milik
rakyat. Pusat perhatian utama dari governance adalah perbaikan kinerja atau
perbaikan kualitas. Sedangkan menurut pandangan dari Bintoro Tjokromidjojo,
dalam konteks Indonesia agenda governance sector public yang paling penting
111
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adalah clean government. Agenda clean government tersebut meliputi: pertama,
pembersihan korupsi, kolusi kronisme, dan nepotisme (KKN), kedua, disiplin budget
dan penghapusan public fund di luar budget, ketiga, penguatan fungsi pengawasan.
Pandangan Bintoro tersebut jika dikaitkan dengan model sistem peradilan di
Indonesia, maka seharusnya ketiga agenda tersebut menjadi landasan filosofis dan
yuridis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang membentuk sistem
peradilan yang terpadu (Integrated Justice System). Baru landasan sosiologis dan
politisnya mengacu kepada pandangan J.S. Edralin tersebut.112
Karakteristik good governance tersebut apabila dapat diterapkan pada saat
pembenahan sistem administrasi peradilan, maka tujuan reformasi hukum dan
penegakan hukum di Indonesia niscaya akan terwujud secara simultan. Namun
demikian semua itu sangat tergantung bagaimana tingkat kualitas sumber daya
manusia yang menjadi penegak hukum. Terkait dengan persoalan demikian,
terdapat pandangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam
aktivitas pembenahan administrasi peradilan, aparatur negara (penegak hukum)
harus mengindahkan dan dibatasi oleh asas-asas sebagai berikut:113
a. Asas Yuridicitas (rechtmatigheid)
b. Asas Legalitas (wetmatigheid)
c. Asas Diskresi (fries ermessen), baik yang bersifat bebas maupun terikat.
112
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d. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (the general principles of good
administration), yang terdiri dari 13 asas, yakni:
1. Asas kepastian hukum (principle of legal certainty)
2. Asas keseimbangan (principle of proporsionality)
3. Asas kesamaan (principle of equality)
4. Asas bertindak cermat (principle of carefulness)
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation)
6. Asas jangan mencampuradukan kewenangan (principle of non misuse
of competency)
7. Asas percaturan yang layak (principle of fair play)
8. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness of
probitation of arbitrariness)
9. Asas menganggapi harapan yang ditimbulkan/diusulkan publik
(principle of meeting raised expectation)
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle
of undoing the consequences of an annulled decision)
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup/cara hidup pribadi (principle
of protecting the personal way of life)
12. Asas kebijaksanaan (principle of sapiention/policy).
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service)
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BAB IV
PEMBENAHAN ADMINISTRASI PERADILAN
DI MAHKAMAH AGUNG

4.1 Gambaran Umum mengenai Mahkamah Agung

Sebagaimana dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan sifat dan karakter kekuasaan
kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan”. Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak 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 manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta
sarana dan prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan
tantangan karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukkan kemampuannya
mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel. Sebagai konsekuensi penyatuan atap, tanggung jawab Mahkamah Agung
termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
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Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004,
selanjutnya direvisi lagi melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam berbagai undangundang, yaitu antara lain melalu i: Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 juncto
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No.
8 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama.114

Berdasarkan perundang-undangan di atas maka saat ini badan peradilan di
bawah Mahkamah Agung terdiri dari 4 (empat) lingkungan badan peradilan yaitu:
a. Badan Peradilan Umum terdiri dari Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Pengadilan
Negeri Berkedudukan pada setiap kabupaten atau kota dengan wilayah hukum
meliputi kabupaten atau kota tersebut. Pengadilan Negeri berwenang untuk
memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan semua perkara pidana dan
perkara perdata pada umumnya. Kecuali perkara perkara perkara pidana atau
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perdata tertentu yang menjadi kewenangan pengadilan lain. Pengadilan Tinggi
berkedudukan di Ibu kota Provinsi dan mempunyai wilayah Hukum meliputi
Provinsi yang bersangkutan. Pengadilan Tinggi memeriksa, memutus dan
menyelesaikan pemeriksaan permohonan banding atas semua perkara-perkara
pidana dan perkara-perkara perdata yang sebelumnya telah diputus oleh
pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya.
b. Badan Peradilan Agama adalah Pengadilan khusus bagi para pemeluk Agama
Islam tentang perkara-perkara keperdataan tertentu yang meliputi, perkawinan,
kewarisan dan hibah berdasarkan agama Islam, wakaf, zakat, infaq, sodakoh dan
ekonomi syariah. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
yang berdudukan di kabupaten atau kota , sedangkan Pengadilan Tinggi Agama
berkedudukan di ibukota propinsi yang berwenang memeriksa permohonan
banding atas putusan pengadilan agama di wilayahnya.
c. Badan Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa administrasi Negara yaitu sengketa antara orang atau badan hukum
keperdataan dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara tingkat pusat atau
daerah yang terjadi karena suatu keputusan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata
Usaha Negara dijalankan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan
Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan
Tigkat Banding.
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d. Peradilan Militer adalah Badan Peradilan Pidana yang khusus berlaku bagi
anggota TNI. Peradilan Militer terdiri dari peradilan Tingkat Pertama (Mahmil)
dan Peradilan Tingkat Banding (Mahmilti).
Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding disebut sebagai judex facti, karena
merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa tentang fakta perkara
serta menilai bukti yang diajukan dalam perkara yang bersangkutan. Struktur
lembaga peradilan terdiri dari dua tingkat, yakni tingkat pertama dan tingkat
banding. Hal tersebut untuk membedakan dengan Mahkamah Agung sebagai
pengadilan tingkat kasasi. Sebagai pengadilan tingkat kasasi, Mahkamah Agung
bukan merupakan pengadilan tingkat ketiga.

Karena Mahkamah Agung dalam

kedudukannya sebagai judex juris, yaitu pengadilan yang berwenang untuk
memeriksa menyangkut tentang bagaimana penerapan hukum oleh pengadilan di
bawahnya yang putusanya dimohonkan kasasi. Dalam pemeriksaan di tingkat
kasasi, Mahkamah Agung tidak memeriksa kembali fakta dan bukti, melainkan
menyangkut apakah judex facti salah melamui wewenang, menerapkan hukum, atau
lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undang-undang. Pemeriksaan terhadap
fakta dan penilaian alat bukti sepenuhnya merupakan wewenang judex facti. Selain
memeriksa dan memutus permohonan kasasi, Mahkamah Agung memiliki beberapa
wewenang yang lain menurut Undang Undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang
Undang No. 5 tahun 2004 jo. Undang Undang No. 3 tahun 2009.
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4.1.2 Visi dan Misi Mahkamah Agung
Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah
Agung pada tanggal 10 September 2009 adalah terwujudnya Badan Peradilan
Indonesia Yang Agung. Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan
merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat,
sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru ini dituangkan usahausaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Badan
Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah
Badan Peradilan yang: 115
1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan
berkeadilan.
2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang
dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas
dan terukur.
4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang
sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
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5) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang
aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan
kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan
profesional.
7) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan
jalannya peradilan.
8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas,
dan transparansi.
10) Modern dengan berbasis TI terpadu.
Seperti telah diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang
efektif, yaitu memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan
didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Adapun misi Badan
Peradilan 2010-2035 adalah :116

1) Menjaga kemandirian badan peradilan
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
116
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3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

4.1.3 Arah Pengembangan Mahkamah Agung
Arah pengembangan Mahkamah Agung telah didokumentasikan dalam
Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang disebut Cetak Biru
(Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini merupakan
penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih
mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan
peradilan secara utuh. Berdasarkan sebuah proses yang partisipatif bersama para
perwakilan hakim dan staf dari Mahkamah Agung dan pengadilan dari 4 (empat)
lingkungan peradilan di bawahnya, serta pemangku kepentingan seperti Mahkamah
Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, para pakar
dari berbagai universitas, masyarakat madani (civil society organization) dan lainlain, Mahkamah Agung berhasil menyepakati rumusan visi serta misi yang akan
dicapai dalam 25 (dua puluh lima) tahun mendatang.

“Mewujudkan Badan

Peradilan yang Agung” adalah visi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan
tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan yang akan dilakukan di
area-area fungsi teknis dan fungsi pendukung serta fungsi akuntabilitas.117
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Mahkamah Agung sendiri berharap Cetak Biru (Blueprint) yang dirancang
untuk jangka waktu yang panjang yaitu 25 tahun dapat menjadi langkah besar untuk
meraih kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan kita. Dengan
adanya Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 ini, Mahkamah Agung berharap
proses pembaruan yang saat ini tengah dilakukan akan dapat berjalan lebih baik lagi,
lebih terstuktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Selain itu Mahkamah Agung
berharap agar pembaruan yang tengah dan terus akan dilakukan ini mendapatkan
dukungan dari berbagai pihak, terutama stakeholders lembaga peradilan dan
lembaga-lembaga lainnya.118

4.2.

Peran Strategis Mahkamah Agung dalam Pelayanan Hukum dan
Keadilan

Mahkamah Agung dalam sistem hukum di hampir setiap negara merupakan
pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman dengan fungsi peradilan dan fungsi
pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan dibawahnya.119 Kuatnya peranan
Mahkamah agung dalam suatu negara hukum, juga terlihat dari ucapan berikut
ini:120
" Any normal man called to the Supreme Court of the United States will find the
weight and volume of his responsibility a most sobering experience. The literature of
the law is nearly earses and it growt is unabated. Technological developments are
118
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the tremendous growth of our country have opened new vitas….daily for resolution.
And many of the rules of decisions were devised for other times and conditions
Statues are not always clear…"
Mahkamah Agung sebagai garda tertinggi dalam penyelenggaraan peradilan,
secara teknis operasional mempunyai fungsi pelayanan terhadap masyarakat para
pencari keadilan di Indonesia. Dalam hal fungsi tersebut, Peraturan perundangundangan telah mengatur kewenangan Mahkamah Agung yang diantaranya
mencakup: pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan
pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di
bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; kedua, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang; dan ketiga, mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan undangundang.121 Mahkamah Agung juga dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan
nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan, serta
berwenang memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili, dan
memeriksa permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memberikan nasihat hukum kepada
Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.122
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Selain itu tugas dan peran Mahkamah Agung menjadi semakin menantang,
ketika kian banyak pengadilan khusus dibentuk di bawah suatu lingkungan
peradilan, antara lain: Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Anak,
Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi. Selain itu, ada berbagai dinamika yang secara intensif berkembang
yang harus dihadapi dengan langkah persuasif, antisipatif dan jika perlu, dengan
tindakan korektif. Misalnya, Mahkamah Agung harus melakukan langkah konkrit,
berkaitan dengan adanya upaya dan kebijakan yang lebih serius mengenai
pemberantasan mafia hukum yang dicanangkan Presiden melalui pembentukan
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tanggal 31 Desember 2009.123 Sejak
tahun 2005 sampai dengan saat ini, Mahkamah Agungtelah melaksanakan berbagai
program dengan capaian, antara lain: (1) program Reformasi Birokrasi (RB) yang
berfokus pada penataan organisasi, perbaikan tata kerja, pengembangan sumber
daya manusia, perbaikan sistem remunerasi dan manajemen dukungan teknologi
dan informasi; (2) pembentukan Kelompok-kelompok Kerja (Pokja) Pembaruan
Peradilan khusus untuk mempercepat implementasi agenda prioritas pembaruan
peradilan; (3) terkikisnya tumpukan perkara; (4) upaya meningkatkan kualitas hakim
dan aparatur peradilan, melalui pembangunan Pusat Pendidikan di Megamendung,

serta Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.
123
Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Pemberantasan Mafia Hukum.
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Jawa Barat dan pembenahan kurikulum serta pengembangan kualifikasi pengajar;
(5) perbaikan sistem rekrutmen calon hakim dan perbaikan seleksi ketua pengadilan;
(6) mendorong keterbukaan informasi; serta (7) penguatan sistem pengawasan
internal dan penguatan hubungan dengan Komisi Yudisial (KY).124
Putusan Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat sentral dalam
penegakkan dan pembangunan hukum, seperti yang dikatakan oleh Mochtar
Kusumaatmadja, bahwa:
"Dalam tahap penerapannya, asas-asas itu dimantapkan melalui keputusankeputusan pengadilan. Di sini keputusan-keputusan Mahkamah Agung
sebagai badan pengadilan tertinggi mempunyai arti dan kedudukan yang
tersendiri. Karena menjadi pegangan atau pedoman bagi pengadilanpengadilan yang lebih rendah, penting sekali bahwa keputusan Mahkamah
Agung itu benar-benar merupakan putusan yang baik dan tidak tercela.
Keputusan Mahkamah Agung harus benar-benar mantap dan tidak boleh
membingungkan.125
Putusan Mahkamah Agung yang memiliki kedudukan dan peran serta fungsi
yang strategis terhadap pelayanan hukum dan keadilan tersebut harus dibuat oleh
para Hakim Agung yang berkompeten di bidangnya dan memiliki etika dan integritas
yang baik. Dengan kata lain aktor yang memproduksi putusan peradilan tertinggi
tersebut adalah seorang figur yang bijaksana, cerdik, pandai baik secara intelektual,
emosional maupun spiritualnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie,126
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Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI,
Jakarta 2010.
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Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung, Alumni,
2002, Hlm.199
126
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Jika hakimnya pandai dan cerdas, maka kualitas putusannya mencerminkan
kecerdasan itu (the logic power). Jika hakimnya jujur, maka putusannya
mencerminkan kejujuran yang dewasa ini terasa sangat langka di tanah air kita (the
moral power). Dengan demikian, proses peradilan di tanah air kita sangat tergantung
pada orang per orang hakim. Hal ini menjelaskan bahwa hukum di negeri kita
memang belum melembaga secara rasional, objektif, dan impersonal. Hukum dan
aneka persoalan hukum masih sangat dipengaruhi oleh berbagai irrasionalitas
persepsi dan pola perilaku subjektif para individu subjek hukum yang terlibat di
dalamnya.
Sesungguhnya dalam hal lahir putusan yang tidak adil, maka hal itu tidak
harus ditumpahkan sebagai sebuah kesalahan kepada orang perseorangan ataupun
kelompok tertentu, tetapi harus dilihat sebagai tidak adanya kepentingan,
kurangnya perhatian dan kurangnya pengetahuan terhadap proses peradilan itu
sendiri. Ketika proses peradilan sudah berlangsung, maka tidak sedikit orang yang
mengatakan proses keadilan sedang berlangsung tanpa memberi perhatian lebih
jauh, misalnya dengan melihat apakah putusan yang dijatuhkan hakim telah
memenuhi prosedur acara dan telah memenuhi unsur-unsur pembuktian selama
persidangan berlangsung. Ketidakadilan dapat terjadi, menurut John Rawls, karena
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kegagalan

hakim

untuk

menegakkan

peraturan

yang

tepat

ataupun

menginterpretasi peraturan secara tepat.127
Tentu saja, semata-mata mempercayakan independensi hukum dan keadilan
di atas pundak tertentu juga sebagai suatu kenaifan, karena tak ada jaminan sama
sekali bahwa hal itu akan senantiasa terwujud. Selain itu, yang adalah manusia itu
tentu saja tidak selalu sukses untuk “berdiri megah” di luar sistem. Sedikit banyak ia
akan mengalami hegemoni melalui habitus, meminjam istilah Pierre Bourdieu, filsuf
dan sosiolog Perancis, yang berarti bahwa seseorang menerima pandangan dan
nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan menginterinalisasinya sebagai
pandangan dan nilai personal yang kemudian dimanifestasikannya di dalam praksis.
Karena itu, perlu ada sistem yang jelas dan tegas, tetapi tetap tidak kaku dalam arti
tetap memberi ruang bagi kreativitas dan otentisitas moral bagi para aktor.128
Setiap putusan hakim cenderung disikapi dengan pro atau kontra dari pihakpihak yang berperkara, ada pihak yang merasa puas terhadap putusan yang
dijatuhkan namun sebaliknya ada pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan
yang dijatuhkan. Sikap puas ataupun tidak puas terhadap putusan hakim lebih
didasarkan pada jawaban atas pertanyaan, apakah putusan tersebut telah sesuai
dengan kepentingannya ataukah tidak. Bukannya pada apakah putusan itu
dijatuhkan sesuai dengan hukum ataukah tidak. Dalam praktek peradilan dewasa ini
127
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teah terjadi pergeseran nilai di antara pencari keadilan, bgi mereka berperkara ke
muka pengadilan bukannya mengharap bagaimana hukum dan keadilan seharusnya
ditegakkan secara obyektif, melainkan bagaimana kepentingan subyektif mereka
terpenuhi melalui putusan pengadilan. Berlaku adagium “ summum ius summa
iniuria”, yang bemakna bahwa keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang
tertinggi pula. Dimaknai sebagai keadilan yang tertinggi bagi pihak yang menang
berperkara, sebaliknya dimaknai sebagai ketidakadilan yang tertinggi bagi pihak
yang dikalahkan. Namun demikian, menyikapi kontroversi demikian, pengadilan
harus tetap menjaga obyektifitas, imparsialitas, independensinya dalam setiap
menjatuhkan putusan. Pengadilan tidak harus menuruti kehendak, apalagi tekanan,
dari pihak yang berperakara. Pengadilan tidak harus selalu mengabulkan tuntutan
yang diajukan pihak yang berperkara, apabila menurut hukum maupun menurut
keyakinan hakim, bahwa tuntutan itu memang sepantasnya untuk ditolak, karena
dinilai tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan keadilan. Demikian pula
pengadilan tidak boleh serta merta menolak tuntutan yang diajukan, padahal
tuntutan itu berdasarkan hukum dan keadilan. Pengadilan dalam menjatuhkan
putusannya tidak boleh tunduk pada tekanan-tekanan yang berasal pihak
berperkara, baik tekanan fisik maupun psikis, termasuk tekanan dari pihak ketiga
maupun tekanan opini yang dibangun oleh media massa. Etika, integritas, moralitas,
obyektifitas hakim sangat menentukan bagaimana kualitas suatu putusan yang
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dijatuhkan hakim.129 Memang untuk mewujudkan hal itu tidaklah mudah, dalam
kenyataan sangat sulit, namun harus tetap menjadi komitmen hakim untuk
mewujudkan prinsip bahwa hakim memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk
menjalankan peran judisialnya.
Rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan dari para pencari keadilan juga dapat
berangkat dari proses peradilan yang bias. Proses peradilan dapat menggiring
seorang terdakwa menjadi terbukti bersalah, karena persidangan hanya melihat apa
yang telah dilakukan terdakwa tanpa mempertimbangkan atau kondisi apa yang
mendorong melakukan suatu perbuatan kriminal tersebut dapat membawa sidang
pada kesimpulan bahwa terdakwa berada dalam keadaan tidak berdaya untuk tidak
melakukan tindakan tersebut atau tindakan terdakwa sebagai tindakan bela diri.
Sikap menyederhanakan fakta-fakta dalam proses persidangan telah membawa
ketidakadilan dalam suatu putusan pengadilan. Padahal hakim harus lebih mampu
mempertimbangkan fakta-fakta perkara tersebut sehingga akan lahir putusan yang
adil.

Kecermatan hakim dalam melihat, menggali, serta menganalisis fakta serta

bukti persidangan sangat menentukan bagaimana pemahaman hakim secara
komprehensip terhadap perkara yang nantinya akan menentukan kualitas
putusannya.

Menurut undang-undang, hakim berkewajiban untuk menggali,

mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
129

Basuki Rekso Wibowo, “Pembaharuan Hukum Berwajah Keadilan”, dimuat dalam Varia
Peradilan, majalah Ikatan Hakim Indonesia, edisi 313, Desember 2011.
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menjatuhkan putusannya. Selain itu hakim wajib memberikan alasan dan
pertimbangan yang cukup dalam putusannya dengan menyebutkan dasar hukum
putusannya, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak
tertulis yang hidup di dalam masyarakat.130 Oleh karena itu selain dibutuhkan suatu
sistem koreksi putusan pengadilan, juga diperlukan suatu mekanisme pengawasan
terhadap para hakim sebagai bentuk pengelolaan yudisial yang baik.
Salah satu prinsip penting dalam menerapkan pengelolaan judisial yang baik
adalah adanya sistem pengawasan yang baik yang memuat: rincian atas hal‐hal
penting yang perlu diawasi untuk menjaga martabat dan kehormatan kekuasaan
kehakiman, adanya kode etik dan perilaku yang applicable, tersedianya tata cara dan
mekanisme pengawasan yang utuh dan solid, tersedianya orang‐orang yang
memiliki profesionalitas dan integritas dalam melakukan pengawasan.131 Oleh sebab
itu sebagai upaya mengefektifkan tugas pengawasan peradilan, Mahkamah Agung
menjalankan tugas pengawasan terhadap Pengadilan Tinggi. Tugas pengawasan bagi
peradilan umum dilakukan oleh Pengadilan Tinggi terhadap setiap Pengadilan Negeri
yang berada di daerah hukumnya. Tanggung jawab tugas pengawasan tersebut
berada pada ketua Pengadilan Tinggi. Tugas pengawasan ini lebih merupakan
pengawasan non teknis peradilan dan menyangkut pribadi para hakim, karena

130

Ibid.
Bambang Widjojanto, Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman: Upaya Membangun
Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, Makalah disampaikan dalam Pelatihan HAM Untuk Jejaring
Komisi Yudisial RI, Bandung, 30 Juni – 3 Juli 2010.Hlm.9
131

125

pengawasan tersebut sebagai bagian dari pembinaan pribadi-pribadi hakim.
Pengawasan tersebut akan sangat mempengaruhi proses promosi dan mutasi setiap
hakim dalam hal ini terjadi kejanggalan proses peradilan yang berujung pada
lahirnya putusan kontroversial, maka majelis hakim pemutus perkara tersebut akan
diperiksa oleh suatu tim yang dipimpin oleh ketua Pengadilan Tinggi, dengan asisten
hakim agung atau direktur di Mahkamah Agung yang berhubungan dengan jenis
perkara menjadi anggota tim pemeriksa.132 Sistem pengawasan ini akan menjadi
suatu upaya efektif yang bersifat represif bagi para hakim yang dinilai telah
melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dengan adanya mekanisme
pelaksanaan kewenangan pengawasan tersebut maka semakin mempertegas peran
strategis dari Mahkamah Agung dalam rangka pelayanan hukum dan keadilan bagi
masyarakat pencari keadian di Indonesia.

4.3 Pembenahan Administrasi Peradilan di Mahkamah Agung
Sebagaimana dijelaskan di Sub Bab sebelumnya bahwa Mahkamah agung
memiliki kedudukan dan peran sangat strategis dalam hal pelayanan hukum dan
keadilan. Sebagai suatu institusi pelayanan, Mahkamah Agung dan empat
Lingkungan Peradilan dibawahnya secara de jure telah termasuk di dalam lembaga
atau instansi pelayanan publik. Mengenai pelayanan publik ini didasarkan Keputusan
132
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Menpan No. 63 tahun 2003 kemudian dikembangkan dalam keputusan tentang
pelayanan publik yang intinya adalah kesederhanaan pelayanan, kejelasan dan
kepastian, siapa yang ditunjuk untuk menerima pengaduan masyarakat,
keterbukaan, efisiensi, ekonomis, adil, tepat waktu. Konsep pelayanan publik inilah
yang harus dipahami betul oleh para aparatur peradilan, karena sampai saat ini
masih banyak keluhan mengenai pelayanan peradilan133 yang berasal dari
masyarakat pencari keadilan. Untuk itulah maka Mahkamah Agung mulai melakukan
penataan program dan langkah-langkah strategis untuk menjawab keluhan
masyarakat tersebut.
Karena itu setidaknya terdapat dua issue penting dan strategis yang harus
segera direspons Mahkamah Agung dan warga peradilan di Indonesia. Dua issue ini
saling berkaitan satu sama lainnya. Pertama adalah meningkatkan kepercayaan
publik dan yang kedua independensi peradilan. Meski telah dilakukan berbagai
upaya perubahan secara radikal dalam reformasi hukum sejak era reformasi dan
system satu atap pada tahun 2004, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung
belum terlalu memuaskan. Hal ini bisa dilihat dari hasil survey integritas sektor
publik yang diterbitkan KPK September tahun 2010. Mahkamah Agung dinilai masih
memiliki integritas dibawah rata-rata. Rendahnya kepercayaan publik ini berbahaya
bagi proses penegakkan dan kepastian hukum di Indonesia karena putusan lembaga
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peradilan nantinya tidak akan dihormati masyarakat luas.134 Dengan kondisi
semacam ini, maka Mahkamah Agung harus segera mengambil sikap dan
merumuskan berbagai langkah atau kebijakan strategis untuk memulihkan
kepercayaan publik.
Berbagai kebijakan telah diambil oleh Mahkamah Agung yang seharusnya
menjadi dasar kebijakan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama. Dasar-dasar kebijakan antara lain adalah Blue Print, yang kemudian
dilengkapi dengan Renstra. Blue Print ini dapat dikatakan sebagai Garis-Garis Besar
Haluan Peradilan karena blue print yang kedua adalah untuk 25 tahun yang di
breakdown menjadi renstra. Kemudian yang mengikat visi Terwujudnya Badan
Peradilan Yang Agung. Kemudian Misinya antara lain adalah menjaga kemandirian,
memberikan

pelayanan

hukum

yang

berkeadilan,

meningkatkan

kualitas

kepemimpinan, meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan.135 Salah satu
strategi untuk mewujudkannya adalah melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Mahkamah Agung. Reformasi birokrasi menghendaki penataan kembali bagi
birokrasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya baik secara struktur
organisasi maupun pengelolaan sumber daya manusia para pegawai bahkan juga
peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Kebutuhan-
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kebutuhan tersebut menjadi salah satu prioritas reformasi peradilan oleh Pimpinan
Mahkamah Agung. Bukti komitmen ini terlihat dari Mahkamah Agung menjadi pilot
project penataan kembali struktur organisasi atau biasa dikenal sebagai
restrukturisasi dalam kerangka Reformasi Birokrasi.Restrukturisasi organisasi
menjadi kebutuhan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.
Oleh Karena itu pengembangan organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan
peradilan di bawahnya mengarah pada dua desain organisasi, yaitu: Organisasi
berbasis kinerja (performance-based organization) yang ditargetkan bisa tercapai
dan mapan pada tahun 2019 dan oganisasi berbasis pengetahuan (knowledge-based
organization) yang ditargetkan bisa tercapai dan mapan pada tahun 2035
(sebagaimana yang ditetapkan dalam cetak biru). Apabila pencapaian terhadap dua
desain tersebut semakin baik maka secara bertahap akan membawa organisasi
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, menjadi organisasi yang
tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan dari
Reformasi Birokrasi.136 Reformasi birokrasi yang didalamnya juga terdapat reformasi
administrasi menghendaki proses pembenahan administrasi secara simultan dan
terintergrasi. Dikatakan simultan karena proses reformasi ini tidak bisa dilaksanakan
secara instan sebagaimana semudah membalikkan telapak tangan.
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Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI,
Jakarta 2010

129

Mahkamah Agung telah melakukan langkah-langkah pembaruan administrasi
peradilan yang dilakukan secara bertahap. Beberapa diantaranya adalah
pembenahan administrasi peradilan melalui peradilan satu atap, pembenahan
administrasi peradilan dengan pembaruan sistem manajemen perkara, pembenahan
administrasi peradilan melalui pembentukan sistem kamar di Mahkamah Agung dan
pembenahan

administrasi peradilan

melalui optimalisasi sistem

Mahkamah Agung. Secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut

informasi

:

4.3.1 Penerapan Sistem Peradilan Satu Atap guna Mewujudkan Independensi
Peradilan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan
bahwa Indonesia adalah negara hukum.Sejalan dengan ketentuan tersebut maka
salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.137Prinsip
kemandirian (independensi) lembaga peradilan ini secara utuh harus dapat
menunjukkan jati diri dalam berbagai dimensinya, baik pada tataran proses
peradilan, tataran keorganisasian, cakupan dan aspek pembinaan personalia. Atas
dasar sistem yang dianut tersebut, maka Mahkamah Agung berwenang mengurusi,
137
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membina, dan mengawasi ke-empat macam/jenis lingkungan peradilan (atribusi
vertikal) yang ada menurut konstitusi dan hukum positif (peradilan umum, peradilan
agama, PTUN, dan peradilan militer). Karena pada dasarnya secara konstitusional
dan yuridis formal, penyelenggaraan lembaga peradilan di Indonesia mencitakan
terciptanya sistem lembaga peradilan satu atap138 yang berpuncak pada Mahkamah
Agung. Penyelenggaraan sistem ini dimaksudkan untuk memperkuat prinsip
kemandirian (independensi) lembaga peradilan (penyelenggara fungsi kekuasaan
yudikatif), sebagai penyeimbang dari penyelenggara fungsi kekuasaan eksekutif dan
legislatif menurut teori “pemisahan kekuasaan” dari Montesquieu.139 Namun
sebenarnya secara historis akar konsep independensi kekuasaan kehakiman adalah
doktrin pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang idenya dikemukakan
pertama kali oleh Aristoteles dalam Politica, dan memperoleh bentuk formulasi
sempurna dari Montesquieu dalam buku de l’esprit des lois pada tahun 1748 yang
mengatakan, (sebagaimana dikutip Djohansyah dari Montesquieu), “sekali lagi, tiada
kebebasan, jika kekuasaan yudisial tidak dipisahkan dari legislatif dan eksekutif. Jika
bergabung dengan kekuasaan legislatif, maka akan terjadi penyalahgunaan
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pengawasan karena hakim telah menjadi legislator. Jika bergabung dengan
kekuasaan eksekutif, hakim dapat berbuat kejam dan sewenang-wenang”140
Dalam perspektif lain, Bagir Manan141 berpendapat bahwa sistem UUD 1945
tidak menganut

ajaran

pemisahan

kekuasaan (machtenscheiding)

seperti

dikehendaki Montesquieu, melainkan pembagian kekuasaan (machtenverrdeiling),
dimana kehadiran kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka tidak lagi ditentukan
oleh stelsel pemisahan atau pembagian kekuasaan, tapi sebagai suatu “condition
sine qua non” bagi terwujudnya negara berdasar atas hukum, terjaminnya
kebebasan, serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara. Kekuasaan
lembaga peradilan yang merdeka ini mengandung makna bebas dalam
menyelenggarakan fungsi peradilan, bebas dari intervensi dan campur tangan dari
kekuasaan ekstra – yudisial, serta diadakan dalam rangka terselenggaranya negara
berdasar atas hukum. Wujud dari kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka
adalah adanya kebebasan hakim dalam memutus perkara. Hal ini bukan berarti
hakim boleh memutus perkara dengan sewenang-wenang, melainkan dengan
batasan sebagai berikut142 :
1. Memutus perkara berdasarkan hukum;
2. Untuk memberikan dan memenuhi rasa keadilan;
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3. Dalam melakukan penafsiran, konstruksi, maupun penemuan hukum
harus tetap berpegang teguh kepada asas-asas hukum umum (general
principles of law);
4. Harus ada mekanisme menindak hakim yang memutus secara
sewenang-wenang (terutama yang berkaitan dengan pelanggaran “code
of conduct”.
Hampir tidak dipungkiri bahwa untuk menghadirkan independensi kekuasaan
kehakiman dalam bentuk proses peradilan yang adil dan tidak memihak merupakan
perjalanan panjang bagi hampir setiap bangsa. Misalnya, perjalanan sejarah hukum
Amerika Serikat mencatat bahwa para ahli hukum memperjuangkan secara
berkelanjutan proses peradilan yang adil dan imparsial. Di Indonesia, perjuangan
untuk menghadirkan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai perjuangan
pasang surut merupakan perjuangan para ahli hukum, tetapi gagal untuk
memisahkan fungsi finansial administrasi peradilan dari kekuasaan eksekutif karena
tekanan. Kegagalan perjuangan tersebut kemudian berujung pada lahirnya
ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Ketentuan Pasal
tersebut menempatkan kekuasaan finansial administrasi di bawah Departemen
Kehakiman, sedangkan kekuasaan teknis peradilan berada di Mahkamah Agung.143
Pengaturan administrasi finansial peradilan sebagai suatu elemen penting dalam
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menentukan independensi kekuasaan kehakiman. Namun, penempatan sisi
administrasi finansial peradilan justru terjadi melalui pengaturan Pasal 11 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970. Ketentuan Pasal 11 tersebut dinilai sebagai
ketentuan yang sangat penting bagi eksistensi kekuasaan kehakiman, dimana
melalui pasal tersebut diatur bahwa urusan teknis peradilan di bawah Mahkamah
Agung dan urusan administrasi finansial diserahkan kepada Departemen Kehakiman.
Ketentuan pasal 11 tersebut di nilai sebagai upaya mengebiri kekuasaan kehakiman,
karena ketentuan tersebut telah menempatkan kekuasaan kehakiman di bawah
kondisi yang dualistis dan sekaligus mengurangi esensi independensi kekuasaan
kehakiman. Jaminan independensi kekuasaan kehakiman bahkan dilakukan dengan
larangan pengintegrasian jabatan ketua Mahkamah Agung ke dalam tubuh kabinet
sebagaimana dimuat dalam Penjelasan UUD 1945. Jaminan independensi kekuasaan
kehakiman tersebut pernah dilanggar oleh Presiden Soekarno, ketika dia
mendudukkan ketua Mahkamah Agung dalam kabinetnya.144
Pelanggaran independensi kekuasaan kehakiman tidak saja terjadi melalui
intervensi pemerintah dengan menempatkan pengaturan aspek administrasi
finansial di bawah kekuasaan eksekutif, tetapi juga melalui campur tangan dalam
proses peradilan dengan segala variannya. Model campur tangan terakhir ini dapat
dilihat terutama pada kasus-kasus yang menyinggung kepentingan negara baik pada
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kasus pidana politik maupun kasus perdata dan kasus administrasi. Campur tangan
pemerintah secara umum dilakukan melalui intervensi di awal proses pemeriksaan
perkara dengan melibatkan aparat intelijen militer pada kasus-kasus pidana politik.
Campur tangan penguasa lainnya adalah penolakan untuk mematuhi putusan
pengadilan yang mengalahkan pemerintah. Model campur tangan lainnya adalah
melalui labelisasi politis yang merugikan pihak yang berperkara melawan
pemerintah. Pemberian label, baik ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan,
dimaksudkan sebagai upaya menekan proses peradilan yang menempatkan
pemerintah sebagai pihak atau proses peradilan pidana politik. Segenap
ketimpangan dalam proses peradilan tersebut berlangsung selama masa
pemerintahan Soeharto tanpa ada satu kekuatan pun yang dapat menghentikannya.
Cacat proses hukum tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan otoriter
mempengaruhi sistem hukum, karena kekuasaan pemerintahan yang otoriter
mengintervensi proses peradilan yang berjalan. Proses peradilan yang diintervensi
pada akhirnya jelas hanya akan melahirkan ketidakadilan berupa putusan hakim
yang mengecewakan pencari keadilan atau pihak-pihak yang berhadapan dengan
pengadilan.145
Pada era reformasi, kebutuhan reformasi teknis administrasi peradilan
sejalan dengan kebutuhan praktik hukum di era pasca jatuhnya pemerintahan
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Soeharto. Reformasi administrasi peradilan ini terkait dengan perubahan
perundang-undangan yang menempatkan manajemen kekuasaan kehakiman berada
di Mahkamah Agung. Gagasan reformasi teknis administrasi peradilan juga
berangkat dari realitas praktik hukum selama ini, yang ditandatangani dengan
ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan-putusan pengadilan yang dinilai tidak
adil, tidak jujur dan memihak. Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan
kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum dalam
Sidang Istimewa MPR-RI yang berlangsung tanggal 10 sampai dengan tanggal 13
Nopember 1999 telah menghasilkan berbagai ketetapan, antara lain Tap.MPR-RI
Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka
Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.146
Pemerintah menyadari sepenuhnya kehendak rakyat yang tercermin dalam
Tap. MPR-RI Nomor X/MPR/1998 tersebut, yang menginginkan terwujudnya
kekuasaan kehakiman yang merdeka dan supremasi hukum dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam Tap.MPR-RI Nomor
X/MPR/1998 khususnya BAB C tentang Hukum, menegaskan perlunya reformasi di
bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Salah satu
amanat dalam Tap. MPR-RI tersebut yang harus dijalankan adalah “pemisahan yang
tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif.”Pemisahan
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ini dilaksanakan dengan mengalihkan organisasi, administratif, dan finansial badanbadan peradilan yang semula di bawah departemen-departemen yang bersangkutan
menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal tersebut disebabkan dalam
perjalanan waktu lebih dari tiga dasawarsa terbukti pelaksanaan “kekuasaan
kehakiman yang merdeka”itu ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.
Terdapat indikasi berbagai penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan di bidang peradilan. Bentuk penyimpangan tersebut antara lain terdapat
campur tangan atau intervensi baik yang bersifat horizontal maupun vertikal dalam
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka khususnya terhadap
kemandirian hakim dalam memutus perkara dan tumbuh suburnya praktek-praktek
kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam proses peradilan. Namun demikian berbagai
ekses penyimpangan tersebut sangat sulit diatasi karena sistem kekuasaan yang
sangat dominan dari pihak eksekutif selama lebih dari tiga dasawarsa telah
memandulkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai pengawal utama
supremasi hukum dan tidak mampu berperan dengan baik sebagai pengaman
terhadap semua tindakan inkonstitusional maupun sebagai benteng terakhir
penegakan hukum, keadilan, dan demokrasi (the Independence of Judiciary is core
element of supremacy of law and democracy).147
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Pada akhirnya, kekuasaan kehakiman memasuki babak baru, ketika sistem
peradilan satu atap sejak 31 Maret 2004 lalu mulai dilaksanakan. Kini, Mahkamah
Agung tidak hanya mengurusi pembinaan para hakim, tetapi juga menangani
organisasi, administrasi, dan finansial yang sebelumnya diatur oleh Departemen
Kehakiman dan HAM. Dengan kata lain, urusan teknis yudisial dan kepegawaian
korps hakim di negeri ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung.
Perubahan itu sesuai dengan tuntutan reformasi, diharapkan akan memudahkan
pengawasan terhadap para hakim.148 Dengan demikian peran Mahkamah Agung
saat ini semakin penting. Peran Mahkamah Agung sangat penting tidak saja dalam
skala mikro berupa proses penegakan hukum, tetapi lebih penting adalah sebagai
implementasi konsep negara hukum dalam skala makro. Sebagai bagian dari
perwujudan institusi hukum, maka keberadaan Mahkamah Agung dikaitkan dengan
pelembagaan (institusionalized), pengaturan norma (normative),dan pemberian
hukuman (coercive).149
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa aspek
kelembagaan merupakan elemen penting bagi Mahkamah Agung, dimana
pembahasan kelembagaan tersebut harus mengkaitkan dengan kemandirian
lembaga ini mengatur teknis yudisial, personalia dan administrasi keuangannya150.
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Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya pembenahan administrasi peradilan melalui
sistem peradilan satu atap ini telah membantu Mahkamah Agung untuk berdiri
secara tegak diatas fondasi independensi kekuasaan kehakiman yang notabene
merupakan kerangka penting dalam sistem negara hukum Indonesia.

4.3.2 Pembentukan Sistem Kamar Berdasarkan Kompetensi Hakim Agung
Salah satu upaya Mahkamah Agung melakukan pembenahan administrasi
peradilan adalah melalui penerapan kebijakan sistem kamar. Pada dasarnya
pembentukan sistem kamar bagi Mahkamah Agung merupakan suatu perubahan
yang signifikan. Di antara tujuan penting penerapan sistem kamar ini adalah:151
1. Mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim Agung dalam
memeriksa dan memutus perkara, karena Hakim Agung hanya memutus
perkara yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
2. Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara, karena Hakim
Agung hanya memeriksa perkara yang sejenis, dan pada akhirnya
tercipta konsistensi.
3. Memudahkan pengawasan putusan dalam rangka menjaga kesatuan
hukum. Bila kepastian hukum dapat ditingkatkan maka dalam jangka
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panjang diharapkan arus permohonan kasasi yang tidak beralasan dapat
ditekan.
Dalam penanganan sistem kamar ini, Mahkamah Agung RI menetapkan 5
(lima) kamar: yakni: Kamar Pidana, Kamar Pidana, Kamar Tata Usaha Negara, Kamar
Agama, dan Kamar Militer. Di Kamar Perdata dibentuk juga sub kamar yaitu Sub
Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Khusus, sedangkan pada Kamar Pidana dibentuk
Sub Kamar Pidana, Sub Kamar Pidana Khusus, dan Sub Kamar Pidana Khusus Non
Tipikor. Sistem kamar di Mahkamah Agung RI hanya diberlakukan bagi penanganan
perkara kasasi dan peninjauan kembali. Sedangkan untuk kewenangan Mahkamah
Agung RI lainnya, yakni : permohonan grasi, permohonan fatwa, hak uji materiil, dan
sengketa kewenangan antar lingkungan peradilan diperiksa dan diputus dengan
mekanisme di luar kamar.152 Untuk mengimplementasikan sistem kamar ini,
Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
(SK KMA) Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Penerapan Sistem Kamar di
Mahkamah Agung RI pada 19 September 2011 dan juga sejumlah surat keputusan
lain diantaranya:153
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/IX/2011
tanggal 19 September 2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar dalam Sistem
Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
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2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/IX/2011
tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar dalam Sistem
Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 162/KMA/SK/X/2011
tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Nama TIM pada Kamar –Kamar
Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 163/KMA/SK/X/2011
tanggal

24

Oktober

2011

tentang

Perubahan

Surat

Keputusan

144/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota
Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 171/KMA/HK.01/XII/2011 tanggal
17 Desember 2011 perihal Pelengkap Aturan Sistem Kamar.
Sistem kamar di Mahkamah Agung ini pada dasarnya merupakan wacana
yang sudah sejak lama mengemuka. Mengacu pada blue print Mahkamah Agung dan
Laporan Tahunan Mahkamah Agung sejak 2006-2009, serta berbagai kajian yang
pernah dilakukan. Beberapa hal yang menjadi pemicu adanya kebutuhan akan
sistem kamar didasarkan pada permasalahan penumpukan perkara di mahkamah
agung hingga masalah kualitas putusan. Temuan dilapangan menunjukan bahwa
banyaknya keluhan akan kualitas putusan yang dinilai tidak dapat melahirkan satu
yurisprudensi yang dapat menjadi rujukan. Selain itu isu yang sering dilontarkan
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masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Agung antara lain tentang besarnya jumlah
perkara yang belum dapat diselesaikan (tunggakan perkara) dan tidak adanya
kepastian hukum, karena seringkali masyarakat kecewa dengan putusan-putusan
majelis hakim Mahkamah Agung yang sering berbeda bahkan bertentangan satu
sama lain terhadap perkara yang sejenis, sehingga hal tersebut menimbulkan
ketidakpastian hukum.
Didalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2009, antara lain
disampaikan tentang jumlah perkara yang masih belum dapat diselesaikan sebagai
berikut: perkara perdata umum 3.771, perkara perdata khusus 400, perkara pidana
umum 1.477, perkara pidana khusus 1.734, perkara pidana militer 142, perkara
perdata agama 125, dan perkara tata usaha negara 1.186. Beberapa solusi telah
diwacanakan untuk mengatasi kedua masalah tersebut diatas, antara lain untuk
mengatasi tunggakan perkara dengan membuat regulasi pada Undang-undang yang
berkaitan dengan perkara tersebut berupa pembatasan perkara-perkara yang dapat
diajukan upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali, misalnya tentang perkaraperkara Niaga, Peradilan Hubungan Indutrial (PHI), Pra Peradilan, membuat
peraturan yang membatasi perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat formil
untuk diselesaikan dengan penerapan dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama,
membuat aturan mengenai tenggang waktu yang harus ditaati oleh majelis hakim
untuk menyelesaikan perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan isu
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utama pemikiran untuk menerapkan sistem kamar di Mahkamah Agung karena
mengenai masalah yang sama/sejenis, sering kali diputus dengan putusan yang
berbeda dan saling bertentanganoleh majelis hakim, sehingga menimbulkan
kekecewaan mayarakat dan ketidakpastian hukum dan masyarakat menilai hal ini
disebabkan oleh tidak berkompetennya hakim yang memutus, sehingga
menghasilkan putusan yang tidak berkualitas dan ketidak berkepastian hukum.154
Ketidakpuasan masyarakat atas putusan hakim yang tidak mencerminkan
rasa keadilan dan kepastian hukum tersebut tercemin dalam berbagai respons
negatif, antara lain sering kali Hakim Agung dituding dalam menangani perkara yang
tidak sesuai dengan keahliannya, misalnya Hakim Agung berlatar belakang Militer
atau Agama menangani perkara perdata khusus seperti perkara-perkara tentang
kepailitan. Disisi lain masalah yang ada pada Mahkamah Agung, bahwa perkaraperkara Kasasi dan Peninjauan Kembali didominasi oleh perkara-perkara perdata
dan perkara-perkara pidana yang tidak seimbang dengan jumlah Hakim Agung yang
berlatar belakang dari peradilan umum, sehingga Hakim Agung yang berlatar
belakang dari lingkungan peradilan yang tidak memiliki latar belakang dari peradilan
umum “dipaksa” untuk memeriksa perkara perdata dan pidana. Sementara
berdasarkan prinsip Ius Curia Novit (larangan menolak perkara, pasal 10 Undangundang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), seorang hakim dilarang
154
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menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara, ia dianggap harus tahu hukum,
karena itu setiap hakim diharapkan menguasai semua bidang hukum (generalis),
pada sisi lain perkembangan perkara sudah semakin kompleks dan membutuhkan
keahlian khusus untuk penyelesaiannya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan
bahwa tuntutan tentang profesionalitas dan kompetensi seorang Hakim Agung
membatasi berlakunya prinsip Ius Curia Novit. Kondisi-kondisi semacam inilah yang
menjadi kendala-kendala yang dinilai krusial bagi penerapan Sistem Kamar di
Mahkamah Agung.155

Karena itu, implementasi sistem kamar secara penuh

memerlukan proses transisional, tanpa menimbulkan gejolak dan resistensi dari
kalangan internal.
Di sisi lain, penerapan prinsip akuntabilitas sangat penting dalam
pelaksanaan kekuasaan kehakiman, terlebih di lingkungan Mahkamah Agung.
Dengan prinsip ini hakim agung dituntut untuk menghasilkan suatu putusan yang
tidak saja dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tetapi juga putusan tersebut
harus mencerminkan suatu keadilan. Hal ini penting karena apapun yang diputuskan
oleh hakim agung harus dinilai benar dan mengikat (res judicata). Jika pun terdapat
kritik atau pencelaan terhadap karya hakim agung, kritik dan celaan tidak akan
membawa akibat hukum terhadap apa yang sudah diputuskan. Terkait hal ini patut
disimak apa yang dikemukakan oleh Atiyah, “It is true that a judge cannot be rapped
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over the knuckles for the way he decides a case. But there is another sense in which
judges are accountable for their decisions. A judge is always expected to give
detailed reasons for his decisions.” Prinsip akuntabilitas dengan demikian terkait
erat dengan kompetensi hakim. Jika hakim mempunyai latar belakang keahlian
(kompetensi) sesuai dengan perkara yang ditangani maka prinsip akuntabilitas
berfungsi dengan baik, demikian sebaliknya.156
Oleh karena itu sistem kamar pada dasarnya merupakan gagasan untuk
menghasilkan suatu putusan yang lebih berkualitas. Dengan sistem kamar berarti
para hakim agung dengan keahlian (kompetensi) sejenis dikumpulkan kelompok per
kelompok. Penanganan suatu perkara akan dilakukan oleh kelompok hakim agung
yang berkompeten sesuai dengan jenis perkaranya. Kelompok perdata akan
menangani perkara perdata, kelompok pidana menangani perkara pidana, kelompok
tata usaha negara menangani perkara tata usaha negara, dan seterusnya. Dengan
sistem kamar, dalam mana para hakim agung adalah hakim yang memiliki
kompetensi kelimuan sesuai dengan jenis perkara yang ditangani maka putusan
dapat diharapkan mencerminkan penegakkan hukum yang benar dan adil
(akuntabel).157 Melalui putusan hakim agung yang demikian maka kepuasan para
pencari keadilan akan semakin terjamin dan implikasinya kepercayaan terhadap
156

Yohanes Sogar Simamora, Beberapa Catatan Terhadap Wacana Penerapan Sistem Kamar
Pada Mahkamah Agung RI, Makalah Diskusi mengenai Relevansi dan Implementasi Sistem Kamar
dalam Rangka Peningkatan Kompetensi serta Kualitas Putusan Mahkamah Agung RI mengenai pada
tanggal 30 Mei 2010
157
Ibid

145

peradilan semakin membaik. Dengan demikian penerapan system kamar di
Mahkamah Agung telah menjadi salah satu upaya pembenahan administrasi
peradilan yang terbukti efektif dan tepat guna.

4.3.3 Optimalisasi Sistem Informasi Guna Mendukung Transparansi Pelayanan
Hukum dan Keadilan
Prinsip rule of law yang bersinergi dengan prinsip “good governance”
mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan
masyarakat terhadap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan. Karenanya,
setiap kebijakan publik dan peraturan perundangan harus selalu dirumuskan,
ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan
diketahui

oleh

masyarakat

umum,

serta

memiliki

kesempatan

untuk

mengevaluasinya. Masyarakat membutuhkan dan harus dapat diyakinkan tentang
tersedianya suatu proses pemecahan masalah mengenai adanya perbedaan
pendapat (conflict resolution), dan terdapat prosedur umum untuk membatalkan
sesuatu peraturan atau perundang-undangan tertentu.158 Pentingnya reformasi
teknis administrasi peradilan juga sejalan dengan tuntutan perbaikan kinerja
peradilan, karena pelaksanaan teknis peradilan tidak ditunjang dengan perangkat
teknologi, administrasi peradilan dan sumber daya manusia yang memadai. Tidak
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memadainya perangkat teknologi seperti komputer pada suatu pengadilan akan
mengakibatkan lambanya penyiapan putusan

pengadilan. Kondisi seperti

kelangkaan perangkat kerja dan fasilitas penunjang kerja lainnya bahkan juga terjadi
di Jakarta, tidak saja di kota kecil di luar Pulau Jawa. Akibat tidak memadainya
perangkat kerja tersebut telah melahirkan biaya tinggi dalam proses peradilan, yang
tentu saja bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan murah
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.159
Asas peradilan yang sederhana, cepat dan murah merupakan sinonim dari
prinsip efektifitas dan efisiensi dari konsep pengorganisasian/pemerintahan yang
baik. Sebagaiman ditegaskan bahwa salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah adanya sistem peradilan yang
bebas dari campur tangan eksekutif, tidak korup dan professional. Untuk mencapai
tujuan ini diperlukan mekanisme checks and balances sebagai suatu mekanisme
pengawasan antara lembaga yang satu terhadap yang lain. Salah satu aspek yang
memerlukan perhatian dalam rangka pengawasan terhadap lembaga peradilan
khususnya Hakim Agung adalah dengan menerapkan prinsip transparansi dan
kemudahan dalam mengakses informasi. Transparansi putusan jelas bukanlah
larangan bahkan dari perspektif reformasi hukum guna peningkatan kewibawaan
lembaga peradilan hal ini sangat penting karena semakin mudah akses terhadap
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informasi (putusan)

akan semakin baik kontrol oleh masyarakat. Tidak kalah

pentingnya adalah urgensi putusan sebagai rujukan bagi masyarakat termasuk
penegak hukum,

mengenai perkembangan baru

suatu kaidah hukum untuk

memecahkan suatu persoalan hukum, dan kepentingan akademis baik untuk
penelitian hukum, pembuatan jurnal hukum maupun perancangan peraturan
perundang-undangan (legal drafting).160
Apalagi publikasi putusan pengadilan merupakan salah satu andalan dari
program percepatan (quick wins) dari aktivitas Reformasi Birokrasi Peradilan.161 Oleh
karena itu publikasi putusan pengadilan penting guna menjaga kewibawaan lembaga
peradilan. Semakin banyak putusan yang oleh masyarakat dinilai responsif terhadap
tuntutan keadilan akan semakin tinggi penghormatan terhadap hakim dan lembaga
peradilan. Publikasi secara tidak langsung juga akan menekan adanya “kejanggalan”
dalam suatu putusan. Kesalahan dalam pembuatan putusan dapat terjadi karena
memang keterbatasan kemampuan hakim, tetapi tidak tertutup kemungkinan
kesalahan itu terjadi karena adanya interes tertentu. Terkait dengan kesalahan
160
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dalam penerapan hukum Bagir Manan menyebut empat kemungkinan, yakni:
kesengajaan sebagai cara menyembunyikan keberpihakan, kelalaian atau kurang
cermat, pengetahuan yang terbatas dalam menggunakan legal reasoning dan kurang
dalam pertimbangan hukum.162 Transparansi dan akses publik terhadap putusan
mulai mendapatkan perhatian Mahkamah Agung dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan publikasi secara teratur.163 Dengan lahirnya Undang-undang Nomor:
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Mahkamah Agung RI lalu
menyempurnakan SK KMA Nomor: 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan melalui SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang
Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan.164 Implikasi dari adanya peraturan
tersebut maka optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi merupakan hal yang
sangat penting. Oleh karena itu sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja
organisasi, Mahkamah Agung RI telah memanfaatkan teknologi informasi, baik
untuk menunjang operasional perkantoran secara umum, guna mendukung proses
kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan lembaga pengadilan, maupun sebagai
sarana penunjang layanan informasi bagi masyarakat. Sepanjang tahun 2011 telah
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dilakukan tujuh kegiatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti:165
1. Membuka informasi perkara bagi masyarakat luas
2. Penyediaan

tempat

penyimpanan

aplikasi-aplikasi

yang

dimiliki

Mahkamah Agung RI
3. Penyediaan sarana untuk pengaduan ketidak puasan masyarkat
terhadap perkara yang diputus.
4. Penyediaan media penyimpanan data-data putusan yang telah di putus.
5. Penyediaan sistem cadangan bagi website dan sistem yang ada
Mahkamah Agung RI
6. Penyediaan fasilitas e-mail.
7. Penyediaan fasilitas pengiriman data biaya perkara melalui SMS
8. Penyediaan fasilitas untuk upload data putusan bagi pengadilanpengadilan di seluruh Indonesia.
9. Penyediaan informasi lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan MA
10. Peningkatan kapasitas saluran Internet
11. Pencarian serta tukar menukar data dan informasi secara online.
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12. Penyediaan tempat penyimpanan infrastruktur (data center) yang
memadai bagi Mahkamah Agung RI, termasuk fasilitas kelistrikan,
pendinginan, sertampengamanannya.
13. Penyediaan fasilitas monitoring dan pengelolaan sistem secara
lebihmterpadu untuk mengatasi kendala-kendala jika terjadi gangguan
teknis.
14. Penyediaan jalur komunikasi berkecepatan tinggi di dalam gedung
Mahkamah Agung RI, serta penambahan kapasitas dan jangkauan
jaringan komputer lokal.
Sepanjang tahun 2011 juga terdapat berbagai inisiatif teknologi informasi
yang berlangsung di berbagai satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan
lembaga

pengadilan,

seperti

pemeliharaan

dan

pengembangan

aplikasi

kepegawaian, tata persuratan, dan laporan perkara di Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum. Pengembangan sistem email dan pemanfaatan Google Apps di
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN. Penyempurnaan sistem
kepegawaian serta pengembangan laboratorium Sistem Informasi Administrasi
Perkara di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam upaya mendorong
kemandirian pengelolaan sistem dan teknologi informasi. Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI juga mengembangkan berbagai aplikasi seperti aplikasi SMS
Pengaduan, aplikasi Persuratan, aplikasi Kearsipan, aplikasi database kepegawaian
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dan aplikasi Database Pemeriksaan Aset Tetap. Sementara Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan Latihan, Hukum dan Peradilan telah mengadakan
peningkatan Jaringan Local Area Network guna menunjang proses pembelajaran
dalam Diklat bagi Hakim, Panitera, dan Pegawai di Mahkamah Agung RI. Selain itu
berbagai unit kerja lainnya seperti pengadilan-pengadilan masing-masing juga terus
melakukan peningkatan infrastruktur perangkat keras sesuai kebutuhan masingmasing.166
Pada dasarnya pemanfaatan sarana teknologi informasi untuk keperluan
keterbukaan informasi dan pelayanan publik adalah suatu kebutuhan. Salah satu
medium yang digunakan untuk menyampaikan informasi, telah dibangun situs web
pengadilan dan satuan-satuan kerja yang ada. Saat ini telah terdapat 829 Situs web
pengadilan di seluruh Indonesia, mengalami kenaikan 3,625% dibandingkan tahun
sebelumnya sejumlah 800 Situs Web. Pada saat ini Mahkamah Agung RI telah
memiliki alat bantu untuk memantau perkembangan jumlah situs web pengadilan di
semua lingkungan peradilan sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini. Alat
bantu ini mampu memeriksa kondisi website dengan kategori: Website Aktif, Tidak
Aktif, dan Belum Ada.167 Dengan pembaharuan sarana teknologi informasi yang
demikian maka optimalisasi system informasi dalam hal pelayanan keadilan akan
semakin dapat diharapkan keberhasilannya. Sehingga upaya pembaharuan
166
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administrasi peradilan di Mahkamah Agung semakin lebih baik dan lebih efektif
serta efisien.

4.3.4 Pembenahan Manajemen Perkara
Pada dasarnya Mahkamah Agung dalam pelaksanaan tugas pokok badan
peradilannya selalu berupaya melakukan pembaruan yang diarahkan pada
pembaruan fungsi teknis dan pembaruan manajemen perkara. Fokus pembaruan
fungsi teknis diarahkan pada upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung RI
sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum dan
merevitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada
keadilan. Sedangkan pembaruan manajemen perkara diarahkan dalam rangka
mewujudkan 2 (dua) misi Mahkamah Agung RI, yaitu: pertama, memberikan
pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan;
dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.168 Langkah
strategis yang menjadi ranah pembaruan fungsi teknis adalah: pembatasan kasasi
dan

peninjauan

kembali,

penerapan

sistem

kamar

secara

konsisten,

penyederhanaan proses berperkara, dan penguatan akses kepada keadilan.
Sementara untuk agenda pembaruan di domain manajemen perkara meliputi:
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modernisasi manajemen perkara, penataan ulang organisasi manajemen perkara,
dan penataan ulang proses manajemen perkara.169
Pembenahan administrasi peradilan melalui pembenahan manajemen
perkara menjadi fokus utama dari beberapa langkah prioritas pembaruan di
Mahkamah Agung. Pembenahan manajemen perkara selalu difokuskan untuk
mencari cara mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Penumpukan
perkara merupakan persoalan klasik yang selalu menjadi pekerjaan rumah
Mahkamah Agung setiap tahunnya. Sebagaimana terdapat dalam Laporan Tahunan
2011 Mahkamah Agung RI terdata bahwa Mahkamah Agung RI pada tahun 2011
menerima perkara yang menjadi wewenangnya sebanyak 12.990 perkara. Jumlah ini
turun 3,64 % dari tahun 2010 yang menerima 13.480 perkara. Sisa perkara tahun
2010 berjumlah 8.424 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara Mahkamah
Agung RI pada tahun 2011 berjumlah 21.414 perkara. Jumlah beban ini turun 4,04%
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 22.315 perkara.
Turunnya jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung RI dalam tahun 2011
merupakan yang pertama terjadi dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya perkara
yang diterima Mahkamah Agung RI selalu menunjukkan trend terus meningkat.
Fenomena ini berbanding terbalik dengan keadaan perkara di tingkat pertama dan
banding yang justru mengalami kenaikan hingga 70,60 %. Turunnya jumlah perkara
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yang diterima Mahkamah Agung RI ditengah naiknya perkara di tingkat pertama dan
banding bisa saja mengindikasikan meningkatnya kepuasan masyarakat pencari
keadilan terhadap putusan judex facti.170
Adapun produktivitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara pada
tahun 2011 berjumlah 13.719 perkara. Jumlah ini turun 1,24% jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 13.891 perkara. Namun, jika
dibandingkan dengan jumlah beban perkara yang ditangani tahun 2011, rasio
perkara putus berjumlah 64,07%. Nilai rasio perkara putus ini naik dari tahun
sebelumnya yang

berjumlah 62,25%.171 Secara teknis, Mahkamah Agung

menggunakan dua indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara. Pertama,
rasio penyelesaian perkara (clearance rate), yaitu perbandingan antara jumlah
perkara masuk dan keluar. Mahkamah Agung RI dapat dikatakan berkinerja baik
apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100 %. Penetapan target
minimal clearance rate 100 % ini karena Mahkamah Agung RI masih memiliki
tunggakan perkara. Kedua, jumlah perkara tunggak yang semakin sedikit. Indikator
kedua ini merupakan konsekuensi logis dari indikator pertama. Dengan adanya rasio
lebih banyak atau minimal sama antara jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan
(dikirim), maka akan menekan jumlah perkara sisa/tunggak ke tingkatan jumlah yang
lebih sedikit. Mahkamah Agung akan dikatakan berkinerja baik apabila jumlah
170
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perkara sisa dan/atau tunggak semakin sedikit dari periode sebelumnya.172 Dengan
bertumpuknya perkara sisa dan/atau tunggak maupun yang masuk ke Mahkamah
Agung, telah diupayakan strategi pembatasan upaya hukum kasasi dan percepatan
penyelesaian perkara.
Strategi pembatasan upaya hukum kasasi mempunyai tujuan untuk
meningkatkan kualitas putusan, memudahkan Mahkamah Agung melakukan
pemetaan permasalahan hukum dan mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi
yang berarti mengurangi beban kerja Mahkamah Agung.173 Peraturan perundangundangan telah berusaha memberikan pengaturan pembatasan upaya hukum baik
formil maupun substansiil, namun pada akhirnya pembatasan tersebut berhadapan
dengan hak asasi setiap pencari keadilan dalam upaya memperoleh keadilan. Hak
asasi manusia merupakan hak dasar setiap manusia ciptaan Tuhan, namun hak asasi
tidak dapat diartikan sebebasnya, tetapi hak asasi secara langsung juga dibatasi hak
asasi itu sendiri. Hak asasi tanpa batas justru akan merusak hak asasi itu sendiri.
Demikian pula hak asasi untuk melakukan upaya hukum harus ada pembatasan yang
dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara nalar.
Pembatasan upaya hukum kasasi baik secara formal maupun substansial
harus diartikan sebagai suatu tatanan dan pengaturan dan menghindarkan
kesalahpahaman bahwa pembatasan upaya hukum sebagai upaya pembatasan hak
172
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asasi. Pembatasan secara normatif tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Upaya pembatasan upaya
hukum kasasi tersebut mempunyai landasan peraturan perundang-undang
diantaranya adalah Pasal 45 A Undang-undang No.5 Tahun 2004 yang berbunyi
sebagai berikut:
(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi
syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini
dibatasi pengajuannya;
(2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. putusan tentang Praperadilan;
b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan / atau diancam pidana denda;
c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan
pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah
yang bersangkutan.
(3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal,
dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan
tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah
Agung;
(4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dapat diajukan upaya hukum;
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung;
Adapun mengenai stategi percepatan penyelesaian perkara telah mendapat
pengaturan dalam berbagai regulasi. Dalam undang-undang terakhir tentang
peradilan umum (Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum), peradilan
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agama (Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama), dan peradilan TUN
(Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), ditegaskan
bahwa dalam waktu empat belas hari sejak putusan dibacakan pengadilan wajib
menyerahkan salinan putusan kepada para pihak. Demikian juga untuk Mahkamah
Agung, telah ada aturan jangka waktu penyelesaian perkara yang dituangkan dalam
SK KMA 138/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah
Agung RI.
Penyelesaian perkara dalam waktu yang terukur dan konsisten merupakan
elemen penting dari pelaksanaan kekuasaan peradilan dan untuk menjamin
pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Penetapan
jangka waktu penangan perkara merupakan bentuk akuntabilitas publik pelaksanaan
fungsi peradilan secara obyektif dan transparan sekaligus pedoman pengelolaan
kinerja dan strategi fungsi memeriksa perkaranya. Didalam SK KMA 138/2009
ditegaskan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung RI harus
diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan untuk penanganan perkara yang
telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30
(tiga puluh hari) dan dalam waktu 1 (satu) tahun terhadap perkara-perkara yang
tidak termasuk dalam kategori perkara tersebut, setelah perkara diregister.
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Penyelesaian perkara tersebut meliputi seluruh proses yang terdiri dari penelaahan,
registrasi, penetapan tim oleh Ketua Mahkamah Agung/Wakil Ketua Mahkamah
Agung Bidang Yudisial, pendistribusian, penetapan Majelis oleh Ketua Tim,
pendelegasian pelaporan Panitera Muda, pendelegasian pelaporan Panitera Tim
(Askor) kepada Panitera Muda, pendelegasian berkas perkara kepada Majelis untuk
pemeriksaan berkas perkara, musyawarah dan pemutusan, minutasi dan pengiriman
berkas kembali dari Panitera Muda Tim/Askor kepada Panitera Muda, pengiriman
berkas kembali oleh Panitera Muda ke pengadilan pengaju.
Selain melakukan penetapan jangka waktu penyelesaian perkara sebagai
salah satu strategi mengkikis tumpukan perkara, Mahkamah Agung juga telah
berhasil melakukan modernisasi manajemen perkara dengan mengintegrasikan
teknologi informasi dalam penyediaan meja informasi. Layanan ini berbasis
teknologi informasi online sehingga dapat diakses di manapun dan kapan pun.
Penyediaan meja informasi di setiap pengadilan memberikan dampak positif dalam
beberapa hal, antara lain:
1. Memperkecil kesempatan pihak yang beperkara bertemu dengan
hakim maupun panitera
2. Memudahkan pihak yang beperkara dan pengguna pengadilan bila
ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan
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3. Menekan biaya karena situs Mahkamah Agung RI bisa diakses dari
mana saja.
Apresiasi masyarakat terhadap layanan ini terus menunjukkan respon positif.
Contohnya pada meja informasi di Mahkamah Agung RI, dalam waktu enam bulan
sejak diresmikan pada 29 Juni 2009 sampai 31 Desember 2009, tercatat 481
pengguna. Jumlah pengunjung meningkat drastis di tahun 2010 yang jumlahnya
mencapai 2.140 pengguna. Ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 122,45 %.
Sedangkan untuk tahun 2011 ini, jumlah pengguna meja informasi di Mahkamah
Agung RI mencapai 1.779 pengguna, terjadi penurunan kurang lebih sebesar 20%
dibanding tahun 2010 lalu. Ini terjadi karena masyarakat lebih mudah mencari
informasi langsung ke situs peradilan. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
(http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah

sistem

yang

dibangun

oleh

Mahkamah Agung RI untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung RI. Sistem
ini telah dibangun sejak tahun 2006 dan terus-menerus dikembangkan hingga kini.
Diantara pengembangan Direktori Putusan yang dilakukan Kepaniteraan Mahkamah
Agung RI pada tahun 2011 adalah penambahan fitur komunikasi data. Fitur ini
dibuat terkait dengan lahirnya SEMA 14 Tahun 2010 yang mewajibkan pengadilan
untuk menyertakan dokumen elektronik tertentu sebagai kelengkapan permohonan
kasasi dan peninjauan kembali. Fitur ini menjadi pilihan bagi pengadilan untuk
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mengirimkan

dokumen

elektronik

tersebut

selain

dua

pilihan

lainnya,

flashdisk/compact disk dan surat elektronik.174
Melalui fitur ini pengadilan tingkat pertama bisa melakukan komunikasi data
dengan Mahkamah Agung RI secara dua arah untuk pengiriman dokumen elektronik
atas upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Bagi Mahkamah Agung RI, jika
Pengadilan menggunakan fitur akan segera memberikan informasi secara real time
mengenai perkara-perkara yang akan diajukan upaya hukum kasasi. Tidak hanya itu,
Mahkamah Agung RI pun dapat langsung mendownload file yang disertakan
sebagaimana SEMA 14/2010. Segala aktivitas yang dilakukan Mahkamah Agung RI,
mulai membuka, mendownload, meregistrasi, hingga mengupload putusan akan
langsung terkomunikasikan secara otomatis melalui sistem antar muka untuk
pengadilan yang mengajukan. Selain itu, komunikasi data juga dilakukan oleh sistem
ke surat elektronik pengadilan pengaju yang telah ditegistrasikan. Selain untuk
upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali Fungsi fitur ini pun bisa digunakan oleh
pengadilan tingkat pertama dan banding ketika diaajukan upaya hukum banding.175
Pada

tahun

2011,

Kepaniteraan

Mahkamah

Agung RI melakukan

pengembangan sistem Direktori Putusan yakni dengan memberikan akses kepada
seluruh jajaran pengadilan se-Indonesia untuk mengunggah putusannya ke
http://putusan.mahkamahagung.go.id. Pasca pengembangan terakhir ini, putusan
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yang terpublikasikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak hanya putusan
Mahkamah Agung RI tetapi juga putusan pengadilan dari semua tingkatan dan
semua

lingkungan

peradilan.

Meskipun

sebelumnya

pengadilan

sudah

mempublikasikan putusan pada websitenya masing-masing, publikasi pada Direktori
Putusan Mahkamah Agung RI memudahkan publik untuk mengakses informasi
putusan disatu tempat. Sentralisasi ini juga menjadikan Direktori Putusan sebagai
Pusat Data Putusan Nasional (National Judgment Repository).176
Hingga 31 Desember 2011 Jumlah putusan yang terpublikasikan di Direktori
Putusan berjumlah 120.410 putusan. yang terdiri dari 90.762 putusan tingkat
pertama dan banding (75,38%) dan 33.648 putusan Mahkamah Agung RI (24,62%).
Jumlah putusan yang terupload di Direktori Putusan pernah mendapat apresiasi dari
Sebastian Pompe, Program Manager National Legal Reform Program (NLRP) yang
dimuat di harian berbahasa Inggris The Jakarta Post, Selasa 29 Maret 2011.
Menurutnya, jumlah putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan (ketika itu
berjumlah 22.437) lebih banyak dari putusan Amerika, Belanda, dan Australia dalam
sepuluh tahun terakhir, atau lebih banyak dibandingkan putusan Amerika Serikat
yang dipublikasikan dalam seratus tahun terakhir (http://www.thejakartapost.com).
Sedangkan media online, detik news (www.detiknews.com) pada hari Kamis, 12
Januari 2011 Pukul 10:57 wib, menurunkan berita yang mengapresiasi capaian
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Mahkamah Agung RI dalam publikasi putusan dengan judul “Rekor Dunia,
Mahkamah Agung RI Upload 120 Ribuan Putusan dalam Tahun 2011.177
Selain terdapat progresivitas keterbukaan informasi berupa publikasi putusan
dalam hal pembenahan administrasi peradilan yang akuntabel, Mahkamah Agung
sebagai Badan Peradilan yang membawahi Empat Lingkungan Peradilan telah
menerbitkan Surat Edaran No.04 Tahun 2012 Tentang Perekaman Proses
Persidangan. SEMA ini terbit guna memastikan pelaksanaan persidangan yang lebih
transparan, akuntabel dan teratur, maka selain catatan panitera pengganti yang
tertuang dalam berita acara persidangan yang selama ini diatur dalam pasal 202
ayat (1) KUHAP, diperlukan perekaman audio visual secara sistematis, teratur dan
tidak terpisahkan dari prosedur tetap persidangan. Upaya perekaman persidangan
ini patut diapresiasi karena dengan upaya tersebut dapat memaksimalkan kinerja
lembaga peradilan dan meminimalisir berbagai kelalaian petugas pengadilan serta
sebagai bentuk transparansi publik.
Dengan pembenahan manajemen perkara yang responsif dan progresif
tersebut maka dapat diharapkan transparansi dan akuntabilitas manajemen perkara
di Mahkamah Agung dapat terealisasi. Keberhasilan Mahkamah Agung yang
demikian tentunya secara lambat laun telah terbukti dapat menuai apresiasi dari
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khalayak masyarakat pencari keadilan. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap
Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya semakin lebih baik.

4.4 Potensi Kendala dalam Pembenahan Administrasi Peradilan di Mahkamah
Agung
Pada dasarnya orientasi pembenahan administrasi peradilan adalah sama
dengan orientasi pembenahan administrasi pada umumnya, yaitu mewujudkan
administrasi yang baik, jauh dari ketidakberesan administrasi. Administrasi yang baik
sering kali diistilahkan sebagai administrasi yang sehat. Secara rinci sehatnya
administrasi setidaknya dapat dilihat dari 3 perspektif yang berbeda. pertama,
adalah ideal optimum, yakni derajat pencapaian kesempurnaan administrasi, kedua,
practical optimum yakni pencapaian derajat tertinggi dari suatu kinerja dalam
kondisi tertentu; dan ketiga, satisficing optimum yakni pencapaian derajad kinerja
yang memuaskan.178 Ketiga perspektif mengenai kesehatan administrasi ini
mensyaratkan suatu alat ukur untuk menguji tingkat atau derajat kesempurnaan
pembenahan admistrasi.
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Suatu seminar tentang penyempurnaan administrasi mengkategorikan 5 alat
pengukur reformasi (pembenahan) administrasi. Kelima alat pengukur tersebut
adalah:179
a. Penekanan baru terhadap program
b. Perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan anggota birokrasi
c. Perubahan gaya kepemimpinan yang mengarah kepada komunikasi terbuka
dan manajemen partisipatif
d. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan
e. Pengurangan penggunaan pendekatan legalistic.
Kelima kriteria pengukur tersebut dapat dijadikan pedoman reflektif atas
suksesnya suatu upaya pembenahan administrasi. Berdasarkan pengukuran tersebut
maka akan dapat terefleksi suatu kesimpulan mengenai faktor-faktor yang menjadi
penghambat terhadap pelaksanaan pembenahan administrasi. Tidak sedikit faktor
yang

berpengaruh

terhadap

suksesnya

pembenahan

administrasi

secara

komprehensif.Secara teori,keberhasilan reformasi administrasi sangat tergantung
pada (1) dukungan dan komitmen dari pemimpin politik; (2) adanya agen (inti)
pembaru; (3) adanya lingkungan sosial ekonomi dan politis yang kondusif; serta (4)
waktu yang tepat. Dengan memperhatikan keempat faktor yang berpengaruh
tersebut maka strategi yang berkembang dengan sifat dan ruang lingkup pembaruan
179
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administratif haruslah dirancang melalui kerja sama yang harmonis antara pemimpin
politik dan para pembaru, dimana mereka berdua harus memperhatikan lingkungan
yang ada.180 Studi kasus mengenai reformasi administrasi di negara-negara sedang
berkembang menunjukkan betapa pentingnya variabel kepemimpinan yang
konsisten. Ada tidaknya dukungan kepemimpinan politik merupakan penentu bagi
berhasil tidaknya usaha reformasi administrasi. Persepsi kepemimpinan terhadap
strategi reformasi administrasi yang akan dipilih merupakan variabel yang krusial.
Tetapi sangat sulit bagi kita untuk menilai apakah efektifitas itu sebagai akibat
adanya peningkatan kemampuan personel, ataukah sebagai akibat adanya kondisi
lingkungan yang kondusif. Seperti yang telah dipaparkan di atas, lingkungan dapat
menjadi pendorong maupun penghambat bagi usaha reformasi administrasi.181
Berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembenahan
administrasi di atas, maka dapat digunakan sebagai bahan refleksi dalam bentuk
yang sifatnya antisipatif terkait potensi kendala pembenahan administrasi peradilan
di Mahkamah Agung. Potensi kendala yang pertama adalah berkaitan dengan
kepemimpinan politik. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pembenahan
administrasi peradilan melalui penerapan sistem peradilan satu atap khususnya dan
secara umum terkait eksistensi independensi kekuasaan kehakiman secara
kelembagaan masih tergantung atau terpengaruh oleh kepemimpinan politik atau
180
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rezim yang berkuasa di negeri ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Benny
K.Harman182 bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman di dalam praktek sangat
ditentukan oleh konfigurasi atau sistem politik yang diterapkan. Karena itu, sistem
ataupun konfigurasi politik dengan pola atau karakter tertentu cenderung
melahirkan karakter kekuasaan kehakiman dengan karakter yang tertentu pula.
Dalam sistem ataupun konfigurasi politik yang demokratis, kecenderungan yang
terjadi ialah munculnya kekuasaan kehakiman yang independen, memiliki
wewenang judicial review, tidak legalistis melaksanakan cita hukum, tidak
mempunyai kewajiban untuk tunduk pada misi dan kepentingan politik pemerintah.
Demikian pula dalam sistem atau konfigurasi politik yang otoriter, maka kekuasaan
kehakiman cenderung mempunyai karakter-karakter sebagai berikut: kekuasaan
kehakiman tidak independen, kekuasaan kehakiman memiliki wewenang judicial
review yang sangat terbatas, para hakim menjadi sangat legalistis/positivisme,
dalam tugas memutus perkara para hakim akan mendukung dan terikat pada visi
dan kepentingan politik pemerintah. Jadi menurut Benny K.Harman, sistem politik
merupakan salah satu variabel penyebab sehingga hakim tidak dapat bertindak
secara bebas dan mandiri. Misalnya saja pada era pemerintahan demokrasi
terpimpin, para hakim wajib untuk melaksanakan revolusi yang menjadi program
pemerintah pada saat itu. Demikian pula pada masa pemerintahan orde baru, para
182
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hakim juga berkewajiban untuk mengamankan trilogi pembangnan, yakni stabilitas
politik, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dalam
kondisi semacam ini, maka para hakim sulit untuk mengambil keputusan lain dalam
memeriksa atau mengadili suatu perkara, apakah itu perkara perdata dan perkara
pidana ataukah sengketa dalam bidang hukum administrasi negara yang salah satu
pihaknya adalah pejabat tata usaha negara atau dalam perkara-perkara tersebut
terkandung kepentingan pemerintah.183 Oleh karena itu kita tidak tahu system
kepemimpinan politik apakah yang akan digunakan dimasa yang akan datang,
namun yang jelas kita dapat memprediksi bahwa system kepemimpinan regime
tersebut dapat mempengaruhi (bias menjadi potensi, namun juga bisa menjadi
kendala) upaya pembenahan administrasi peradilan baik secara kelembagaan
maupun secara personal.
Potensi kendala pembenahan administrasi peradilan yang Kedua adalah agen
pembaru atau para administratur peradilan. Administratur peradilan ini terdiri dari
segenap personel Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan dibawahnya
baik yang menjabat sebagai pejabat fungsional (hakim, panitera, jurusita, pranata
komputer, dll), pejabat struktural (Eselon I, II, III dan IV) maupun para staff
administrasi. Kekompakan dan kerjasama diantara aparatur administrasi peradilan
Mahkamah Agung ini haruslah mempunyai tujuan dan visi yang sama yaitu berusaha
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menjadi agen pembaru/pembenah administrasi peradilan. Sebagaimana yang
dinyatakan oleh Caiden bahwa reformasi administrasi selalu didasarkan pada asumsi
dan kepercayaan bahwa pasti ada sesuatu yang lebih baik dari kondisi sekarang di
dalam organisasi.184 Oleh karena itu upaya evaluasi terhadap ketidakberesan
administrasi selalu menjadi acuan untuk melaksanakan pembenahan administrasi
peradilan. Namun terkadang tidak semua personel administratur peradilan
berorientasi sama sesuai dengan yang diharapkan dari pembenahan administrasi
peradilan. Karena pada dasarnya semua perubahan dan transformasi ini
menyebabkan timbulnya pertentangan antara nilai lama dan baru, antara nilai yang
tradisional dan yang modern. Tekanan dan pertentangan ini tidak hanya terbatas
pada tubuh birokrasi (administrasi) peradilan, melainkan juga terjadi dikalangan
masyarakat. Sehingga sifat birokrasi yang elitis, yang terlalu menyenangi sikap
otoriter dan kurang komunikasi dengan masyarakat semakin hari semakin parah
keadaannya.185 Paradigma yang demikianlah yang akan menjadi potensi kendala
bagi pembenahan administrasi peradilan di Mahkamah Agung. Oleh karena itu
dibutuhkan proses pendekatan dan sosialisasi cultur baru yang dikemas secara bijak
oleh para pimpinan setiap unit di Mahkamah Agung untuk berupaya meredam
resistensi terhadap usaha pembenahan administrasi peradilan.
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Potensi kendala pembenahan administrasi peradilan yang Ketiga adalah
faktor sosial dan ekonomi. Sudah menjadi suatu persoalan umum bahwa para
pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang tergoda untuk melakukan
penyimpangan perilaku selalu mengatasnamakan himpitan sosial atau ekonomi
sebagai alasannya. Faktor kesejahteraan administratur peradilan yang masih dinilai
belum sebanding dengan resiko yang dihadapi dalam pekerjaannya, seringkali
menjadi faktor utama bagi suburnya praktek mafia peradilan. Fenomena aparatur
peradilan (hakim dan pegawai) yang tidak stabil (mudah tergoda idealismenya)
tersebut kemudian terpaksa menjadi pelaku korupsi peradilan. Tidak sedikit motif
dan strategi yang dijalankan melalui celah-celah administrasi peradilan, misalnya
bermain perkara dengan oknum pengacara maupun dengan para pihak yang ingin
dimenangkan perkaranya. Oleh karena itu sebaik-baiknya suatu sistem administrasi
peradilan, tidak akan menjadi jaminan pembenahan administrasi peradilan berhasil
dengan baik selama moralitas dan integritas dari para pelaku/administratur
peradilan masih buruk. Sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud MD yang
mengatakan “harus diakui secara jujur bahwa dalam kenyataannya bobroknya dunia
peradilan di Indonesia bukan semata-mata dipengaruhi oleh kekuatan politik dan
eksekutif, melainkan juga ada malah porsi terbesarnya, lebih banyak disababkan
oleh persoalan moral.”186 Dengan demikian maka persoalan oknum administratur

186

Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Studi Pendekatan dari Perspektif

170

peradilan yang korup yang notabene menjadi penghambat dari suskesnya
pembenahan administrasi peradilan tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan
dua upaya strategis, yaitu upaya represif berupa punishment yang tegas (juga
menjerakan) dan upaya preventif berupa peningkatan kesejahteraan sosial maupun
ekonomi dari para personel administrasi peradilan. Dengan adanya situasi sosial dan
ekonomi yang kondusif bagi aparatur peradilan maka diharapkan moralitas dan
integritas mereka dapat terjaga dengan baik sehingga tidak melakukan perbuatanperbuatan

yang

kontraproduktif

terhadap

terselenggaranya

pembenahan

administrasi peradilan di Mahkamah Agung.
Potensi kendala pembenahan administrasi peradilan yang Keempat adalah
waktu. Terkadang suatu perubahan yang baik akan tepat apabila dikerjakan sesuai
dengan waktunya. Sehingga manajemen waktu dalam usaha pembenahan
administrasi peradilan haruslah disesuaikan dengan kondisi perubahan kemampuan
dan kemapanan baik dari personil maupun sarana yang tepat guna. Karena strategi
mekanisme

perubahan

sangat

bergantung

pada

proporsionalitas

objek.

Sebagaimana diketahui bahwa dari dimensi waktu dan peristiwa (histories)
penegakkan hukum dan keadilan melalui lembaga peradilan, terdapat hubungan
yang tidak terpisah dari masa lampau kini dan akan datang.187 Maka sangat tepat
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apabila pembenahan administrasi peradilan dalam kerangka reformasi peradilan
dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan acuan/konsensus berupa haluan besar
perubahan yang telah disepakati sebagaimana Blue Print Mahkamah Agung 20102035.
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BAB V
PENUTUP
Pembaruan sistem peradilan menyangkut banyak aspek.

Mulai dari

pembenahan administrasi peradilan, sampai kepada pengembangan sumber daya
manusia pada korps lembaga peradilan (termasuk di dalamnya peningkatan kualitas
aparatur peradilan, terutama hakim). Peningkatan kualitas hakim sangat penting
artinya, karena melalui putusan yang jujur, adil, imparsial dan berkualitas yang
sejalan dengan dinamika proses perkembangan sosial diharapkan akan mampu
melahirkan sosok pribadi hakim yang selalu menjunjung tinggi etika, integritas,
sikap serta perilaku yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode
etik serta pedoman perilaku hakim. Gambaran ideal tentang hakim tersebut hanya
akan terwujud

manakala ditunjang

melalui sistem organisasi, administrasi,

keuangan dan kesejahteraan hakim, serta tatanan politik hukum yang kondusif
bagi pencapaian cita-cita dan harapan.
Penataan system administrasi peradilan yang baik merupakan salah satu
prioritas dalam usaha pembaharuan peradilan secara komprehensif. Mahkamah
Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dan menjadi puncak pelayanan hukum
dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, diharapkan terus berusaha
meningkatkan kinerja pembaruan administrasi peradilan. Karena secara qonditio
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sine quanon, pembenahan administrasi peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung akan menjadi inspirasi dan teladan bagi upaya dan semangat pembaharuan
administrasi peradilan bagi lembaga lembaga peradilan yang ada di bawahnya.
Pembenahan sistem dan adiministrasi peradilan perlu dilakukan secara sistemik
terencana dan simultan sifatnya.
Berdasarkan peran strategis tersebut, Mahkamah Agung telah membuat
pedoman pembenahan administrasi peradilan yang berjangka waktu 25 tahun
berupa Blue Print Mahkamah Agung RI 2010-2035. Beberapa kebijakan
pembenahan administrasi peradilan telah terlaksana dengan baik, diantaranya
berupa penerapan sistem peradilan satu atap untuk menciptakan satu kesatuan
sistem peradilan. Selain itu, beberapa hal lain yang sudah mulai dijalankan antara
lain penguatan independensi kekuasaan kehakiman baik secara kelembagaan
maupun personal; pembentukan sistem kamar di Mahkamah Agung sebagai upaya
peningkatan kompetensi hakim agung sehingga menghasilkan putusan-putusan
yang lebih berkualitas; peningkatan penggunaan sarana teknologi informasi dalam
rangka optimalisasi sistem informasi pelayanan keadilan bagi masyarakat pencari
keadilan, dan pembenahan manajemen perkara melalui modernisasi sistem
manajemen perkara yang transparan dan efisien.
Pelaksanaan

pembaharuan

administrasi

peradilan

tersebut

perlu

dilaksanakan secara konsisten, berkesinambungan serta terukur. Pelaksanaan
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pembaharuan administrasi peradilan harus menjadi komitmen bersama dan karena
itu harus didukung sepenuhnya oleh kalangan internal Mahkamah Agung, mulai dari
jajaran pimpinan, hakim agung, panitera dan seluruh pegawai yang ada di
dalamnya. Pembaharuan administrasi peradilan merupakan sebuah keniscayaan
bagi upaya upaya menuju badan peradilan yang modern, sesuai dengan visi “Badan
Peradilan yang Agung”.
Namun sebagaimana upaya pembaharuan pada umumnya, sudah barang
tentu selalu saja terdapat berbagai tantangan yang dapat berpotensi menjadi
kendala. Karena pada dasarnya setiap perubahan selalu melahirkan sikap pro dan
kontra, ada pihak yang setuju, kurang setuju dan tidak setuju. Namun satu hal yang
jelas, dunia di sekitar lembaga peradilan pada saat ini telah mengalami berbagai
proses dan dinamika perubahan yang berlangsung demikian cepat, maka mau tidak
mau, lembaga peradilan pun juga sepatutnya menyikapi perubahan lingkungan
eksternal dengan mengubah lingkungan internalnya. Oleh karena apabila tidak
berbenah untuk melakukan perubahan, ataupun pembenahan, maka lembaga
peradilan jelas akan semakin ditinggalkan oleh stake holdernya.
Potensi kendala tersebut antara lain merupakan resistensi dari kalangan
internal yang justru ingin terus menikmati dan mempertahankan status quo dan
menolak pembaharuan. Mereka yang resisten pada umumnya merasa bahwa
pembaharuan dipandang akan mengurangi privilese dan keuntungan yang selama
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ini telah mereka dinikmati.

Adanya pembaharuan adminsitrasi peradilan yang

berbasis teknologi informasi yang berasaskan transaparansi dan aksesibilitas jelas
akan memangkas rentang birokrasi peradilan yang panjang. Padahal pembaharuan
adminsitrasi peradilan jelas akan mendorong efisiensi dan efektifitas proses
peradilan itu sendiri.
Implementasi sistem kamar merupakan langkah yang sangat cerdas dalam
rangka peningkatan kualitas putusan sesuai dengan kompetensi hakim agung.
Namun bagi mereka yang resisten terhadap implementasi sistem kamar, akan
berpandangan bahwa hal tersebut dipandang mengurangi porsi mereka untuk
mengadili perkara yang masuk. Karena itu penerapan sistem kamar memerlukan
waktu bagi proses transisi secara bertahap mengikis resistensi, serta menumbuhkan
komitmen tentang pembaharuan kualitas putusan sesuai dengan latar belakang
kompetensi masing-masing hakim agung. Dalam situasi sekarang, resistensi
terhadap penerapan sistem kamar boleh dikatakan sudah semakin mengecil, hal itu
sebagai pertanda bahwa kalangan hakim agung sudah menerima kebijakan
penerapan sistem kamar.
Selanjutnya, potensi kendala yang tidak kalah berpengaruh adalah terkait
pengadaan dan pembaharuan sarana prasarana yang mendukung administrasi
peradilan. Karena tanpa sarana dan prasarana yang terbarukan dan efisien maka
pembenahan administrasi peradilan jelas akan mengalami hambatan. Demikian juga
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mengenai peningkatan kesejahteraan para admnistratur peradilan harus menjadi
perhatian serius dari pemerintah, untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan
terjadinya praktek-praktek personel administratur peradilan yang menyimpang dan
kontra-produktif terhadap upaya dan proses pembenahan administrasi peradilan.
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