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Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, setiap organisasi -termasuk
MA- tentu membutuhkan sumber daya yang memadai, antara lain dalam
bentuk sumber daya finansial (anggaran) dan sarana/prasarana. Berikut ini
deskripsi, penelaahan serta rekomendasi perbaikan sumber daya finansial
dan sarana/prasarana di MA berdasarkan hasil kajian pustaka, survey, in
depth interview serta observasi lapangan.

A. Anggaran
1. Pendahuluan
Anggaran pengadilan pada dasarnya dikategorikan dalam dua bagian yakni
anggaran untuk MA dan anggaran untuk pengadilan tingkat pertama dan
tingkat banding, baik dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha
Negara (PTUN), Peradilan Agama maupun Peradilan Militer. Kategorisasi
yang demikian dikarenakan sistem pengelolaan pengadilan yang bersifat
dua atap sebagaimana dianut UU No. 14 Tahun 1970. Pasal 11 UU No.
14 Tahun 1970 menyebutkan:
1. Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat (1)129
organisatoris, administratif dan finansiil ada di bawah kekuasaan masingmasing Departemen yang bersangkutan.130
129
Badan peradilan dimaksud adalah Peradilan Umum, Peradilan TUN, Peradilan Agama
dan Peradilan Militer.
130
Departemen Kehakiman dan HAM bertanggungjawab atas pengelolaan Peradilan Umum
dan Peradilan TUN, Departemen Agama bertanggungjawab atas Peradilan Agama dan
Departemen Pertahanan dan Keamanan bertanggungjawab atas Peradilan Militer.



2. MA mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri.
Seperti institusi negara lain, anggaran yang diberikan negara kepada MA
terdiri atas dua komponen, yakni anggaran rutin dan ang garan
pembangunan. Anggaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk
membiayai tugas-tugas umum pemerintahan, baik pusat ataupun daerah
dan untuk membayar kewajiban hutang luar negeri ataupun hutang dalam
negeri yang jatuh tempo dalam setiap tahun anggaran.131 Anggaran
pembangunan adalah semua pengeluaran negara yang diperuntukkan bagi
pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang terbagi dalam beberapa
sektor, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.132
Di MA terdapat 2 (dua) jenis anggaran rutin yakni anggaran rutin
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Anggaran rutin terdiri atas Belanja
Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan.
Belanja Pegawai terdiri atas gaji & tunjangan, beras, honor dan lain-lain.
Belanja Barang terdiri atas belanja alat tulis kantor (ATK), inventaris, daya
& jasa dan lain-lain. Belanja Pemeliharaan terdiri atas pemiliharaan gedung,
kendaraan dan lain-lain. Sedangkan Belanja Perjalanan hanya terdiri atas
komponen Belanja Dinas.
Proses MA mendapatkan anggarannya dimulai dengan penyusunan usulan
anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Usulan anggaran rutin disebut
dengan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) sedangkan usulan anggaran
pembangunan disebut dengan Daftar Usulan Proyek (DUP). Usulan ini
kemudian oleh MA diajukan kepada eksekutif. Setelah dilakukan
pembahasan dengan eksekutif, usulan tersebut kemudian diajukan ke
legislatif untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk UU Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Biasanya anggaran rutin jumlahnya relatif stabil dan setiap tahunnya hanya
mengalami kenaikan rata-rata 10-20%, kecuali jika terdapat kenaikan gaji
131
Lihat: Abdul Kholik, Kamus Istilah Anggaran, (Forum Indonesia untuk Transparansi
Anggaran (FITRA): Jakarta: 2002), hal.7 dan 16.



dan tunjangan. Pada periode 1999-2000 terjadi lonjakan anggaran rutin
untuk kepaniteraan karena ada kenaikan gaji dan tunjangan hakim.133 Sebagian
besar komponen anggaran rutin adalah dialokasikan untuk belanja pegawai.
Misalnya untuk anggaran rutin MA tahun 2002, alokasi belanja pegawai
adalah Rp.30.598.445.000,- dari Rp. 44.757.331.000,-. Alokasi lain yang
cukup besar adalah belanja barang khusus (langganan daya dan jasa) sebesar
Rp.2.847.243.000,-134
Tabel VII.1
Anggaran Rutin (Sekjen dan Kepaniteraan) MA 1996 - 2002135
Tahun Anggaran

Kepaniteraan

Sekjen

Jumlah

1995-1996

9.718.155.000

4.927.610.000

14.645.765.000

1996-1997

10.830.283.000

5.682.660.000

16.512.943.000

1997-1998

12.049.397.000

6.383.050.000

18.432.447.000

1998-1999

12.853.790.000

6.927.586.000

19.781.376.000

1999-2000

21.107.776.000

7.525.720.000

28.633.496.000

2000

19.405.423.000

6.591.215.000

25.996.638.000

2001

29.126.872.000

9.212.985.000

38.339.857.000

2002

31.949.463.000

12.807.868.000

44.757.331.000

132

Ibid.
Mengenai kenaikan gaji ini lihat dalam PP No. 8/2000 tentang Peraturan Gaji Hakim
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Kenaikan gaji hakim ini
berdampak pada kenaikan anggaran rutin kepaniteraan MA karena sebagian besar pegawai
kepaniteraan MA adalah Hakim Yustisial. Pada tahun 2001 juga terjadi kenaikan tunjangan bagi
Panitera melalui Keppres No.138/ 2000 tentang kenaikan Tunjangan Panitera.
134
Langganan daya dan jasa ini meliputi biaya listrik, telepon dan air. Lebih jelas mengenai
jumlah dan alokasi anggaran rutin MA tahun 2002, lihat Laporan Kegiatan Mahkamah Agung
133



Tabel VII.2
Anggaran Rutin MA (dalam Milyar Rupiah)
35

a. 1996-1997

30

b. 1997-1998
c. 1998-1999

25
20

d. 1999-2000
e. 2000

15
10

f. 2001
g. 2002

5
0

a b c d e f g

a b c d e f g

KEPANITERAAN

SEKJEN

Berbeda dengan anggaran rutin, jumlah anggaran pembangunan yang
didapatkan oleh MA dari tahun ke tahunnya cenderung mengalami kenaikan.
Sejak tahun 1994 hanya pada tahun anggaran 1999 - 2000 saja terjadi
penurunan anggaran pembangunan bagi MA.136 Untuk tahun 2002 anggaran
pembangunan yang didapatkan oleh MA adalah Rp. 34.745.736.000,-.137
Tabel VII.3.
Anggaran Pembangunan MA Tahun 1996 - 2002138
Tahun Anggaran
1995 - 1996
1996 - 1997
1997 - 1998
1998 - 1999
1999 - 2000

Jumlah (Rp)
5.948.157.000
7.543.388.000
8.119.655.000
7.821.256.000
8.959.263.000

Republik Indonesia Tahun 2001-2002, Hal. 72-73.
135
Sumber: Biro Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
136
Anggaran pembangunan MA untuk tahun anggaran 1999-2000 adalah Rp. 7.821.256.000,Padahal anggaran pembangunan untuk tahun anggaran sebelumnya adalah Rp. 8.119.655,137
Lebih jelas mengenai jumlah dan alokasi anggaran pembangunan MA tahun 2002 lihat



Tahun Anggaran
2000139
2001
2002

Jumlah (Rp)
6.836.414.000
19.757.707.000
34.745.736.000

2. Penyusunan Rencana Anggaran
2.1. Kondisi Normatif dan Empiris
Penyusunan rencana anggaran merupakan salah satu langkah awal untuk
menentukan kecukupan anggaran. Tidak mungkin anggaran MA akan
mencukupi kalau perencanaannya tidak dilakukan dengan baik. Namun
walaupun demikian baik perencanaan yang dibuat bukan jaminan bahwa
anggaran yang dialokasikan untuk MA akan memadai, karena apa yang
sudah direncanakan belum tentu akan disetujui oleh Pemerintah dan DPR.
Sampai saat ini belum ada pengaturan yang rinci mengenai proses
pengusulan rencana anggaran di MA. Dalam praktek, biasanya proses
penyusunan rencana anggaran diawali dengan penyusunan DUK dan DUP
oleh masing-masing Biro dan Direktorat di MA dengan difasilitasi oleh
Biro Keuangan dan Biro Perencanaan.140 Level Sub Direktorat dan Bagian
(yang ada di bawah Direktorat dan Biro) belum dilibatkan. Demikian
pula unit fungsional seperti Hakim Agung atau Tim Perkara.141

dalam: Laporan Kegiatan MA, op.cit, Hal 67 - 72.
138
Data anggaran pembangunan tahun anggaran 1995 - 2000 bersumber dari data Biro
Keungan MA. Sedangkan data anggaran pembangunan tahun anggaran 2001 -2002 bersumber
dari Laporan Tahunan MA.
139
Tahun anggaran 2000 ini merupakan tahun anggaran peralihan. Kalau sebelumnya setiap
tahun anggaran dimulai 1 April dan berakhir 31 Maret, sejak tahun 2000 tahun anggaran
dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tahun anggaran 2000, baik pembangunan
maupun untuk anggaran rutin jumlahnya tidak sebesar periode sebelumnya ( 1 April 1999 - 31
Maret 2000) karena hanya untuk 9 (sembilan) bulan saja (1 April 2000- 31 Desember 2000).
140
Pelibatan direktorat dan biro biasanya dilakukan secara umum dan informal. Ini merupakan
suatu kemajuan karena sebelum tahun 2002, proses penyusunan DUK dan DUP hanya dilakukan



Dari sudut substansi, pengusulan rencana anggaran MA, terutama untuk
anggaran rutin, biasanya bersifat umum serta tidak didukung dengan
argumentasi yang kuat dan parameter yang objektif.
Dalam prakteknya, biasanya tidak semua hal yang diminta atau diusulkan
oleh MA disetujui oleh eksekutif dan legislatif. Walaupun, ada kalanya dalam
beberapa hal (item), anggaran yang diberikan melebihi apa yang diusulkan.
Usulan anggaran rutin yang disusun oleh MA tersebut kemudian diserahkan
ke Departemen Keuangan sedangkan usulan anggaran pembangunan
diajukan ke Bappenas. Oleh Departemen Keuangan dan Bappenas usulan
tersebut dapat direvisi, baik ditambah atau (biasanya) dikurangi/dipotong.
Setelah itu usulan anggaran akan dibahas oleh Pemerintah dan DPR. Dalam
proses tersebut dimungkinkan pula terjadi pemotongan usulan anggaran
atau penambahan.
2.2. Permasalahan
a. Sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai mekanisme
penyusunan rencana anggaran. Hal ini berpotensi membuat proses
perencanaan menjadi tidak teratur;
b. Dalam prakteknya, penyusunan DUK dan DUP belum sepenuhnya
bottom up. Yakni baru melibatkan Direktorat dan Biro. Sedangkan level
Sub Direktorat, Bagian (yang ada di bawah Direktorat) dan atau Tim
Perkara belum dilibatkan. Hal ini menyulitkan proses perencanaan karena
pada biasanya yang mengetahui kebutuhan rill adalah pihak-pihak
pelaksana langsung;
c. Usulan anggaran yang diajukan MA biasanya hanya bersifat umum
dan tidak didukung dengan parameter yang objektif dan argumentasi
yang kuat tentang mengapa suatu hal diusulkan. Hal ini kemudian
menyulitkan MA dalam memperjuangkan perolehan dana yang
memadai dalam proses pembahasan anggaran dengan Pemerintah dan
DPR. Sebagai perbandingan, untuk memastikan adanya kecukupan
anggaran bagi pengadilan, pengadilan di Belanda belum lama ini



menerapkan sistem perencanaan anggaran yang baru yang mirip dengan
performance budgeting system. Pada intinya dalam sistem yang baru tersebut
perencanaan anggaran disusun berdasarkan prediksi beban kerja riil
pengadilan dalam suatu kurun waktu yang dihitung secara mendetail;142
d. Pihak yang mewakili MA dalam pembahasan anggaran, baik di
Bappenas, Dirjen Anggaran Depkeu dan di DPR seringkali tidak terlalu
mengerti teknis dan substansi usulan anggaran yang diajukan. Selain itu
kadang yang mewakili adalah pihak yang posisinya kurang tinggi.
Keadaan ini menyebabkan usulan anggaran yang diajukan mengalami
pemotongan. Kelemahan ini tidak terlepas dari tidak adanya Biro
Perencanaan di masa lalu dan model perencanaan yang kurang baik
sebagaimana dijelaskan di atas.
Akan tetapi kelemahan-kelemahan di atas terkait dengan beberapa masalah
yang bersifat eksternal, yakni: pertama, sistem anggaran Indonesia yang
berasas pada line item budgeting dimana anggaran tahun sebelumnya hampir
selalu menjadi patokan dalam melakukan penentuan besaran anggaran tahun
berikutnya. Kedua, masalah struktural dalam proses pengajuan usulan
anggaran, yaitu adanya proses revisi terhadap usulan anggaran yang
pembahasannya seringkali tidak melibatkan MA.
Masalah-masalah eksternal ini kemudian mendorong pihak MA menjadi
tidak menganggap penting proses penyusunan rencana anggaran karena
perencanaan yang dibuat dapat diubah tanpa alasan yang jelas dan MA
sedikit banyak telah dapat menduga bahwa anggaran yang akan diterimanya
tidak akan berbeda jauh dari tahun sebelumnya.
2.3. Rekomendasi
a. MA perlu membuat aturan mengenai mekanisme penyusunan anggaran
(rutin dan pembangunan). Mekanisme tersebut harus menjamin proses
oleh Biro Anggaran MA.
141
Biasanya dalam prakteknya pihak yang membuat usulan anggaran, baik untuk anggaran
rutin maupun pembangunan, hanya menanyakan kepada asisten-asisten/staf pendukung yang



penyusunan anggaran yang dilakukan secara partisipatif dan bottom up.
Partisipatif maksudnya adalah semua tahapan dalam proses penyusunan
rencana anggaran dilakukan komunikasi dua arah antara Biro/
Direktorat yang mengusulkan dengan Biro Keuangan dan Biro
Perencanaan. Proses perencanaan anggaran yang bottom up ini dapat
dimulai dari unit kerja yang paling kecil yakni Seksi/Sub Bagian,
kemudian usulan yang telah dibuat tersebut diajukan kepada sub
direktorat dan bagian yang menjadi atasannya. Tahap selanjutnya usulan
itu oleh Sub Direktorat/Bagian diajukan kepada Direktur/Kepala Biro.
Kemudian Direktur dan Kepala Biro diajukan ke Biro Perencanaan
dan Biro Keuangan, dan sebagai tembusannya diberikan juga kepada
Pansekjen;
Dalam proses penyusunan anggaran, unit fungsional perlu dilibatkan,
bukan saja sebatas asisten dan staf pendukung tetapi juga Hakim Agung.
Keterlibatan Hakim Agung ini dimaksudkan agar anggaran yang akan
diajukan benar-benar menampung kebutuhan riil majelis yang ada dalam
Tim. Setiap Tim akan menyusun usulan anggaran, Pansekjen dapat
meminta masukan dari setiap majelis yang ada dalam tim mengenai
kebutuhan mereka. Masukan ini kemudian oleh Pansekjen disampaikan
kepada Biro Keuangan dan Biro Perencanaan sebagai bahan dalam
menyusun usulan anggaran.143
Biro Perencanaan beserta Kepala Biro Keuangan bertugas menilai,
mengkaji, mengkoordinasikan serta memadukan usulan rencana proyek
yang diajukan dengan tetap berkoordinasi dengan pihak yang menjadi
pengusul proyek tersebut. Koordinasi ini dimaksudkan agar tidak terjadi
pemotongan usulan proyek dan kegiatan dari dalam MA sendiri tanpa
dimusyawarahkan terlebih dahulu pada pengusul awal kegiatan atau
proyek itu. Mekanisme koordinasi untuk memusyawarahkan semua
usulan yang ada dapat juga dilakukan dengan membentuk tim yang
bertugas menyusun usulan anggaran final sebelum diajukan kepada
eksekutif dan legislatif.
ada di tim perkara mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan oleh tim tersebut untuk menjalankan
tugasnya.



Aturan mengenai mekanisme penyusunan anggaran juga harus mengatur
bahwa semua usulan anggaran yang diajukan harus bersifat rinci,
menggunakan parameter yang objektif untuk menilainya dan didukung
dengan argumentasi yang kuat. Perencanaan keuangan yang rinci dan
didukung parameter yang objektif tersebut harus dihubungkan dengan
target pencapaian MA setiap tahunnya dan memuat pula prediksi
mengenai implikasi yang akan timbul jika anggaran yang diusulkan itu
disetujui, disetujui sebagian atau tidak disetujui sama sekali.
b. Pihak yang mewakili MA dalam pembahasan usulan anggaran baik di
Bappenas, Ditjen Anggaran Depkeu dan di DPR haruslah pejabat
dengan posisi yang sesuai (antara eselon I dan eselon II) yang terdiri
dari mereka yang benar-benar mengerti secara teknis dan substansi
rancangan anggaran yang diajukan.
2.4. Indikator Keberhasilan
a. Diterbitkannya SK Ketua MA mengenai mekanisme penyusunan
anggaran MA;
b. Penyusunan rencana (usulan) anggaran MA telah dilakukan secara
partisipatif dan bottom up;
c. Usulan anggaran yang diajukan oleh MA telah disertai dengan parameter
yang objektif dan argumentasi yang kuat;
d. Adanya peningkatan realisasi anggaran bagi MA.
3. Pelaksanaan Anggaran
3.1. Kondisi Normatif dan Empiris
Pasal 89 SK Pansekjen No. 02 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Biro
Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretariat
Jenderal dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan
dalam lingkungan MA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pada
Mahkamah Agung RI (Buku III) disebutkan bahwa pada dasarnya Biro



Keuangan melakukan pengelolaan keuangan MA mulai dari proses
penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan perhitungan anggaran.
Selain Biro Keuangan, Biro Umum juga terlibat dalam pelaksanaan anggaran
rutin MA yakni dalam hal pengadaan barang/jasa. Jenis pengadaan barang
tersebut antara lain adalah pengadaan alat tulis kantor, alat rumah tangga,
alat listrik, barang inventaris, alat/suku cadang percetakan, pencetakan
perundang-undangan, himpunan peraturan dan lain-lain. Pengadaan jasa
antara lain adalah pekerjaan cleaning service, pemeliharaan taman, perbaikan
dan perawatan barang-barang invetaris dan lain-lan.
Prosedur pelaksanaan anggaran rutin dilakukan secara sederhana dan tidak
membutuhkan prosedur yang rumit. Hal ini berbeda dengan prosedur
pelaksanaan anggaran pembangunan. Untuk melaksanakan suatu proyek
yang anggarannya berasal dari anggaran pembangunan (DIP), Pansekjen
atau pejabat yang diberi kuasa, harus menetapkan Pemimpin Proyek
(Pimpro) dan Bendaharawan Proyek. Bila dianggap perlu dapat juga
ditunjuk Pemimpin Bagian Proyek (Pimbabro) dan Bendaharawan Bagian
Proyek. Pimpro/Pimbabro merupakan orang yang bertanggungjawab
dalam pelaksanaan proyek baik dari segi fisik maupun keuangan proyek.
Kemudian Pansekjen atau pejabat lain yang diberi kuasa untuk itu membuat
Petunjuk Operasional (PO) untuk dijadikan pedoman bagi Pimpro/
Pimbabro dalam melaksanakan proyeknya. 144 Sebelum tahun 2002,
Pansekjen ataupun pejabat yang dikuasakan untuk itu sering kali tidak
membuat PO. Selain melanggar aturan, ketiadaan PO tersebut kemudian
menyulitkan Bagian Pembukuan dan Verifikasi di MA untuk melakukan
penilaian pelaksanaan proyek serta membuat Pimpro/Pimbabro tidak
memiliki pedoman untuk melaksanakan proyek.
Dalam Buku III MA disebutkan pula bahwa pada dasarnya pengadaan
barang/jasa ini berpedoman pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 16
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MA dan LeIP, Laporan Studi Banding Ke Belanda, 2001. Contoh konkret penghitungan

Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sebagian besar apa yang diuraikan dalam Buku III, terutama mengenai
tata cara pengadaan barang/jasa ini, masih berpedoman pada Keppres
No.16 Tahun 1994. Padahal Keppres ini telah diperbaharui dengan Keppres
No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. Selain itu, pengadaan barang/jasa juga telah diatur dalam Keppres
khusus yakni dalam Keppres No.18 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Keppres No.
18/2000) dan petunjuk teknisnya yakni Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Keuangan dengan Kepala Bappenas No:S-42/A/2000 dan No.S2262/D.2/05/2000. Dalam ketentuan tersebut diatur bagaimana proses
pengadaan barang dan jasa, mulai dari melalui pengelolaan sendiri
(swakelola), penunjukan langsung pihak yang akan mengadakan barang
dan jasa sampai dengan kewajiban pelaksanaan melalui tender.
3.2. Permasalahan
Mekanisme pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Buku III MA masih
berdasarkan Keppres No. 16/1994 yang mengatur tentang pelaksanaan
APBN padahal Keppres tersebut telah diperbaharui dengan Keppres
No.17/2000. Selain itu saat ini juga telah ada Keppres tersendiri yang
mengatur pedoman pengadaan barang/jasa yakni Keppres No.18/2000
serta petunjuk pelaksaannya yang diatur dengan SKB Menkeu dan Kepala
Bappenas No. S-42/A/2000 dan No. S-2262/D.2/05/2000.
Masalah lainnya adalah tidak jarang pengadaan barang/jasa menyimpang
dari aturan yang ada dan hanya melibatkan beberapa rekanan tertentu saja
yang memiliki hubungan khusus dengan pejabat di MA.145 Hal ini diduga
mengakibatkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi tidak fair. Selain
itu ada praktek-praktek dimana terjadi penggelembungan dana (mark up)
dalam penyediaan barang dan jasa.146
3.3. Rekomendasi
tersebut adalah sebagai berikut: misalnya diprediksikan beban perkara tahun 2004 adalah X dan



a. MA perlu meningkatkan pengawasannya agar proses pengadaan
barang/jasa harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan
yang berlaku dan penggunaan anggaran dilakukan secara efisien;
b. MA perlu menyempurnakan mekanisme pengadaan barang/jasa hingga
sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini yakni Keppres No. 17 Tahun
2000 dan Keppres No. 18 Tahun 2000.
3.4. Indikator Keberhasilan
a. Proses pengadaan barang/jasa di MA telah dilakukan secara transparan
dan efesien, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Diterbitkanya SK Ketua MA yang baru yang mengatur perbaikan
terhadap mekanisme pengadaan barang/jasa.
4. Pengawasan Angggaran
4.1. Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, baik anggaran rutin maupun
anggaran pembangunan, dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni
pengawasan secara internal dan pengawasan eksternal. Berdasarkan Pasal
68 Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengawasan internal terhadap
pelaksanaan anggaran rutin yang dilakukan sebagai berikut:






Atasan kepala kantor/satuan kerja menyelenggarakan pengawasan
terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh kepala kantor satuan
kerja dalam lingkungannya;147
Atasan langsung bendaharawan melakukan pemeriksaan kas
bendaharawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali; dan
Kepala Biro Keuangan departemen/lembaga mengadakan verifikasi
terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) mengenai kantor/satuan kerja

untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik, maka pengadilan membutuhkan Y jumlah
hakim, Z dukungan sarana dan prasarana.



dalam lingkungan Departemen/Lembaga bersangkutan.
Biro Keuangan MA mempunyai bagian khusus yang bertugas untuk
melakukan pembukuan dan verifikasi. Tugas bagian ini adalah:148





Menilai kelengkapan dan kebenaran pembuktian;
Menilai kelengkapan dan kebenaran bukti pengeluaran;
Menilai kelayakan pengeluaran yang dilakukan oleh Bendaharawan; dan
Menilai apakah pengeluaran tersebut sesuai dengan DIK (untuk rutin)
dan DIP (untuk anggaran pembangunan).

Dalam menjalankan tugasnya, Bagian Pembukuan dan Verifikasi tidak jarang
mengalami kendala, khususnya untuk menilai kelayakan pengeluaran, yakni
apakah harga yang dikeluarkan untuk pembelian barang atau pembayaran
jasa tertentu itu wajar atau tidak jika dilihat dari segi kualitas barang maupun
pekerjaannya. Kendala ini terjadi karena MA tidak mempunyai standar
harga barang/jasa. Saat ini praktis yang dilakukan oleh Bagian Pembukuan
dan Verifikasi ini adalah hanya memeriksa kwitansi pembelian dan
mencocokkan apakah fisik barang yang di kwitansi itu sesuai atau tidak
dengan barang yang dibeli.
Hasil pembukuan dan verifikasi ini pada dasarnya hanya digunakan untuk
kepentingan pengawasan eksternal yakni untuk dikirimkan ke Depkeu cq.
Badan Akuntansi Nasional (BAKUN) dan sebagai bahan bagi Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan.
Pengawasan eksternal terhadap anggaran rutin MA dilakukan oleh BPK.
BPK adalah Lembaga Tinggi Negara yang memiliki tugas antara lain
memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara dan
memeriksa semua pelaksanaan APBN.149
Pengawasan internal dan eksternal terhadap anggaran pembangunan
dilakukan dengan mekanisme yang sedikit berbeda dengan pengawasan
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Lihat mengenai usulan Skema Perencanaan Anggaran dalam Lampiran V.



terhadap anggaran rutin. Menurut Pasal 69 Kepres No. 42 Tahun 2002
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pembangunan dilakukan
sebagai berikut:






Atasan langsung pemimpin bagian proyek/bagian proyek
menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang
dilakukan oleh pemimpin proyek/bagian proyek yang bersangkutan
Pemimpin proyek/bagian proyek mengadakan pemeriksaan kas
bendaharawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali
Kepala Biro Keuangan Departemen/Lembaga mengadakan verifikasi
terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) mengenai proyek dalam
lingkungan Departemen/Lembaga bersangkutan

Kendala yang dihadapi Bagian Pembukuan dan Verifikasi dalam melakukan
verifikasi terhadap anggaran rutin ditemui pula dalam melakukan verifikasi
anggaran pembangunan.
Jika dalam anggaran rutin hasil pembukuan dan verifikasi yang dilakukan
Biro Keuangan dikirimkan ke Depkeu cq. Badan Akuntansi Nasional
(BAKUN) dan BPK, dalam anggaran pembangunan hasil tersebut
dikirimkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan
BPK.
Dari penjelasan di atas terlihat bahwa MA tidak memiliki bagian khusus
dalam organisasinya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengawasan seperti layaknya Inspektorat Jenderal di Departemen. Hal ini
sedikit banyak mengurangi kualitas pengawasan anggaran secara internal.
Namun sejak tahun 2002, MA telah membentuk unit setingkat esselon II
yang berwenang melakukan pengawasan, yaitu Asisten Bidang Pengawasan
dan Pembinaan.150 Unit ini secara struktural ada di bawah Pansekjen dan
secara fungsional berada di bawah koordinasi Ketua Muda Bidang
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Ketentuan mengenai pembuatan PO ini dapat dilihat pada Pasal 41 Keppres Nomor 17

Pengawasan. Keberadaan unit ini merupakan cikal bakal dari lembaga
semacam inspektorat jenderal yang rencananya akan dibentuk sehubungan
dengan akan dialihkannya kewenangan Departemen untuk mengelola
anggaran pengadilan ke MA.
4.2. Rekomendasi
a. MA perlu membuat standar harga/barang jasa dalam pengadaan
barang/jasa, sehingga ada kesesuaian antara harga dan kualitas barang.
Ketentuan ini akan memudahkan Bagian Pembukuan dan Verifikasi
ataupun pihak lain (internal dan eksternal) melakukan pengawasan
pelaksanaan anggaran. Standar harga barang/jasa ini harus selalu
diperbaharui secara berkala sehingga mencerminkan kondisi harga yang
sesungguhnya;
b. MA perlu mendorong penerbitkan Keppres mengenai struktur
organisasi MA yang baru untuk antara lain mengatur pembentukan
Badan Pengawas sebagai unit kerja eselon I yang memiliki tugas dan
wewenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran MA.
4.3. Indikator Keberhasilan
a. Diterbitkannya SK Panitera/Sekretaris Jenderal yang mengatur
mengenai standarisasi harga barang/jasa;
b. Diterbitkannya Keppres yang mengatur mengenai pembentukan Badan
Pengawas dalam struktur organisasi MA yang baru.
5. Pengelolaan Uang Perkara
5.1. Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya
Selain mengelola anggaran yang bersumber dari negara (APBN), MA
juga mengelola anggaran pendapatan mereka sendiri yakni yang terutama
bersumber dari biaya untuk kasasi dan Peninjauan Kembali perkara
perdata, perkara tata usaha negara dan perkara perdata agama. Pengaturan



mengenai biaya perkara ini diatur dalam Surat Keputusan Ketua MA
(SK KMA). Berdasarkan SK terakhir, yaitu SK KMA No: KMA/27A/
SK/III/2002 tentang Biaya Permohonan Kasasi disebutkan bahwa biaya
kasasi untuk Perdata Umum, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara
adalah Rp 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk biaya
PK berdasarkan SK KMA Nomor: KMA/42/SK/VIII/2001 adalah
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).151
Biaya perkara untuk Perdata Niaga diatur dalam SK KMA Nomor: KMA
/024/SK/VI/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor KMA/028/SK/IX/1998 Tentang Biaya Perkara Perdata
Niaga yang Dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Dalam SK ini
disebutkan bahwa biaya untuk kasasi kasus perdata niaga adalah Rp
5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan untuk biaya PK-nya adalah Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Tata cara pengelolaan biaya perkara untuk perkara niaga telah diatur dalam
SK KMA No: KMA.029/SK/VII/2001 tentang Perubahan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/054/SK/XI/1999 tentang
Pengelolaan Biaya Perkara Perdata Niaga. Namun sampai saat ini belum
ada SK KMA yang mengatur mengenai pengelolaan biaya perkara kasasi
dan PK untuk perdata umum, agama, dan tata usaha negara.
Jumlah uang yang diperoleh oleh MA dari uang perkara ini cukup besar.
Sebagai ilustrasi, jika rata-rata jumlah perkara kasasi perdata umum pertahun
adalah 3.769 perkara. Jika dikalikan jumlah tersebut dengan besarnya uang
perkara yang kini diberlakukan untuk perkara perdata umum, yaitu Rp.
500.000,- maka jumlah uang perkara yang masuk ke MA hanya untuk
perkara kasasi perdata umum adalah sebesar Rp. 2.345.000.000,- (dua
miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) per tahun. Dan jika kita
hitung keseluruhan biaya perkara kasasi dan PK untuk semua jenis perkara

Tahun 2000 Tentang pelaksanaan APBN.
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Wawancara dengan Pejabat MA dan pegawai MA, 2002.



tersebut, maka kita akan memperoleh estimasi jumlah uang perkara yang
masuk ke MA kurang lebih adalah Rp 4.590.000.000,- (empat miliar lima
ratus sembilan puluh juta rupiah) per tahun.
Pada prinsipnya uang tersebut digunakan untuk membiayai proses perkara
yang bersangkutan. Namun secara riil anggaran yang dikeluarkan untuk itu
sangat kecil. Karena itu MA selalu memiliki sisa uang dari biaya perkara ini
yang biasanya digunakan untuk menutupi kebutuhan dana operasional seharihari MA.152
Berdasarkan Memorandum Serah Terima Jabatan Ketua Mahkamah Agung
tahun 2000 dijelaskan bahwa uang perkara untuk perkara Perdata, Perdata
Agama dan TUN dikeluarkan secara rutin untuk biaya meterai dan leges.
Sedangkan penggunaan lainnya adalah atas kebijakan Ketua MA, yakni
untuk:153
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Uang makan karyawan/karyawati;
Transportasi karyawan golongan I dan II;
Biaya perbaikan kendaraan para Tuada;
Penyediaan ATK;
Biaya perbaikan jaringan Akses 121;
Biaya pengiriman perkara dengan paket pos.

Selama ini pengawasan mengenai uang perkara ini dilakukan oleh pengawas
internal MA sendiri. Biasanya MA melarang BPK untuk memeriksa uang
perkara karena uang tersebut bukan uang negara namun merupakan biaya
yang dipungut langsung dari para pihak yang berperkara dan dipergunakan
untuk memproses perkara tersebut.
Hal ini oleh sebagian pihak dikhawatirkan mengurangi sisi akuntabilitas
pengelolaan uang perkara. Karena itu ada keinginan untuk
memperkenankan lembaga eksternal, misalnya BPK, diberikan hak untuk
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Wawancara dengan Pejabat MA dan pegawai MA, 2002.
Dalam konteks MA, yang dimaksud kepala kantor adalah Panitera/Sekretaris Jenderal
(Pansekjen).
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Wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan dan Verifikasi, 27 November 2001.
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melakukan audit pengelolaan uang tersebut. Argumentasi usulan tersebut
adalah karena uang perkara dipungut dari masyarakat maka wajar jika
penggunaannya dapat diperiksa oleh BPK sebagai wakil rakyat dalam
menjalankan fungsi pemeriksaan terhadap penggunaan uang masyarakat
(yang dikelola negara).
Pemeriksaan oleh BPK menjadi penting pula jika dihubungkan dengan
perencanaan anggaran. Negara memerlukan informasi mengenai jumlah
uang perkara yang dikelola oleh MA sehingga perencanaan anggaran negara
untuk MA dapat dilakukan sesuai dengan prinsip efisiensi.
5.2. Rekomendasi
a. MA perlu membuat aturan yang limitatif mengenai penggunaan dan
pengelolaan uang perkara;
b. MA perlu memberikan kesempatan kepada BPK untuk dapat
memeriksa uang perkara yang dikelola oleh MA. Namun demikian,
hal tersebut harus diimbangi dengan pemberikan hak kepada MA untuk
mengelola sendiri dana dari pihak ketiga ini (tidak perlu disetor ke
negara);
c. Untuk mendukung kemudahan proses pengawasan dan pengelolaan
anggaran, maka MA perlu mengatur sistem pencatatan laporan
keuangan uang perkara yang terintegrasi dengan laporan keuangan
lainnya.
5.3. Indikator Keberhasilan
a. Diterbitkannya SK Ketua MA yang mengatur mengenai pola
pengelolaan dan pengawasan uang perkara sebagaimana dijelaskan;
b. Efektifnya pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan
dan pengelolaan uang perkara.
6. Kecukupan Anggaran dan Independensi MA
6.1. Kondisi Empiris dan Permasalahannya



Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, salah satu upaya menjamin
independensi peradilan adalah dengan cara menjamin independensi
keuangan bagi pengadilan. Pengadilan akan sulit untuk menjalankan fungsinya
secara independen apabila anggaran yang tersedia tidak mencukupi atau
jika besar kecilnya anggaran yang dapat diperoleh terlalu tergantung pada
pihak lain dalam negara (eksekutif atau legislatif misalnya) tanpa adanya
ukuran yang obyektif dan checks and balances. Oleh sebab itu, dalam konteks
kecukupan anggaran, beberapa konvensi internasional menegaskan bahwa
adalah kewajiban negara untuk menyediakan anggaran yang memadai bagi
terselenggaranya pengadilan yang baik.154
Di banyak negara, isu independensi anggaran bagi pengadilan dianggap
begitu penting, sehingga perlu untuk diatur dalam konstitusi.155 Bahkan
dalam konstitusi Filipina disebutkan bahwa pengadilan mempunyai otonomi
keuangan dan ditegaskan bahwa legislatif tidak boleh menyetujui anggaran
bagi pengadilan lebih rendah dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.156
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Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
SK Pansek No. MA/Pansek/013/SK/VI/02.
151
Biaya dan kasasi dan PK Perdata umum, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara ini
sebelumnya hanya sebesar Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah) untuk kasasi dan Rp 500.000,(limaratus ribu rupiah) untuk PK (SK KMA Nomor: KMA/027A/SK/VI/2000).
152
Menurut seorang mantan Panitera/Sekretaris Jenderal MA, penggunaan uang perkara
untuk menutupi sebagian biaya operasional MA ini adalah karena anggaran yang disediakan
negara belum mencukupi. Wawancara 6 November 2001.
153
Mahkamah Agung RI, Memorandum Serah Terima Jabatan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia, (Jakarta, MARI, 2000).
154
Mengenai kewajiban negara untuk memberikan dana yang mencukupi bagi pengadilan
dimuat dalam berbagai ketentuan internasional, misalnya dalam International BAR Association
Code of Minimum Standards of Judicial Independence, Article 13 Court services should be adequately financed
by the relevant government.
155
Lihat misalnya dalam konstitusi Thailand. Dalam section 275, disebutkan bahwa The Office
of the Courts of Justice shall have autonomy in personnel administration, budget and other activities as provided
by law.
156
Lihat Article VIII, Section 3, Konstitusi Filipina 1987. Lembaga peradilan di beberapa
negara lain, seperti Costa Rica misalnya, menerimajaminan dari konstitusinya untuk mendapatkan
persentase tertentu dari anggaran nasional setiap tahunnya. Model ini memang memiliki
dampak positif antara lain melindungi independensi peradilan (dari intervensi politik melalui
politik anggaran), memperjelas kuatnya dukungan negara bagi proses peradilan dan penegakan
hukum, serta memberi kepastian tentang besar anggaran peradilan. Tetapi model tersebut juga
150



Dan jika anggaran telah disetujui maka harus segera diberikan secara otomatis
dan berkala.
Namun bukan berarti dengan adanya ketentuan konstitusi yang demikian
akan mengatasi masalah anggaran bagi pengadilan. MA Filipina tetap merasa
bahwa anggaran yang diperolehnya masih belum memadai hal mana
disebabkan karena adanya penentuan anggaran yang executive heavy.157
Independensi peradilan yang terancam oleh kebijakan anggaran juga terjadi
di Amerika Serikat. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 1999
menyimpulkan setidaknya dalam tingkatan tertentu independensi peradilan
terancam oleh proses pengajuan dan persetujuan anggaran.158
Masalah kecukupan anggaran untuk MA menjadi isu besar pula di
Indonesia. Sebagaimana telah disinggung, banyak pihak di MA menganggap
bahwa anggaran yang disediakan oleh negara untuk MA tidak mencukupi
untuk menutupi biaya operasional, misalnya untuk pemeliharaan gedung,
perawatan kendaraan operasional, pembelian Alat Tulis Kantor (ATK),
pakaian dinas atau seragam karyawan dan lain-lain. Namun demikian diakui
bahwa tiga tahun terakhir ini sudah ada kenaikan jumlah anggaran bagi
MA, hal mana sangat membantu MA untuk menjalankan fungsi lebih
baik.159

memiliki masalah antara lain: Pertama, banyak negara yang pada kenyataannya tidak mematuhi
mandat konstitusi tersebut karena hanya dipandang sebagai ketentuan simbolik yang bisa
disiasati dengan manipulasi legislasi. Kedua, sekali ada penetapan anggaran minimum, biasanya
sulit bagi MA untuk mendapatkan anggaran lebih besar dari anggaran minimum tersebut.
Ketiga, penetapan persentase anggaran tertentu yang fix dapat mengesampingkan efisiensi dan
akuntabilitas penggunaan anggaran sebab MA tidak perlu lagi memberikan justifikasi pada
parlemen tentang apa dan bagaimana mereka membelanjakan anggarannya. Office of Democracy
and Governance U.S. Agency for International Development, Guidance for Promoting Judicial Independence
(Washington DC: U.S. Agency for International Development, 2001), hlm. 26.
157
Seperti di Indonesia, sampai dengan tahun 1993 usulan anggaran pengadilan yang disusun
oleh Mahkamah Agung Filipina (Philippinnes Supreme Court) harus diajukan ke pemerintah
(Departemen Anggaran dan Manajemen (Department for Budget and Management) dan baru nantinya
pemerintah yang mengajukan ke kongres untuk disetujui. Sebelum diajukan ke kongres,
departemen tersebut cenderung untuk selalu mengurangi anggaran pengadilan tanpa
mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan MA Filipina. Melihat kenyataan ini pada tahun
1993 MA Filipina berinisiatif untuk berpolitik yakni mengajukan usulan anggaran pengadilan



Salah satu cara yang mudah untuk mengukur kecukupan anggaran MA
adalah dengan membandingkan apakah anggaran yang diberikan pada
MA sesuai dengan yang diajukan (usulan). Dalam kenyataanya tidak semua
hal yang diminta atau diusulkan oleh MA disetujui oleh eksekutif dan
legislatif. Walaupun adakalanya dalam beberapa item, anggaran yang
diberikan melebihi apa yang diusulkan. Sebagai contoh belanja barang untuk
anggaran rutin kepaniteraan yang diterima MA tahun 2001 lebih tinggi
dibandingkan
dengan yang diminta.
No. KEGIATAN
DUK
RAPBN
DIK
1.

Tabel VII.4
SEKJEN
Perbandingan
DUK-RAPBN-DIK
Mahkamah
RI
Belanja Pegawai
4.819.652
4.773.810 Agung4.771.290
160
Tahun
2001
Belanja Barang
4.723.454
3.380.434
3.380.434
Ribuan Rupiah) 951.717
Belanja Pemeliharaan (Dalam
1.447.384
951.717
Belanja Perjalanan

2

KEPANITERAAN
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Pemeliharaan
Belanja Perjalanan

No. KEGIATAN
1.

245.180

109.544

109.544

23.490.737
4.179.954
154.700
2.326.666

23.479.805
4.179.954
116.424
1.350.689

23.490.737
5.635.375
116.424
1.350.689

DUK

RAPBN

DIK

Tabel VII.5
SEKJEN
Perbandingan
DUK-RAPBN-DIK
Mahkamah
RI
Belanja Pegawai
4.981.927
5.171.183 Agung5.161.703
161
Tahun
2002
Belanja Barang
6.436.600
3.942.396
6.411.126
Belanja Pemeliharaan (Dalam
1.256.320
1.107.284
Ribuan Rupiah)1.109.930
Belanja Perjalanan
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127.755.

127.755

langsung ke Kongres tanpa melalui Departemen Anggaran dan Manajemen. Selain itu mereka
juga mendesak eksekutif untuk tidak melakukan pemotongan terhadap anggaran yang



No. KEGIATAN
2

KEPANITERAAN
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Pemeliharaan
Belanja Perjalanan

DUK

RAPBN

DIK

23.490.737
5.635.375
156.940
2.414.780

25.446.112
4.874.294
135.743
1.575.227

25.436.742
4.808.329
135.743
1.568.649

Menghitung tingkat kecukupan ang garan MA deng an
memperbandingkan antara usulan yang diajukan dengan anggaran yang
disetujui dalam APBN hanya dapat dipergunakan dengan asumsi:
Pertama, perencanaan anggaran atau usulan anggaran yang diajukan telah
dibuat dengan baik, yakni berdasarkan kebutuhan riil MA. Kedua,
anggaran yang disetujui benar-benar digunakan secara efisien dan efektif.
Ketiga, MA tidak memiliki sumber pemasukan (anggaran) selain dari
APBN.
Permasalahannya adalah ketiga asumsi di atas tidak terpenuhi. Sulit untuk
menentukan apakah usulan anggaran yang diajukan sudah sesuai dengan
kebutuhan riil atau belum karena sebagaimana dijelaskan, perencanaan
anggaran yang dilakukan MA memiliki kelemahan dan MA tidak pernah
melakukan need assessment untuk dapat memberikan gambaran akan
kebutuhan riil MA.
Namun andaikan perencanaan anggaran yang dibuat MA sudah baik,
bukan berarti otomatis MA akan memperoleh anggaran yang memadai



karena beberapa hal: (1) selama ini ada anggapan bahwa negara belum
serius untuk memberikan anggaran yang memadai kepada hampir
seluruh departemen/lembaga negara; (2) alokasi anggaran untuk MA
dalam APBN dimasukkan dalam alokasi anggaran untuk sektor hukum.
Selama ini timbul kesan bahwa ada sektor-sektor tertentu yang selalu
dijadikan prioritas dalam program pemerintah, yang salah satunya
tercermin dari besarnya alokasi anggaran diterimanya.162 Sementara ada
sektor-sektor lain yang di anak tiri-kan karena menerima anggaran
yang minim, termasuk sektor hukum (di mana MA masuk di dalamnya).
Selain itu, meski alokasi dari sektor hukum tersebut jumlahnya kecil,
jumlah tersebut masih harus lagi dibagi ke sub-sub sektor lain di bidang
hukum selain MA (dan pengadilan), misalnya kejaksaan, kepolisian dan
beberapa institusi lain.
Kesulitan yang sama ditemui untuk menilai kecukupan anggaran dengan
menghubungkannya dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan
anggaran. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan anggaran
MA selama ini masih belum efisien dan efektif.
Selain itu selama ini MA memiliki sumber pendanaan selain dari APBN,
khususnya dari uang perkara, yaitu kira-kira sebesar Rp. 4.590.000.000,(empat miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) per tahun. Walaupun
jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan dengan anggaran yang
bersumber dari APBN, tanpa mengetahui secara riil kebutuhan anggaran
bagi MA, pihak lain, terutama pemerintah dan DPR bisa menganggap
MA tidak membutuhkan anggaran dari APBN yang terlalu tinggi karena
sudah memiliki tambahan anggaran dari uang perkara.
6.2. Rekomendasi

diusulkannya secara sepihak (tanpa mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan MA).
Walaupun demikian, dalam prakteknya usulan anggaran pengadilan tetap saja dapat berubah,
baik karena kemauan Kongres maupun karena Departemen Anggaran dan Manajemen. Lihat
Jan Willem Bakker, The Philippine Justice System, (Leiden University: 1997), hal.95-97.



a. MA perlu terus mendorong political will dari negara untuk
memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi MA;
b. MA perlu mendorong adanya jaminan ketercukupan anggaran bagi
MA dalam peraturan perundang-undangan dengan tetap mewajibkan
adanya akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran;
c. Untuk dapat menyakinkan penentu kebijakan anggaran, MA perlu
dilakukan need assessment untuk mengukur kebutuhan anggaran riil bagi
pengadilan. Need assessment ini perlu dilakukan dengan melibatkan pihakpihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan anggaran negara,
seperti perwakilan dari Depkeu, Bappenas, DPR dan BPK dengan
didukung oleh orang yang menguasai bidang tersebut;
d. MA perlu memperjuangkan agar anggaran bagi MA dapat dijadikan
sektor tersendiri dalam APBN;
e. MA perlu memperbaiki mekanisme perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari
APBN dan uang perkara sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya.
6.3. Indikator Keberhasilan
a. Adanya jaminan dalam peraturan perundang-undangan bahwa anggaran
yang diberikan negara kepada pengadilan harus mencukupi, dan di sisi
lain diatur mekanisme pertanggungjawabannya;
b. Terbentuknya tim yang akan melakukan need assesment untuk mengetahui
jumlah anggaran riil yang dibutuhkan pengadilan;
c. Diketahuinya secara pasti kebutuhan anggaran bagi pengadilanpengadilan;
d. Anggaran bagi MA masuk dalam sektor sendiri dalam APBN;
e. Diterbitkannya SK Ketua MA mengenai perbaikan pengelolaan
keuangan, mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta
pertanggungjawaban anggaran MA.

B. Sarana dan Prasarana
1. Kondisi Normatif, Empiris dan Permasalahannya


Seperti halnya anggaran, dukungan sarana dan prasarana (fasilitas) yang
memadai merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan tugas MA.
Jika memadai atau tidaknya anggaran MA masih bisa diperdebatkan apalagi mengingat bisa dikatakan hampir semua departemen memiliki
permasalahan kekurangan anggaran yang sama- masalah kurang
memadainya fasilitas MA dan Hakim Agung lebih jelas terlihat. Jika seorang
Dirjen atau bahkan pejabat eselon II di departemen dapat memiliki
sambungan langsung telepon atau fax,163 ruang kerja yang cukup luas, rumah
dinas atau kendaraan dinas misalnya, fasilitas yang minimal sama tidak
dimiliki sebagian (besar) Hakim Agung.
Berdasarkan Keppres No. 29 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas
Kredit kepada Para Hakim Agung RI untuk Pembelian Kendaraan
Perorangan, setiap Hakim Agung (seharusnya) mendapatkan subsidi harga
pembelian kendaraan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Sampai saat
ini Hakim Agung yang diangkat pada tahun 2000 belum mendapatkan
fasilitas subsidi kendaraan dinas tersebut -bahkan sampai sebagian dari
mereka pensiun-. Di sisi lain, pejabat Lembaga Tinggi Negara lainnya,
DPR, BPK dan DPA telah memperoleh fasilitas tersebut. 164 Bahkan
ironisnya, ketentuan bagi anggota DPR telah diubah yakni dengan Keppres
Nomor 87 Tahun 2000 dimana dalam Keppres tersebut subsidi kendaraan
bagi anggota DPR telah dinaikan menjadi Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh
juta rupiah).
Masalah fasilitas rumah dinas pun tidak jauh berbeda. Sampai saat ini

158
James W. Douglas dan Roger E. Hartley, The Politics of Court Budgeting in the States: Is Judicial
Independence Threatened by Budgetary Process? dalam http://www.eller.arizona.edu/spap/ faculty/
independence.pdf"
159
Wawancara dengan beberapa Hakim Agung dan beberapa staf pendukung, 2002.
160
Data dari Biro Keuangan Mahkamah Agung RI. Walaupun data ini hanya untuk anggaran
rutin namun setidaknya memberikan gambaran mengenai perbandingan usulan dan anggaran
yang diterima oleh MA.
161
Ibid.
162
Hal ini harus dikaji secara hati-hati karena tidak semua sektor yang mendapatkan anggaran
yang lebih besar dari sektor lain harus diartikan bahwa sektor tersebut diprioritaskan. Hal



sebagian besar Hakim Agung yang baru belum memiliki rumah dinas,
terutama Hakim Agung yang dilantik tahun 2000. Sampai-sampai Ketua
MA harus mengutus seorang Hakim Agung menemui Sekretaris Negara
untuk memperjuangkan masalah rumah dinas ini.165 Karena ketiadaan rumah
dinas, sebagian Hakim Agung masih harus mengontrak rumah sendiri.
Kondisi ini dianggap mempengaruhi kinerja sebagai Hakim Agung.166
Kurang memadainya fasilitas Hakim Agung, apalagi jika dibandingkan
dengan pejabat lain setara atau bahkan lebih rendah di lingkungan legislatif
dan terutama eksekutif, secara jelas menunjukkan rendahnya penghargaan
negara atas status Hakim Agung. Dan secara tidak langsung hal ini
mempengaruhi citra Hakim Agung di mata pejabat negara lainnya.
Selain fasilitas yang melekat kepada Hakim Agung sebagai pejabat negara,
fasilitas lain yang tidak kalah pentingnya adalah fasilitas pendukung kerja
seperti perpustakaan, komputer dan sebagainya. Saat ini MA memiliki
perpustakaan dengan jumlah koleksi relatif cukup banyak, yaitu sekitar
20.000 eksemplar buku, koleksi berbagai majalah, dan sekitar 500
makalah.167 Namun sampai saat ini tidak ada sistem yang memudahkan
Hakim Agung dan pejabat lain untuk menelusuri peraturan perundangundangan, yurisprudensi, putusan MA terdahulu atau bahan referensi lainnya.
Berikut ini hasil survei terhadap Hakim Agung mengenai fasilitas yang
sebenarnya dibutuhkan MA dan Hakim Agung namun sampai saat ini
dirasa masih belum memadai.
No.

Jenis Fasilitas

Prosentase

Tabel VII.6
Fasilitas
yang Dibutuhkan,
1. Kendaraan dinas
80%
Namun Belum Diperoleh Secara Memadai
2. Perumahan
75%
3. Komputerisasi dan sistem informasi
4. Pengamanan pribadi dan keluarga
5. Perpustakaan

65%
60%
45%

tersebut bisa jadi disebabkan karena secara riil memang kebutuhan mereka lebih besar, misalnya



Fasilitas lain yang nantinya akan penting untuk dimiliki MA adalah fasilitas
pendukung pelaksanaan sistem satu atap, baik berupa gedung kantor bagi
pejabat yang akan menjalankan fungsi pembinaan personel dan administrasi
sampai dengan gedung untuk keperluan pendidikan dan pelatihan.
2. Rekomendasi
a. MA perlu terus mendorong DPR dan Pemerintah untuk meningkatkan
anggaran MA guna perbaikan sarana dan prasarana Hakim Agung dan
MA.
Prioritas utama dalam pengadaan sarana dan prasarana ini adalah yang
berkaitan langsung dengan masalah pekerjaan dan sarana dan prasarana
yang berkaitan dengan penyatuan atap. Sarana dan prasarana yang
berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan antara lain adalah
sistem yang memudahkan Hakim Agung dan pejabat lain untuk
menelusuri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan MA
terdahulu atau bahan refensi lainnya, sambungan telepon dan fax
tersendiri bagi Hakim Agung, perbaikan ruangan yang ada di MA
sehingga nyaman untuk berkerja, dan sebagainya.168 Sarana dan prasarana
yang berkaitan dengan proses penyatuan atap misalnya adalah pengadaan
gedung bagi pejabat yang akan menjalankan fungsi pembinaan personel
dan adminitrasi serta Gedung Pendidikan dan Latihan (Diklat) hakim
dan pegawai MA;
Selain itu perlu terus dilakukan pebenahan perpustakaan, yakni dengan
penambahan jumlah koleksi, komputerisasi katalog koleksi yang
dimilikimya, dan memperluas ruang perpustakaan sehingga lebih

karena lebih besarnya jumlah pegawai yang bekerja di departemen atau lembaga negara dalam



nyaman dan dapat menampung semua koleksi perpustakaan MA;
b. Presiden perlu meningkatkan fasilitas Hakim Agung, khususnya dengan
mengeluarkan aturan untuk meningkatkan fasilitas rumah dinas dan
kendaraan dinas.
3. Indikator Keberhasilan
a. Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih baik bagi MA;
b. Diterbitkannya Keppres tentang perbaikan fasilitas bagi Hakim Agung.



BAB VIII
MANAJEMEN PERK
ARA
PERKARA
Manajemen perkara merupakan tata kerja penyelesaian perkara. Di
Mahkamah Agung (MA), manajemen perkara dimulai sejak perkara-perkara
tersebut diterima oleh MA, ditelaah dan didaftar di direktorat perkara,
didistribusikan ke Tim dan Majelis Hakim Agung, diperiksa,
dimusyawarahkan, diputus dan dibacakan di sidang yang terbuka untuk
umum oleh Majelis Hakim Agung, diarsipkan sampai dengan dikirimnya
kembali berkas perkara tersebut kepada pengadilan pengaju (pengadilan
tingkat pertama).
Berikut ini deskripsi, penelaahan serta rekomendasi perbaikan manajemen
perkara di MA berdasarkan hasil kajian pustaka, in depth interview serta
observasi lapangan.

A. Pendaftaran Perkara
1. Kondisi Normatif dan Empiris
1.1. Proses Pendaftaran Perkara
Proses pendaftaran perkara di MA terdiri dari beberapa tahap. Pertama,
berkas perkara dari Pengadilan pengaju (pengadilan tingkat pertama) dikirim
ke MA dan diterima pertama kali oleh Bagian Tata Usaha dari Biro Umum.
Di Biro Umum dilakukan pencatatan terhadap nomor surat berdasarkan
urutan tanggal masuk berkas tersebut. Data nomor surat tersebut berguna
sebagai dasar pencatatan nomor registrasi perkara di Direktorat.



Karena banyaknya berkas yang masuk ke Biro Umum, dalam praktek
tak jarang berkas-berkas perkara tersebut tidak langsung diberi nomor.
Hal ini menjadikan proses penomoran menjadi rentan terhadap kesalahankesalahan urutan penomoran berkas sesuai nomor urut.
Setelah diberi nomor, berkas perkara tersebut kemudian dikelompokkan
berdasarkan jenis perkara. Selanjutnya berkas diserahkan kepada masingmasing Direktorat berdasarkan jenis perkara tersebut. Misalnya berkas
perkara perdata diserahkan pada Direktorat Perdata, perkara pidana
diserahkan pada Direktorat Pidana dan seterusnya. Pengiriman berkas dari
Biro Umum ke Direktorat tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 7 (tujuh) hari semenjak berkas diterima oleh Biro Umum. Selama di
Biro Umum, berkas perkara tidak dibuka amplopnya.
Di masing-masing Direktorat, berkas perkara diterima oleh Sub Dit
Umum. Di Sub Dit Umum inilah berkas perkara dibuka. Apabila berkas
tersebut adalah berkas perkara kasasi, maka diserahkan kepada Sub Dit
Kasasi untuk dilakukan penelaahan. Apabila berkas tersebut berkas perkara
peninjauan kembali (PK) maka diajukan kepada Sub Dit PK. Khusus untuk
Direktorat Pidana, terdapat Sub Dit Grasi yang khusus menerima berkas
permohonan grasi.
Penelaahan di Sub Dit ini berfungsi untuk memeriksa dan meneliti
kelengkapan berkas perkara (permohonan Kasasi atau permohonan PK)
sebagaimana yang disebutkan dalam daftar isi surat pengantar. Apabila
berkas perkara tersebut ternyata belum lengkap, maka Sub Dit ini akan
mengirimkan pemberitahuan tentang kekurangan kelengkapan berkas
perkara tersebut kepada pengadilan pengaju. Dalam hal demikian, Sub
Dit akan menyimpan berkas tersebut untuk menunggu kelengkapannya
dari pengadilan pengirim/pengaju.169
Setelah seluruh berkas perkara lengkap, berkas kemudian dicatat dalam
buku register induk perkara dengan merujuk pada nomor pencatatan di
169



Buku III MA , hal. 36. Dalam prakteknya sekarang, berkas perkara dikembalikan langsung

Biro Umum. Dengan dicatatkannya berkas dalam buku register tersebut
maka dengan demikian perkara telah terdaftar di MA. Setelah didaftarkan,
Direktorat mengirimkan pemberitahuan kepada Pengadilan Pengaju dan
para pihak bahwa perkara tersebut telah didaftarkan.
1.2. Pemrioritasan Perkara
Pada prinsipnya pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan nomor urut
register. Namun demikian, untuk perkara-perkara tertentu pemeriksaannya
dapat diprioritaskan. Penentuan pemerioritasan perkara dilakukan oleh
Ketua/Wakil Ketua MA. Adapun proses untuk memprioritaskan perkara
adalah sebagai berikut: Pemohon perkara prioritas mengajukan
permohonan ke Ketua/Wakil Ketua MA. Dari Ketua/Wakil Ketua MA,
turun disposisi ke direktur yang relevan dengan jenis perkaranya. Kemudian
direktur membuat pertimbangan. Pertimbangan tersebut diajukan ke
Ketua/Wakil Ketua MA. Lalu Ketua/Wakil Ketua menilai apakah
permohonan perkara prioritas tersebut memenuhi syarat ataukah tidak.
Keputusan akhir tentang diprioritaskan tersebut di tangan Ketua/Wakil
Ketua MA. Pendapat direktur tidak mengikat. Jika berdasarkan
pertimbangan Ketua/Wakil Ketua MA terdapat alasan yang kuat bahwa
berkas perkara tertentu harus diprioritaskan, maka Ketua/Wakil Ketua
MA menyetujui permohonan dan meminta agar perkara tersebut dahulukan
dalam pemeriksaannya dibandingkan perkara-perkara yang lain.
Prosedur di atas berlaku untuk perkara selain perkara pidana tertentu. Khusus
untuk perkara pidana dimana terpidananya masih dalam status penahanan,
maka perkara tersebut secara otomatis diprioritaskan.
Adapun alasan yang biasanya dipergunakan untuk memprioritaskan suatu
perkara adalah:170
1. Perkara tersebut menarik perhatian masyarakat;

ke pengadilan pengaju untuk dilengkapi dan dikirimkan kembali ke MA.
170
Diolah berdasarkan hasil wawancara dengan direktur di MA, tanggal 19 Oktober 2001,



2.
3.
4.
5.
6.

Jangka waktu penahanan dari terpidana hampir habis;
Perkara tersebut memiliki muatan politik;
Perkara perceraian;
Perkara perdata dimana pihak penggugatnya sudah lanjut usia;171
Perkara perburuhan.

Alasan-alasan di atas dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok sifat alasan:
a. Bersifat Obyektif
Yaitu penilaian pemrioritasan perkara yang didasarkan kepada sifat dari
perkara itu sendiri (tidak bergatung pada penilaian subyektif Ketua/
Wakil Ketua MA), misalnya perkara pidana dimana masa penahanan
Terpidananya hampir habis;
b. Bersifat Subyektif
Yaitu penilaian pemrioritasan perkara yang bergantung sepenuhnya
kepada Ketua/Wakil Ketua MA, misalnya perkara yang menarik
perhatian masyarakat, perkara yang memiliki muatan politik dan
sebagainya.
2. Permasalahan
2.1. Pendaftaran Perkara
Karena tak jarang penomoran berkas di Biro Umum tidak dilakukan
dengan segera, maka tahapan ini menjadi rawan terhadap praktek-praktek
negatif yang mungkin dilakukan oleh oknum pegawai MA. Misalnya
berkolusi dengan pihak yang berkepentingan (pemohon/termohon
langsung atau pihak pengacaranya) untuk mendahulukan penomoran berkas
perkara tertentu, memperlambat proses penomoran dengan
menghilangkan kelengkapan permohonan kasasi.172

hasil Focus Group Discussion yang dilakukan oleh LeIP tanggal 4 Desember 2001 dan Pompe,
op.cit, hal. 261.



2.2. Pemrioritasan Perkara
Belum ada suatu aturan yang baku yang dapat menjadi parameter untuk
menentukan apakah perkara tertentu dapat diprioritaskan ataukah tidak.
Kecuali perkara pidana dimana terpidananya ditahan atau perara perceraian
dan buruh, semua alasan pemerioritasan perkara tergantung pada penilaian
subyektif dari Ketua/Wakil Ketua MA. Hal ini mengakibatkan proses
pemrioritasan perkara rawan praktek negatif.173
3. Rekomendasi
3.1. Pendaftaran di Sub Dit
a. MA perlu meningkatkan kontrol terhadap pegawai pendaftaran.
b. MA perlu membuat sistem informasi perkara yang lengkap (sejak
perkara didaftarkan) dan dapat diakses oleh masyarakat secara mudah.
3.2. Pemrioritasan Perkara
MA perlu membuat aturan yang tegas tentang mekanisme pemrioritasan
perkara yang setidaknya mengatur hal-hal berikut:
Pertama, sifat atau jenis perkara yang dapat diprioritaskan diatur secara
limitatif dan jelas. Sebisa mungkin semua perkara yang akan diprioritaskan
dapat dinilai secara obyektif. 174 Kedua, khusus untuk perkara yang
penilaiannya harus ditafsirkan (subyektif), maka penentuannya dilakukan
secara kolegial dalam Rapat Pimpinan (bukan hanya oleh Ketua/Wakil
Ketua MA).
4. Indikator Keberhasilan
a. Adanya Sistem Informasi yang dapat diakses masyarakat dengan mudah;
b. Diterbitkannya SK Ketua MA yang mengatur mengenai Pemrioritasan
Perkara.
171
Maksud pemrioritasan ini adalah agar pihak yang menang dapat merasakan kemenangannya
selagi masih hidup.



B. Pendistribusian Perkara
1. Kondisi Normatif dan Empiris
Setelah perkara didaftarkan, pada setiap akhir bulannya masing-masing
Direktorat menyerahkan seluruh perkara yang masuk kepada Ketua/Wakil
Ketua MA. Penyerahan perkara tersebut dilakukan dengan cara membuat
Usulan Edar175 yang berisi daftar dari nomor-nomor roll perkara yang
masuk. Atas dasar Usulan Edar tersebut Ketua/Wakil Ketua MA
menentukan Tim-Tim yang akan menangani masing-masing perkara176.
Misalnya, perkara dengan nomor 1-10 diberikan ke Tim A, perkara nomor
10-30 ke Tim B dan seterusnya.
Saat ini terdapat 8 (delapan) Tim di MA. Tim tersebut diberi nama
berdasarkan nama-nama inisial burung, mulai dari A sampai dengan H.177
Masing-masing Tim dikepalai oleh seorang Pimpinan MA, mulai dari Ketua
MA, Wakil Ketua MA dan para Ketua Muda. Pada prinsipnya semua
perkara jenis apapun dapat diperiksa oleh majelis hakim di setiap Tim.
Tidak ada pembagian yang ketat dimana sebuah Tim hanya dapat
memeriksa perkara jenis tertentu (pidana saja, perdata saja dan seterusnya).
Walau demikian, memang ada upaya untuk lebih menitikberatkan
pendistribusian suatu jenis perkara tertentu ke Tim-Tim tertentu.178 Karena
itu biasanya dikatakan bahwa pembagian perkara di MA masih belum
sepenuhnya menganut Sistem Kamar (chamber system).
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Berdasarkan informasi dari mantan staff Wakil Panitera, 2002.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Agung dan pegawai MA, 2002.
174
Misalnya pemrioritasan perkara dengan alasan umur tua harus didefinisikan secara tegas,
misalnya di atas 70 tahun.
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Usulan Edar adalah daftar berkas perkara yang masuk ke MA yang dibuat oleh masingmasing Direktur yang kegunaannya adalah untuk memudahkan Ketua dan Wakil MA dalam
mendistribusikan perkara-perkara tersebut ke masing-masing Tim.
176
Lihat kewenangan dari Ketua dan Wakil Ketua MA sebagaimana yang telah dijelaskan
dalam Buku III MA. Dalam prakteknya, bisa jadi ada pembagian tugas antara Ketua MA dan
Wakil Ketua MA. Misalnya untuk perkara perdata pembagiannya dilakukan oleh Ketua sedang
perkara pidana oleh Wakil Ketua. Bahkan pada masa lalu, khusus untuk perkara pidana, pembagian
Tim dilakukan oleh Ketua Muda Pidana.
173



Dalam setiap Tim, dibentuk majelis-majelis hakim oleh masing-masing
Ketua Timnya. Jumlah majelis di setiap Tim ini maksimal 3 majelis. Dengan
jumlah Hakim Agung 51 orang, jumlah majelis hakimnya adalah 17 majelis.
Setiap majelis terdiri dari 3 orang Hakim Agung. Jumlah majelis di masingmasing Tim bervariasi. Kewenangan untuk menentukan seorang Hakim
Agung berada di Tim tertentu ada pada Ketua MA.179
Dalam hal tertentu, Ketua MA dapat membentuk Majelis Khusus, atau
memberi izin kepada Wakil Ketua atau Ketua Muda Mahkamah Agung
RI untuk membentuk majelis khusus. Majelis khusus ini biasanya dibentuk
untuk menangani perkara-perkara yang berat dan membutuhkan keahlian
lintas bidang.180
Setelah penentuan Tim yang akan memutus perkara, masing-masing Ketua
Tim kemudian harus menentukan majelis-majelis yang akan menangani
perkara dalam waktu paling lama 2 minggu. Akan tetapi untuk Perdata
Niaga, susunan majelis hakimnya baik untuk kasasi maupun PK diatur
dengan Keputusan Ketua MA. Keputusan Ketua MA terakhir yang
mengatur tentang hal tersebut ialah Keputusan Ketua MA No: KMA/
04/SK/II/2002.
Masing-masing berkas perkara kemudian dicatatkan oleh Asisten
Koordinator (Askor) masing-masing Tim. Masing-masing Askor tersebut
kemudian membagikan berkas-berkas tersebut ke masing-masing Hakim
Agung Pembaca Pertama (P I) dalam setiap majelis melalui Asisten masingmasing Hakim Agung P I.181 Asisten P I kemudian mencatatkan penerimaan berkas tersebut ke dalam buku register.

177
A untuk Alap-alap, B untuk Buraq, C untuk Cendrawasih, D untuk Dadali, E untuk Elang,
F untuk Falcon, G untuk Garuda dan H untuk Hantu.
178
Hal ini terutama dipraktekkan dalam perkara tata usaha negara dan agama dimana untuk
perkara tersebut biasanya diberikan ke Tim yang didominasi Hakim Agung yang menguasai
hukum agama islam dan tata usaha negara.
179
Wawancara dengan Hakim Agung tanggal 4 Maret 2002.
180
Misalnya kasus Kedung Ombo, dimana perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh



2. Permasalahan
2.1. Pendistribusian Perkara Yang Tidak Efisien
Dalam pendistribusian perkara, MA tidak mengenai pengklasifikasian
perkara, baik berdasarkan bobot perkara (berat-ringannya perkara) maupun
berdasarkan kesamaan masalah hukumnya (similarity question of law). Dengan
demikian, bisa saja majelis tertentu dalam waktu tertentu lebih banyak
memeriksa dan memutus perkara yang rata-rata bobotnya lebih besar dari
majelis lain. Hal ini kemudian menyulitkan untuk mengukur produktivitas
antar majelis atau antar Hakim Agung.182
Selain itu, bisa saja ada perkara-perkara yang memiliki kesamaan masalah
hukum diperiksa dan diputus oleh majelis-majelis yang berlainan. Hal ini
memiliki implikasi yang luas, misalnya putusan antara satu majelis Hakim
Agung dengan majelis Hakim Agung lain yang memutus perkara sejenis
bisa berlainan. Selain itu, proses memeriksa dan memutus menjadi tidak
efisien karena masing-masing majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara
yang memiliki kesamaan masalah hukum bisa jadi harus menempuh proses
penelitian dan perdebatan yang sama panjangnya.
Sebagai perbandingan, Pengadilan Tinggi Karnataka India berhasil mengikis
tumpukan perkaranya, salah satunya dengan cara mengefisienkan proses
memeriksa dan memutus perkara dengan menerapkan sistem
pengklasifikasian berdasarkan kesamaan permasalahan hukum. Perkara yang
memiliki kesamaan permasalahan hukum tersebut dikelompokkan dan
dibagikan ke satu majelis Hakim Agung yang sama sehingga mereka bisa
secara efisien memeriksa dan memutusnya.183
2.2. Ketiadaan Sistem Kamar
Sebagaimana dijelaskan di atas, pembagian Tim di MA belum sepenuhnya
menerapkan Sistem Kamar, sistem dimana masing-masing Tim ( kamar )
hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara tertentu saja, sesuai
majelis khusus yang terdiri dari Ketua MA bersama-sama dengan 2 orang Ketua Muda MA.



keahlian Hakim-hakim Agung yang ada di Tim tersebut. Misalnya Tim A
hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara
perdata saja atau Tim B hanya memeriksa dan memutus perkara pidana
saja. Dan seterusnya.
Ketidakadaan sistem kamar yang ketat tersebut menimbulkan beberapa
dampak negatif. Pertama, mengakibatkan tidak jarang putusan MA menjadi
tidak konsisten. Untuk suatu permasalahan hukum yang sama, putusan
MA bisa berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena semua Tim dan Majelis
Hakim Agung bisa memeriksa dan memutus perkara apa saja. Kedua, kualitas
putusan menjadi kurang maksimal karena suatu perkara bisa saja diputus
oleh mereka yang bukan ahlinya.184 Ketiga, implikasi dari dua hal di atas
menyebabkan proses pemeriksaan serta pemutusan perkara menjadi lebih
lambat. Adalah wajar jika Hakim yang memiliki latar belakang hukum
pidana atau agama akan membutuhkan waktu lebih lama jika diminta untuk
memeriksa dan memutus perkara keperdataan yang bukan bidangnya.
Demikian sebaliknya.
2.3. Penentuan Majelis oleh Ketua Tim dan Pembagian Perkara
dalam Majelis
Penentuan majelis serta pendistribusian perkara ke majelis merupakan
kewenangan mutlak dari Ketua Tim. Namun demikian, tidak ada parameter
yang jelas bagi Ketua Tim dalam melaksanakan kewenangannya tersebut.
Hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dimana
ketua Tim dapat memilih majelis sedemikian rupa dan membagi perkara
ke majelis dimana ia ada di dalamnya sesuai dengan kepentingannya.185
2.4. Pendistribusian Perkara di Luar Pola Standar
Walaupun MA memiliki pola standar pendistribusian perkara sebagaimana
dijelaskan, bukan mustahil seorang Hakim Agung dapat memesan agar
Kasus permohonan pembubaran GOLKAR dimana majelis hakimnya terdiri dari 5 (lima)
orang Hakim Agung dan seterusnya.
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Setiap Hakim Agung dibantu oleh 1 atau lebih Asisten Hakim Agung yang berasal dari
Hakim Pengadilan Negeri yang diperbantukan di MA. Asisten Hakim Agung tersebut sekaligus



suatu perkara tertentu diberikan kepada majelisnya. Hal ini bisanya dilakukan
dengan bekerjasama dengan Pimpinan MA atau dengan Direktur perkara.186
3. Rekomendasi
3.1. Pendistribusi Perkara Berdasarkan Klasifikasi
MA perlu memperbaiki pola pendistribusian perkara dengan membuat
sistem pengklasifikasian perkara, baik berdasarkan bobot (berat/ringannya)
perkara serta kesamaan masalah hukumnya (similarity question of law). Dengan
adanya pengkasifikasian perkara berdasarkan kesamaan masalah hukum
maka perkara yang memiliki kesamaan masalah hukum harus didistribusikan
ke satu majelis. Dan dengan adanya pengklasifikasian berdasarkan bobot,
MA dapat mendistribusikan perkara secara lebih adil.
Untuk mendukung sistem pengklasifikasian perkara berdasarkan bobot,
MA harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Penelitian ini dimaksudkan
untuk menentukan variable-variable yang diperlukan untuk menentukan
sistem pengklasifikasi dan untuk mengukur waktu rata-rata yang wajar
bagi seorang Hakim Agung untuk memutus perkara dengan klasifikasi
tertentu tersebut. 187 Hal yang hampir sama harus dilakukan untuk
menentukan pengkasifikasian berdasarkan persamaan masalah hukum.
Untuk mempermudah proses pengklasifikasian sebagaimana dijelaskan di
atas, MA perlu dibuat program komputer khusus sehingga pengklasifikasian
perkara dapat dilakukan secara otomatis.
3.2. Sistem Kamar
MA perlu menerapkan sistem kamar yang tegas. Pengaturan mengenai
sistem kamar ini sebaiknya di atur di tingkat undang-undang. Pengaturan
dalam UU menjadi penting karena sulit bagi MA untuk mengatur sendiri
berfungsi sebagai Panitera Pengganti (PP) pada Hakim Agung tersebut.
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Report Hasil Studi Banding ke Belanda dan India, 2001-2002.
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Sistem yang berlaku saat ini secara tidak langsung mendorong hakim menjadi ’generalis’.
Setiap Hakim Agung diharapkan harus menguasai semua bidang sementara perkembangan



hal ini mengingat adanya perbedaan cara pandang yang kuat di tubuh MA
sendiri dalam melihat perlu tidaknya sistem kamar.
Mencermati jumlah dan jenis perkara yang masuk ke MA selama ini, kamarkamar yang perlu dibentuk di MA antara lain:









Kamar Perdata Tertulis;
Kamar Perdata Ekonomi;
Kamar Perdata Adat dan Tanah;
Kamar Perdata Agama;
Kamar Pidana Umum;
Kamar Pidana Khusus;
Kamar Pidana Militer; dan
Kamar Tata Usaha Negara dan Hak Uji Material.

Jumlah majelis dan kualifikasi keahlian Hakim Agung dalam sistem kamar
tersebut disesuaikan dengan jumlah dan jenis perkara yang ada.
Walaupun pembagian kamar tersebut bersifat tegas, namun dalam beberapa
kondisi harus dimungkinkan adanya pengecualian. Pertama, harus
dimungkinkan pendistribusian sebagian perkara dari suatu kamar yang ke
kamar lain yang memiliki kemiripan isu hukum (misalnya antar kamar
perdata tertulis, perdata ekonomi dan kamar adat/pertanahan; atau antar
kamar pidana umum, khusus dan militer) dalam hal adanya kesenjangan
jumlah dan beban perkara di antara kamar-kamar tersebut. Kedua, tetap
dibuka kemungkinan untuk membentuk majelis khusus untuk memutus
perkara-perkara yang membutuhkan keahlian lintas kamar.
Untuk dapat menunjang sistem kamar ini maka tentunya diperlukan
kualifikasi-kualifikasi Hakim Agung yang sesuai dengan jumlah kamar yang
ada. Karena itu perekrutan calon Hakim Agung juga harus melihat kualifikasi
kebutuhan dari posisi Hakim Agung yang akan diisi, bukan hanya
integritasnya.



3.3. Pembagian Majelis dan Pembagian Perkara dalam Majelis
Sistem Kamar juga harus dilengkapi dengan pembagian majelis hakim
dalam Tim yang tersistematisir. Sistem pembagian majelis hakim tersebut
diatur dengan menggunakan sistem kombinasi matematis (dan dilakukan
sistem rolling) berdasarkan prinsip sesuai nomor urut pendaftaran.
Misalnya dalam 1 Tim (Kamar) terdapat 6 orang hakim a, b, c, d, e dan f.
Untuk perkara pertama yang masuk ke Tim (Kamar) tersebut misalnya,
majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut terdiri dari
hakim a, b, dan c. Perkara kedua oleh hakim b, c dan d, perkara ketiga c,
d, dan e, perkara keempat d, e dan f, perkara kelima e, f dan a, ketujuh f,
a dan b dan seterusnya. Baik Ketua Majelis, P I dan P II, serta Panitera juga
di rolling dengan menggunakan mekanisme yang sama. Untuk
mempermudah dalam teknis operasionalnya maka sistem ini perlu
dilakukan dengan menggunakan komputer.
Penggunaan sistem rolling kombinasi ini akan menghindari kemungkinan
praktek kolutif yang dilakukan oleh ketua Tim. Selain itu, sistem ini
diharapkan dapat mengubah kultur senioritas yang kental dalam
musyawarah hakim188 karena masing-masing Hakim Agung memiliki
kesempatan yang sama untuk menjadi ketua majelis (karena asumsinya
semua Hakim Agung memiliki kedudukan yang sama secara fungsional).
Jika Hakim Agung yang secara otomatis ditunjuk menjadi majelis hakim
suatu perkara dimana ia memiliki conflict of interest, maka ia tetap wajib
mengundurkan diri dan diganti secara otomatis ke hakim agung berikutnya.
Mengingat produktivitas antar Hakim Agung berbeda-beda, dimungkinkan
adanya pengalokasian jumlah perkara yang berbeda-beda pula antar Hakim
Agung dalam suatu majelis. Jadi bisa saja Hakim Agung A dalam suatu
putaran majelis otomatis tidak menjadi hakim (dilewati) karena
produktivitasnya lebih rendah dari Hakim Agung lain (walau harus tetap
ada standar produktivitas minimum).
perkara kini sudah semakin membutuhkan keahlian-keahlian yang khusus.



Walau ada pemilihan dan pengelompokan tersebut, prinsip memeriksa
dan memutus sesuai nomor urut pendaftaran tetap diberlakukan. Jadi
perkara yang mirip dikelompokkan, namun pemeriksaan dan pemutusannya
tetap didasarkan pada prinsip sesuai nomor urut pendaftaran (lihat bagian
di bawah).
4. Indikator Keberhasilan
a. Diterbitkannya SK MA yang mengatur mengenai mekanisme
pendistribusian perkara berdasarkan pengklasifikasian perkara
sebagaimana dijelaskan;
b. Diundangkannya UU Mahkamah Agung yang baru, yang antara lain
mengenai pemberlakukan sistem kamar; dan
c. Proses memutus perkara menjadi lebih efisien.

C. Proses Memeriksa dan Memutus Perkara
1. Kondisi Normatif dan Empiris
1.1. Pembuatan Resume
Sebagaimana telah dijelaskan, Ketua/Wakil Ketua MA bertugas untuk
mendistribusikan perkara ke Tim-Tim di MA melalui Direktur. Setelah
berkas diserahkan dari Direktur kepada Asisten Koordinator (ASKOR),
maka ASKOR masing-masing Tim menyerahkan berkas perkara kepada
Asisten Hakim Agung P I. Langkah berikutnya, Asisten Hakim Agung
tersebut berkewajiban untuk membuat resume perkara yang ada padanya
dalam rangkap 3 (tiga). Berkas perkara dan resume tersebut kemudian
diserahkan kepada Hakim Agung Pembaca Pertama (P I).
Dalam prakteknya tak jarang pembuatan resume tersebut bukan dilakukan
oleh Asisten Hakim Agung, namun oleh Juru Ketik (Operator) atau staf
Hakim Agung lainnya, walaupun tanggung jawab tetap di tangan Asisten
Hakim Agung. Selain Asisten Hakim Agung, saat ini staf Hakim Agung
lain yang khusus bertugas untuk membuat resume tersebut adalah staf



Tenaga Sarjana (Hukum).
Yang dimaksud dengan resume adalah ringkasan dari berkas perkara. Tujuan
adanya resume adalah untuk memudahkan Hakim Agung dalam membaca
perkara sehingga Hakim Agung dapat lebih cepat dalam memeriksa
perkara.
Format resume untuk perkara kasasi adalah:189







Bagian I berisikan siapa saja para pihak yang bersengketa (persona standi
in judicio);
Bagian II Berisikan posita dan petitum dari gugatan pada Pengadilan
Tingkat I;
Bagian III tentang putusan-putusan PN dan PT (hanya amarnya saja);
Bagian IV tentang alasan-alasan kasasi.

Walaupun pembuatan resume tersebut dilakukan oleh Asisten Hakim Agung
yang notabene adalah hakim pengadilan tingkat pertama yang diperbantukan
di MA, tidak jarang resume yang dibuat oleh asisten Hakim Agung tersebut
tidak sesuai dengan berkas perkara. Hal ini disebabkan karena kelemahan
(kualitas) asisten atau karena adanya kolusi asisten dengan salah satu pihak.190
Kecuali untuk kasus yang sederhana, tidak jarang Hakim Agung kurang
mempercayai resume yang dibuat oleh Asisten Hakim Agung. Hal ini
disebabkan karena ketidakpercayaan Hakim Agung atas integritas dan
kualitas asistennya yang hanya hakim junior.191 Bahkan ada pula Hakim
Agung yang menolak asistennya untuk membuatkan resume.
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Dalam bahasa populer, praktek tersebut biasa disebut memilah dan membagi perkara
yang basah untuk majelisnya sendiri dan yang kering untuk majelis lain.
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Wawancara dengan Hakim Agung, 2002.
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Misal asumsinya akan ada 5 klasifikasi perkara berdasarkan bobotnya, perkara sangat
ringan, ringan, biasa, sulit dan sangat sulit. Dan variable yang dianggap mempengaruhi bobot
perkara yang ringan antara lain jumlah para pihaknya sedikit, jenis perkaranya perkara cerai atau
tilang, putusan PN dan PT saling menguatkan. Kemudian MA perlu mengukur berapa lama
waktu rata-rata yang wajar untuk memutus perkara yang ringan tersebut.
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Lihat bagian bawah mengenai proses memeriksa dan memutus perkara.



Menyadari hal di atas, beberapa waktu lalu Ketua MA menyatakan bahwa
saat ini sistem pembuatan resume sudah dihapus.
1.2. Proses Memeriksa dan Memutus Perkara
Setelah Asisten menyerahkan berkas perkara serta resume yang dibuatnya
tersebut kepada Hakim Agung P I, kemudian Hakim Agung P I
mempelajari berkas perkara tersebut. Dalam waktu paling lambat 30 hari
(1 bulan), Hakim Agung P I wajib memberikan pendapatnya yang dicatat
dalam lembar pendapat (adviesblad). Biasanya adviesblad hanya terdiri dari
sekitar 2-3 lembar.192 Oleh Hakim Agung P I, adviesblad tersebut kemudian
diserahkan kepada Asistennya dalam keadaan tertutup (dalam amplop
tertutup dan disegel).
Tahap berikutnya, Asisten Hakim Agung P I menyerahkan berkas perkara
dan adviesblad Hakim Agung P I kepada Asisten Hakim Agung Pembaca
Kedua (P II). Proses di atas kembali berulang sampai dengan perkara di
tangan Ketua Majelis. Setelah membaca berkas perkara, Ketua majelis
menetapkan hari musyawarah. Penetapan tersebut paling lama 1 (satu)
bulan sejak perkara sampai di tangannya.
Pada hari ditetapkannya waktu musyawarah, dilakukanlah musyawarah
majelis yang dihadiri oleh Ketua Majelis dan anggota Majelis. Dalam
musyawarah pengambilan keputusan tersebut, diupayakan tercapainya kata
sepakat (bulat). Jika terjadi perbedaan pendapat, biasanya masing-masing
Hakim Agung berusaha meyakinkan Hakim Agung lainnya. Perbedaan
pendapat tersebut kadang begitu tajam.193 Jika tidak dapat tercapai kata
sepakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak (voting). Musyawarah
ini bersifat rahasia.194 Dan Hakim Agung yang pendapatnya tetap berbeda
(dissenting opinion) dengan pendapat Hakim Agung lainnya, dapat mencatat
keterangannya dalam buku yang khusus disediakan untuk itu dan disimpan
oleh Ketua MA.
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Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap resume perkara disalah satu kamar
Hakim Agung.



Peran Ketua Majelis -yang biasanya adalah Hakim Agung yang lebih senior- cenderung lebih dominan dan berpengaruh. Bukan tidak mungkin
perkara akan dimenangkan berdasarkan pendapat dari Ketua Majelis, walau
2 Hakim Agung lainnya tidak setuju. Bahkan ada beberapa praktek masa
lalu dimana jika ada satu atau lebih Hakim Agung yang berbeda pandangan
dengan Ketua Majelis, maka Ketua Majelis akan melakukan berbagai cara
untuk memastikan putusannya sesuai dengan keinginan atau keyakinan Ketua
Majelis.195
Setelah keputusan diambil dalam musyawarah, ada majelis yang saat itu
juga langsung mengadakan sidang pembacaan putusan yang terbuka untuk
umum. Baru setelah putusan dibacakan, proses lanjutannya (pengetikan,
pengoreksian, pendatanganan putusan dan sebagainya) dilakukan. Namun
ada pula majelis yang menerapkan sistem sebaliknya (lihat di bagian
selajutnya).
2. Permasalahan
2.1. Pembuatan Resume
Sebagaimana di jelaskan, tidak jarang resume yang dibuat oleh asisten Hakim
Agung tidak dipergunakan secara maksimal oleh Hakim Agung. Bahkan
tak jarang beban kerja Hakim Agung semakin bertambah, karena selain
membaca resume kadang ia harus membaca kembali berkas perkaranya.
Hal ini disebabkan karena rendahnya kepercayaan sebagian Hakim Agung
pada Asistennya.
Kondisi di atas tidak terlepas dari lemahnya rekrutmen Asisten Hakim
Agung. Seringkali mereka yang direkrut untuk menjadi asisten bukan
merupakan hakim yang terbaik. Bahkan kadang ada hakim yang
bermasalah yang ditempatkan di sana.196
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Wawancara dengan beberapa Hakim Agung, mantan Hakim Agung dan pimpinan MA.
Lihat pula hasil Workshop Strategi Pembaruan MA , Jakarta, 17-18 Oktober 2001 diselenggarakan
oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bekerjasama dengan



Sistem mutasi dan promosi dari asisten Hakim Agung sendiri juga masih
kurang jelas. Demikian pula mengenai pembatasan masa kerja asisten. Ada
seorang asisten Hakim Agung menjadi asisten salah seorang Hakim Agung
hingga 10 tahun. Hal ini dapat membentuk kultur MA yang kurang baik
oleh karena dapat menimbulkan kecemburuan-kecemburuan di antara
asisten Hakim Agung, membuka peluang kolusi dan tidak sesuai dengan
fungsi utama hakim untuk memeriksa dan memutus perkara.197 Masalah
ini diharapkan dapat sedikit terselesaikan dengan adanya aturan baru di
MA dimana seorang asisten hakim hanya boleh menjadi asisten untuk waktu
2-3 tahun. Kemudian, ia harus kembali bertugas menjadi hakim di
pengadilan.
Hal lain yang menjadi masalah di tahap pembuatan resume adalah belum
adanya aturan yang melarang Asisten Hakim Agung membuat resume
atas perkara di mana perkara tersebut merupakan perkara yang ia pernah
tangani di pengadilan tingkat pertama. UU MA sejauh ini hanya mengatur
pelarangan sebatas Hakim Agung maupun Panitera. Hal ini mengakibatkan
adanya asisten yang berusaha untuk menutupi kesalahannya masa lalu saat
perkara yang dulu diputuskannya itu dimintakan kasasi atau PK ke MA
dengan cara berusaha menjadi asisten yang membuat resume perkara itu
(sehingga kelihatannya putusannya yang dulu sudah benar).198
2.2. Proses Memeriksa dan Memutus Perkara
Meski sudah diatur bahwa pembuatan adviesblad untuk setiap perkara yang
masuk ke Hakim Agung harus sudah selesai paling lambat 30 hari akan
tetapi dalam prakteknya ketentuan tersebut sering tidak dapat dipenuhi.
Hal ini disebabkan karena berbagai hal, antara lain beban perkara, kurang
baiknya manajemen waktu dan kurang maksimalnya produktivitas sebagian
Hakim Agung.199
Selain itu, walaupun perkara sudah dibagikan berdasarkan nomor urut
Mahkamah Agung RI.
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Wawancara dengan dengan beberapa Hakim Agung, mantan Hakim Agung dan pimpinan



register, tidak jarang Hakim Agung dalam memeriksa perkara tidak lagi
berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan. Dengan demikian,
pengurutan perkara yang telah dibuat pada tahap peregistrasian menjadi
tidak berlaku lagi saat perkara telah masuk ke ruang Hakim Agung. Hal ini
kadang mengakibatkan perkara-perkara yang telah lama masuk ke majelis
tertunda pemeriksaannya oleh Hakim Agung karena hakim tersebut
memperioritaskan perkara-perkara yang lain yang lebih akhir masuk dengan
berbagai alasan.200
Masalah lain dalam proses memeriksa dan memutus perkara adalah tidak
terbukanya jadwal musyawarah Hakim Agung dan tidak adanya sistem
pemberian informasi mengenai putusan majelis (hasil musyawarah) secara
cepat ke para pihak. Ketiadaan jadwal musyawarah majelis yang jelas dan
terbuka (dapat diakses oleh masyarakat) dan pemberian informasi yang
cepat kepada para pihak (setelah musyawarah) berpengaruh terhadap 3
(tiga) hal: Pertama, membuka peluang kolusi dan penipuan karena adanya
kesenjangan informasi antara saat perkara yang telah diputus oleh majelis
Hakim Agung (dalam musyawarah hakim) dengan putusan diketahui (dan
diterima oleh para pihak dan publik). Kesenjangan informasi ini kemudian
dapat mendorong orang dalam yang telah mengetahui putusan Hakim
Agung menjual informasi tersebut kepada para pihak atau bahkan menipu
bahwa seolah-olah ia bisa membantu para pihak untuk memenangkan
perkara walaupun sebenarnya putusan telah diambil. Kedua, tidak
mendorong majelis Hakim Agung untuk bekerja secara profesional dan
terencana. Ketiga, pemantauan terhadap putusan, terutama putusan-putusan
yang mendapat sorotan luas dari publik tidak dapat dilakukan secara efektif.
Satu permasalah lain dalam proses memeriksa perkara adalah tahapantahapan dalam proses ini -terutama tahapan dimana setiap perkara harus
dibaca oleh tiga orang hakim dianggap terlalu panjang, apalagi untuk kasus
yang sederhana.201 Oleh karena itu saat ini ada penyederhanaan proses yaitu
MA. Lihat pula hasil Workshop Strategi Pembaruan MA , Jakarta, 17-18 Oktober 2001
diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)



untuk perkara dimana putusan pengadilan pertama dikuatkan pengadilan
banding maka setelah tahap pembacaan putusan oleh P I selesai maka P II
dan P III tidak perlu membaca lagi, akan tetapi langsung disidangkan (P I
menjelaskan duduk perkara kepada P II dan P III). Dalam praktek, bahkan
ada majelis yang Hakim Agung-nya sama sekali tidak membaca berkas,
hanya dijelaskan duduk perkaranya oleh panitera pengganti dan kemudian
langsung musyawarah dan perkara diputus.202
Walau sistem di atas memang menyederhanakan tahapan, namun
dikhawatikan akan ada akses negatif yang mungkin muncul, yaitu lebih
terbukanya peluang kolusi serta lebih besarnya kemungkinan kekeliruan
dalam memutus (karena Hakim Agung yang membaca putusan hanya 1
orang, bahkan kadang hanya panitera pengganti yang menjelaskan duduk
perkara kasus). Selain itu, ada masalah dengan pertanggungjawaban hakim
dalam memutus perkara. Kurang tepat jika putusan yang mengatasnamakan
majelis hakim diambil hanya berdasarkan penjelasan salah satu hakim yang
membaca putusan.203
3. Rekomendasi
3.1 Pembuatan Resume
Mengingat dalam prakteknya banyak permasalahan yang timbul dalam
pembuatan resume, maka langkah yang diambil MA untuk menghapus
pembuatan resume - paling tidak untuk waktu tertentu - perlu tetap
dilakukan. Keberadaan asisten dapat dimaksimalkan untuk fungsi yang
lain, misalnya membantu Hakim Agung untuk mencari bahan-bahan guna
membuat pertimbangan hukum, membantu penyusunan konsep putusan,
mengoreksi hasil pengetikan, dan sebagainya.
Jika nantinya keberadaan asisten Hakim Agung dalam membuat resume
masih dianggap perlu, maka MA perlu membuat aturan yang melarang

bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI
192
Wawancara dengan Hakim Agung.
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Wawancara dengan beberapa Hakim Agung, 2002.



keterlibatan asisten Hakim Agung yang pernah memutus perkara dalam
perkara yang sedang diperiksa oleh Hakim Agung dimana ia bekerja.
Tentunya MA perlu melakukan perbaikan sistem rekrutmen asisten hakim.
Pembatasan masa kerja asisten yang telah dibuat harus tetap dipertahankan
dan dijalankan secara konsisten.
3.2. Proses Memeriksa dan Memutus Perkara
MA perlu mengatur kewajiban setiap majelis hakim untuk membuat jadwal
musyawarah perkara yang sedang ditanganinya. Jadwal musyawarah
tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Mahkamah
Agung RI (SIMARI) 204 agar publik khususnya pihak-pihak yang
berkepentingan atas perkara tersebut dapat mengaksesnya dengan mudah.
Selain itu, segera setelah putusan diambil dalam musyawarah majelis, amar
putusan tersebut harus dimasukkan pula dalam internet dan diberitahukan
kepada para pihak melalui telegram.205
4. Indikator Keberhasilan
a. Diterbitkannya SK Ketua MA yang mengatur mengenai sistem
rekrutmen Asisten Hakim Agung (Panitera Pengganti) dan larangan
bagi Panitera Pengganti untuk menangani perkara dimana ia dulunya
merupakan hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara pada
tingkat pertama atau banding;
b. Diterbitkannya SK Ketua MA yang mengatur mengenai kewajiban bagi
tiap majelis untuk membuat jadwal musyawarah dimana jadwal ini
dapat diakses oleh publik melalui SIMARI (Sistem Informasi
Mahakamah Agung RI);
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Pasal 17 ayat 3 UU No. 14/1970.
Misalnya proses pemutusan perkara tersebut diberhentikan untuk menunggu salah satu
hakim yang tidak setuju pensiun atau mengganti susunan majelis. Wawancara dengan Hakim
Agung tahun 2002 dan mantan Hakim Agung.
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c. Putusan MA dengan cepat dapat diketahui oleh pencari keadilan dan
publik.

D. Proses Setelah Perkara Diputus
1. Kondisi Normatif dan Empiris
1.1. Pembuatan Konsep Putusan dan Pengetikan
Setelah putusan diambil dalam musyawarah, selanjutnya Ketua Majelis
memerintahkan kepada Panitera Pengganti206 untuk membuat konsep
putusan berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dari majelis hakim dalam
jangka waktu 1 bulan. Kemudian konsep putusan tersebut diserahkan
kepada P I untuk dikoreksi. Jangka waktu pengkoreksian yaitu 30 hari
semenjak P I menerima konsep putusan dari Panitera Pengganti. Setelah
dikoreksi oleh P I konsep tersebut kemudian juga diserahkan ke Ketua
Majelis untuk dikoreksi terakhir. Setelah draft putusan dianggap final,
kemudian, Ketua dan anggota Majelis serta Panitera Pengganti
menandatangi putusan tersebut.
Sebagaimana telah singgung, setelah majelis hakim memutus perkara,
Asisten Hakim Agung yang ditunjuk untuk menjadi Panitera Pengganti
dalam perkara tersebut biasanya membuat konsep putusan berdasarkan
arahan dari Ketua Majelis. Konsep keputusan tersebut kemudian diberikan
kepada Ketua Majelis untuk dikoreksi. Setelah tahap pengkoreksian, konsep
putusan diketik.
Seperti telah dijelaskan, pengetikan dilakukan oleh Juru Ketik yang biasa
juga disebut dengan istilah Operator. Operator yang bertanggung jawab
atas pengetikan suatu perkara adalah operator di mana Asisten Hakim
Agung di tempat dia bekerja bertugas menjadi Panitera Pengganti. Jadi
jika Asisten Hakim Agung A menjadi Panitera Pengganti atas perkara X
maka Operator Hakim Agung A secara otomatis bertugas juga untuk
menjadi juru ketik atas perkara X tersebut.
196
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Pada tahap pengetikan ini pada prinsipnya Juru Ketik hanya mengetik sesuai
dengan konsep putusan. Jumlah halaman yang harus ketik berbeda-beda
tergantung dari jenis perkara. Dengan demikian, jangka waktu untuk
pengetikannyapun berbeda-beda.
Setelah proses pengetikan putusan selesai, hasil ketikan tersebut pertamatama dikoreksi oleh Panitera Pengganti. Setelah itu biasanya koreksi
selanjutnya dilakukan oleh P I dan terakhir oleh Ketua Majelis. Selain
kesesuaian antara hasil pengetikan dengan konsep putusan, titik berat
pengkoreksian pada tahap ini adalah masalah redaksional. Hal ini cukup
penting karena tak jarang terjadi kesalahan pengetikan persona in standi (para
pihak), apakah itu salah pengejaan atau terbalik persona in standi-nya, kesalahan
pengetikan pasal dan sebagainya.
Jika tahap pengkoreksian telah berakhir maka Panitera Pengganti, P I, P II
dan P III membubuhkan tanda-tangan dalam lembar Koreksi Putusan
untuk membuktikan bahwa hasil pengetikan telah dilakukan koreksi oleh
pihak-pihak tersebut. Setelah itu maka Panitera Pengganti menyerahkan
berkas putusan tersebut kepada Asisten Koordinator. Kemudian ASKOR
menyerahkan putusan tersebut kepada Direktur yang berwenang menerima
perkara tersebut. Terhadap putusan yang telah diterima oleh direktur,
masing-masing direktorat memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Khusus
pada Direktorat Pidana untuk perkara-perkara di mana terdakwanya masih
di tahan dan putusan Majelis menyatakan bahwa terdakwa bebas/lepas
maka diterapkan sistem pemberitahuan kepada Rumah Tahanan atau
Lembaga Pemasyarakatan tempat di mana Terpidana ditahan via telegram
bahwa perkaranya telah diperiksa dan diputus bebas/lepas.
1.2. Pengarsipan dan Pengiriman Berkas
Dalam tahap ini Direktur membuat salinan putusan untuk dikirimkan ke
Pengadilan Negeri asal perkara, sementara berkas putusan asli menjadi
arsip MA. Setelah Direktur selesai membuat salinan putusan dan telah
ditandatanganinya, salinan putusan perkara tersebut dikirim kepada
Pengadilan Negeri asal. Setelah diterima oleh Panitera pengadilan, salinan


putusan itu diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri kepada pihak yang
berkepentingan.
2. Permasalahan
Dalam tahap pengetikan terkadang terjadi kelambatan pengetikan putusan.
Sampai saat ini masih cukup banyak perkara yang sudah diputus oleh majelis
Hakim Agung akan tetapi belum dapat ditandatangani karena putusanputusan tersebut belum diketik. Hal ini mengakibatkan proses pengiriman
putusan pun menjadi turut terhambat.
Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu: Dalam Buku III saat
ini belum diatur dengan jelas tentang jangka waktu pengetikan atas tiap
berkas putusan. Hal ini dalam prakteknya memang cukup sulit untuk di
atur oleh karena seperti telah dijelaskan bahwa tidak seragamnya jumlah
putusan sehingga cukup sulit untuk dapat memberikan batasan waktu yang
pasti. Selain itu dalam prakteknya tugas dari Juru Ketik juga tidak terbatas
pada pengetikan putusan/konsep putusan saja akan tetapi tugas-tugas lain
yang diperintahkan oleh Hakim Agungnya yang berkaitan dengan pengetikan.
Faktor lain yang cukup penting yaitu yang berkaitan dengan produktivitas
majelis itu sendiri. Biasanya majelis Hakim Agung memutus perkara secara
masif dalam arti dalam 1 hari musyawarah atau sidang putusan, perkara
yang diputus bisa sampai beberapa belas perkara,. Hal ini juga membuat
Juru Ketik kewalahan, oleh karena hal itu berarti dalam 1 hari ia bisa langsung
menerima berkas yang harus diputus sebanyak 5-15 putusan tergantung
dari masing-masing majelis. Juru Ketik juga terkadang mengalami kesulitan
pengetikan karena kurang jelasnya konsep putusan yang terkadang dibuat
hanya dengan menggunakan tulisan tangan dari Panitera Pengganti.
Minimnya pendapatan yang diperoleh oleh Juru Ketik merupakan salah
satu kendala yang tersendiri dalam tahap ini.
Masalah lain dalam tahap ini adalah kesalahan pengetikan putusan. Tidak
jarang dalam suatu putusan terdapat kesalahan-kesalahan ketik, dari yang
bersifat biasa saja sampai dengan kesalahan yang fatal. Beberapa contoh
kesalahan fatal misalnya kesalahan dalam menulis nama para pihak yang


berperkara, alamat mereka sampai dengan besar gugatan (uang) yang
dikabulkan MA dalam putusannya (untuk perkara perdata). Kesalahan
dalam pengetikan ini salah satunya disebabkan karena kekurangpahaman
juru ketik atas konsekwensi hukum dari kesalahan yang dibuatnya.207
Dalam konteks pengarsipan, masalah yang ditemukan adalah lemahnya
sistem pengarsipan perkara. Sistem yang ada sekarang tidak memungkinkan
MA utk melakukan penelusuran arsip secara mudah dan cepat.
3. Rekomendasi
Untuk dapat mengukur kinerja dari Juru Ketik MA perlu mengatur
mengenai jumlah halaman yang harus selesai diketik oleh setiap orang
pengetik setiap harinya.
Hal lain yang cukup penting adalah masalah kesejahteraan dari staf-staf
pendukung Hakim Agung. Untuk itu maka perlu kiranya diperhitungkan
adanya bonus-bonus yang akan diperoleh Juru Ketik maupun staf Hakim
Agung lainnya sebagai insentif yang dapat meningkatkan kinerja mereka.
Untuk mengurangi kesalahan pengetikan yang disebabkan karena
ketidaktahuan Juru Ketik akan konsekwensi kesalahannya tersebut, maka
MA perlu melakukan penjelasan-penjelasan kepada Juru Ketik mengenai
dampak dari kesalahan pengetikan putusan.
Selain itu, MA perlu memperbaiki sistem pengarsipannya dan sebisa
mungkin sistem pengarsipan ini didukung sistem komputer sehingga
memudahkan dan mempercepat proses pencarian data.
4. Indikator Keberhasilan
a. Diterbitkannya aturan mengenai jumlah halaman minimum yang
diketik oleh tiap Juru Ketik per harinya dan peningkatan insentif bagi
Juru Ketik;
b. Dilaksanakannya pengarahan bagi juru ketik mengenai konsekuensi
197
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Kadang suatu perkara yang sulit ditunda pembahasannya.
198



kesalahan pengetikan putusan;
c. Adanya sistem pengarsipan dan sistem pencarian data arsip yang lebih
baik

E. Tumpukan Perkara208
1. Kondisi Empiris
Permasalahan yang cukup mendapatkan sorotan masyarakat terhadap MA
adalah masalah lamanya proses penyelesaian perkara, terutama perkara
perdata. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena banyak perkaraperkara yang menumpuk (backlog) di MA yang merupakan akumulasi dari
sisa-sisa perkara yang belum diputus pada tahun-tahun sebelumnya.
Besarnya angka tumpukan perkara tersebut menyebabkan perkara-perkara
yang baru masuk terpaksa ditangguhkan terlebih dahulu pemeriksaannya
guna dapat menyelesaikan perkara-perkara yang sudah bertahun-tahun
masuk ke MA. Menurut Yahya Harahap, waktu rata-rata yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan perkara dari tingkat pertama sampai kasasi adalah 712 tahun.209 Dan waktu terlama ada pada proses pemeriksaan di MA.
Lambatnya proses penyelesaian perkara ini menyebabkan asas the speedy
administration of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No
14/1970 yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya
ringan .
Memang permasalahan penumpukan perkara (backlog) di peradilan tertinggi
tidak hanya terjadi di Indonesia. Di banyak negarapun hal tersebut juga
merupakan permasalahan yang pelik. Mungkin rekor tertinggi dipegang
oleh pengadilan-pengadilan di India yang kadang tumpukan perkaranya
mencapai ratusan ribu perkara.
Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, jumlah tumpukan perkara
201
Pendapat beberapa Hakim Agung dan pejabat MA dalam rapat-rapat studi ini dan pandangan
dari Ketua MA, 2002.
202
Wawancara dengan Hakim Agung, 2002.
203
Pendapat salah seorang Hakim Agung, 2002.



(kasasi dan PK) di rata-rata dalam beberapa tahun adalah sebagai berikut:
Table VIII.1
Keadaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di MA
TahunKasasi
Kalender 1995 s/d JuniPerincian
2000
Tahun
Putusan

1995
1996
1997
1998
1999
2000
Total
Tahun

1995
1996
1997
1998
1999

Sisa
Masuk Putus
Sisa
Kabul %
Tolak %
awal
akhir
14.220
6.123
7.472
12.871 1.358 18,17 6.114 81,83
12.871
6.691
5.285
14.279
835 15,81 4.448 84,19
14.279
5.259
5.884
13.654
769 13,97 5.115 86,93
13.654
7.815
7.723
13.716 1.150 14,89 6.573 85,11
13.716
6.958
9.780
10.924 1.458 14,91 8.322 85,09
10.924
3.211
4.428
9.707
584 13,91 3.844 86,81
14.220 36.057 40.570
9.707 6.154 15,17 3.844 84,83
Peninjauan Kembali
Perincian Putus
Sisa
Masuk Putus
Sisa
Kabul %
Tolak %
awal
akhir
2.424
967
689
2.702
20 2,90
669 97,09
2.702
1.172
674
3.200
26 3,86
648 96,14
3.200
837
1.063
2.974
60 5,64 1.003 94,36
2.974
883
1.792
2.065
86 4,80 1.706 95,20
2.065
850
969
1.946
55 5,68
914 94,32

Sumber: Laporan Kegiatan MARI Tahun 1999-2000

Perincian dari data di atas adalah sebagai berikut:
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Tabel VIII.2
Keadaan Perkara Kasasi dan PK
Perdata Umum di Mahkamah Agung
Tahun 1995 s/d 2000
KASASI
NO.

1

TAHUN

2

PERINCIAN PUTUS

SISA MASUK PUTUS
AWAL
3

4

5

KABUL
6

%
7

TOLAK
8

SISA
AKHIR
%
9

10

1

1995

10963 3535 4764 958

20,11

3806 79,89

2

1996

9734 3956 3260 598

18,34

2662 81,66 10430

3

1997

10430 2821 3733 540

14,47

3193 85,53

4

1998

9518 5165 3782 574

15,18

3208 84,82 10901

5

1999

10901 4066 6418 988

15,39

5430 84,61

8549

6

2000

8549 3072 3574 475

13,29

3099 86,71

8047

JUMLAH 10963 22615 25531 4133



16,19

21398

83,81

9734

9518

8047

PENINJAUAN KEMBALI
NO.

TAHUN

11

12

1

PERINCIAN PUTUS

SISA MASUK PUTUS
AWAL

TOLAK
18

%
19

20

3,43

535

96,57

2416

15

2,88

506

97,12

2902

928

50

5,39

878

94,61

2676

709

1651

76

4,60

1575

94,40

1734

1734

638

809

34

4,20

775

95,80

1563

1563

489

159

18

11,32

141

88,68

1893

4339 4622

212

4,591

4410

95,41

1893

14

1995

2176

794

554

19

2

1996

2416 1007

521

3

1997

2902

702

4

1998

2676

5

1999

6

2000

JUMLAH 2176

15

KABUL
16

13

%
17

SISA
AKHIR



Tabel VIII. 3
Keadaan Perkara Kasasi dan PK
Pidana Umum di Mahkamah Agung
Tahun 1995 s/d 2000
KASASI
NO.

1

TAHUN

2

PERINCIAN PUTUS

SISA MASUK PUTUS
AWAL
3

4

5

KABUL
6

%
7

TOLAK
8

SISA
AKHIR
%
9

10

1

1995

2469 1753 2194

310

14,13

1884

85,87

2028

2

1996

2028 1779 1528

150

9,82

1378

90,18

2279

3

1997

2279 1722 1589

131

8,24

1458

91,75

2412

4

1998

2412 1706 2819

405

14,37

2414

85,63

1299

5

1999

1299 1811 2170

288

13,27

1882

86,73

940

6

2000

940 1379 1247

178

14,27

1069

85,73

1072

2469 10150 11547 1462

12,66

10085

87,34

1072

JUMLAH



PENINJAUAN KEMBALI
NO.

TAHUN

PERINCIAN PUTUS

SISA MASUK PUTUS
AWAL

TOLAK
18

%
19

20

1,22

81

98,78

126

4

4,94

77

95,06

121

73

4

5,48

69

94,52

112

83

100

3

3,00

97

97

95

76

46

5

10,87

41

89,13

125

2000

125

60

34

2

5,88

32

94,12

151

JUMLAH

121

446

416

19

4,57

397

95,43

151

15

KABUL
16

11

12

13

14

1

1995

121

87

82

1

2

1996

126

76

81

3

1997

121

64

4

1998

112

5

1999

6

%
17

SISA
AKHIR

95



Tabel VIII.4
Keadaan Perkara Kasasi dan PK
Pidana Militer di Mahkamah Agung
Tahun 1995 s/dK2000
ASASI
NO.

1

TAHUN

2

PERINCIAN PUTUS

SISA MASUK PUTUS
AWAL
3

4

5

KABUL
6

%
7

TOLAK
8

SISA
AKHIR
%
9

10

1

1995

72

65

53

3

5,66

50

94,33

2

1996

84

70

52

2

3,85

50

96,15 102

3

1997

102

50

51

-

-

51

100

4

1998

101

70

115

12

10,43

103

89,57

56

5

1999

56

53

94

7

7,45

87

92,55

15

6

2000

15

47

41

5

12,20

36

87,80

21

JUMLAH

72

355

406

29

7,14

377

9286

21



84

101

PENINJAUAN KEMBALI
NO.

TAHUN

PERINCIAN PUTUS

SISA MASUK PUTUS
AWAL

SISA
AKHIR

KABUL
16

%
17

TOLAK
18

3

-

-

3

100

6

1

-

-

-

1

-

6

6

3

4

-

-

4

100

5

1998

5

3

5

-

-

5

100

3

5

1999

3

2

3

-

-

3

100

2

6

2000

2

3

3

-

-

3

100

2

JUMLAH

7

14

19

-

-

19

12632

2

11

12

13

14

1

1995

7

2

2

1996

6

3

1997

4

15

%
19

20



NO.

1

TAHUN

2

Tabel VIII.5
Keadaan Perkara Kasasi dan PK
K A S A Agung
SI
Perdata Agama di Mahkamah
Tahun 1995 s/d 2000

PERINCIAN PUTUS

SISA MASUK PUTUS
AWAL
3

4

5

KABUL
6

%
7

TOLAK
8

SISA
AKHIR
%
9

10

1

1995

473

455

295

50

16,95

245

83,05

633

2

1996

633

554

288

53

18,40

235

81,60

899

3

1997

899

346

327

72

22,02

255

77,98

918

4

1998

918

500

622

93

14,59

529

85,05

796

5

1999

796

550

674

98

14,54

576

85,46

672

6

2000

-

-

-

51

14,45

302

85,55

729

473

2815

2559

417

16,30

2142

83,70

729

JUMLAH



PENINJAUAN KEMBALI
NO.

TAHUN

PERINCIAN PUTUS

SISA MASUK PUTUS
AWAL

TOLAK
18

%
19

20

-

41

100

117

1

1,82

54

98,18

115

38

3

7,89

35

92,11

111

50

-

-

28,57

-

71,42

154

154

50

47

-

-

47

100

157

2000

157

50

-

-

-

-

100

203

JUMLAH

111

284

192

6

3,13

186

96,88

203

11

12

1

KABUL
16

13

14

15

1995

111

47

41

-

2

1996

117

53

55

3

1997

115

34

4

1998

111

5

1999

6

%
17

SISA
AKHIR



NO.

1

Tabel VIII.6
KASASI
Keadaan Perkara Kasasi dan PK
Negara
Agung
TAHUN Tata
SISAUsaha
MASUK
PUTUS di Mahkamah
PERINCIAN
PUTUS
AWAL
Tahun 1995 s/d 2000
2

3

4

5

KABUL
6

%
7

TOLAK
8

SISA
AKHIR
%
9

10

1

1995

243

315

166

37

22,29

129

77,71

392

2

1996

392

332

155

32

20,65

123

79,35

569

3

1997

569

320

184

26

14,13

158

85,87

705

4

1998

705

371

385

66

17,14

319

82,86

691

5

1999

691

431

378

59

15,61

319

84,39

744

6

2000

744

379

292

42

14,38

250

85,62

831

JUMLAH

243

2148

1560

262

16,79

1298

83,21

831



PENINJAUAN KEMBALI
NO.

TAHUN

PERINCIAN PUTUS

SISA MASUK PUTUS
AWAL

%
19

20

9

100

37

12,50

14

87,50

56

3

15

17

85

70

29

5

17,24

24

82,76

79

58

38

3

7,89

35

92,11

99

99

49

27

1

3,70

26

96,30

121

9

251

139

14

10,07

125

89,93

121

KABUL
16

%
17

SISA
AKHIR

11

12

13

14

15

1

1995

9

37

9

-

-

2

1996

37

35

16

2

3

1997

56

34

20

4

1998

70

38

5

1999

79

6

2000

JUMLAH

TOLAK
18



KASASI
NO.

1

TAHUN

2

Tabel VIII.7
SISAKeadaan
MASUK Perkara
PUTUS KasasiPERINCIAN
dan PK PUTUS
AWAL
Perdata Niaga di Mahkamah
Agung
KABUL
%
TOLAK
Tahun5 1995 s/d
20007
3
4
6
8

SISA
AKHIR
%
9

10

1

1995

-

7

4

2

50

2

50

3

2

1996

3

47

46

18

39,13

28

60,87

4

3

1997

4

19

23

9

39,13

14

60,87

-

JUMLAH

-

73

73

29

39,73

44

60,27

-



PENINJAUAN KEMBALI
NO.

TAHUN

11

12

1

PERINCIAN PUTUS

SISA MASUK PUTUS
AWAL

SISA
AKHIR

TOLAK
18

%
19

20

-

-

-

-

13

50

13

50

-

9

2

22,22

7

77,78

2

35

15

42,86

20

57,14

2

KABUL
16

13

14

15

1995

-

-

-

-

2

1996

-

26

26

3

1997

-

11

JUMLAH

-

37

%
17



No. Klasifikasi

1997

1998

1999

2000

2001

Jumlah

10

53

-

1

4

14

9
19

58
74

6

29

63

300

Jika kita perinci lebih jauh lagi data-data mengenai jumlah perkara yang
dimintakan
terlihat
1.
TindakKasasi
Pidanadan PK berdasarkan
7
17 jenis
13 perkaranya,
19
15maka 71
data sebagai
berikut:
terhadap
kesusilaan dan
Tabel VIII.8
Kehormatan
Perkara
Kasasi
Pidana
2.
Tindak Pidana
13
15
6Militer
9
terhadap Hartatahun 1997 sampai dengan 2001
Kekayaan
3.
Tindak Pidana
1
Korupsi
4.
Tindak Pidana
2
1
2
5
Narkotika
5.
Desersi
14
13
11
11
6.
Tindak Pidana
9
15
16
15
Terhadap Tubuh
dan Nyawa Orang
7
Tindak Pidana
5
7
4
7
Lain-lain
Jumlah
50
69
52
66



No. Klasifikasi
1.

1997

1998

1999

2000

2001

Tindak Pidana
1
1
1
terhadap
kesusilaan dan
Tabel VIII.9
Kehormatan
Perkara
Peninjauan
2.
Tindak Pidana
1 Kembali
2
1Pidana- Militer
1
terhadap Hartatahun 1997 sampai dengan 2001
Kekayaan
3.
Tindak Pidana
1
Korupsi
4.
Tindak Pidana
1
Narkotika
5.
Desersi
1
6.
Tindak Pidana
1
1
1
Terhadap Tubuh
dan Nyawa Orang
7
Tindak Pidana
Lain-lain
Jumlah
2
3
2
3
4

Jumlah
3

3

1
1
1
3

14



No.

Klasifikasi

Kasasi

Peninjauan
Kembali
8
91

1. Isbat Nikah
19
2. Izin Nikah
2
3. Cerai/Talak
1.402
Tabel VIII.10
(Kumulasi dengan Perkara lain)
Jumlah Rata-rata Perkara Kasasi dan
4. Warisan
807 Peninjauan Kembali
122
antara tahun 1997-2001
5. Hibah dan Wakaf
68
5
6. Harta Bersama
231
11
7. Hadhonah
41
3
8. Nafkah
25
2
9. Izin Poligami
5
2
Jumlah
2600
244

NO.

KLASIFIKASI

1997

1998

1999

2000

2001

1. Perikatan
742 1513 1200 1127 1242
2. Hub. Keluarga,
116 165 171 140 164
Perkawinan & Perceraian
Tabel
3. Warisan
295 VIII.11
458 290 385 472
Keadaan Perkara
Kasasi
Perdata
4. Tanah
1310 2485
1368
1611 1428
5. Benda
236 228 184
Tahun751997124
s/d 2001
6. Orang & Kewarganega:raan
0
1
4
0
2
7. Perjanjian Kerja
12
35
24
45
37
8. Hibah
9
14
9
8
10
9. Lain-lain
227 597 485 491 399



JUMLAH
5824
756
1900
8202
847
7
153
50
2199

No. KLASIFIKASI

TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
1997
1998
1999
2000
2001

1. Keamanan Negara.
Tabel
VIII.12
2. Martabat
Keadaan
Perkara
Kasasi
Pidana
Kepala Negara.
Tahun 1997 s/d 2001
3. Penguasa/Alat Negara. 12
4. Ketertiban umum.
128
67
98
5. Kesusilaan &
194
159
137
Kehormatan.
6. Kemerdekaan.
52
46
67
7. Nyawa dan
465
435
357
tubuh orang.
8. Harta kekayaan.
503
570
512
9. Subversi.
2
4
10. Korupsi.
48
64
110
11. Ekonomi.
7
12. Narkotika/
60
107
65
Psikotropika.
13. Penerbitan/Percetakan. 14. Tindak Pidana Lain-lain. 218
226
229
JUMLAH

1685

1696

1595

-

19
-

117
104

146
173

109
353

112
364

517
182
118

597
146
210

371

358

1880

2140



No. KLASIFIKASI

TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
1997
1998
1999
2000
2001

1. Keamanan Negara.
2. Martabat
Tabel VIII.13
Kepala Negara.
Keadaan Perkara Peninjaun Kembali Pidana
3. Penguasa/Alat Negara.Tahun
1997 -s/d 20014. Ketertiban umum.
1
4
2
5. Kesusilaan &
5
2
9
4
Kehormatan.
6. Kemerdekaan.
2
6
8
8
7. Nyawa dan
10
13
12
12
tubuh orang.
8. Harta kekayaan.
15
17
18
18
9. Subversi.
10. Korupsi.
9
6
4
4
11. Ekonomi.
1
12. Narkotika/
1
2
3
3
Psikotropika.
13. Penerbitan/Percetakan. 14. Tindak Pidana Lain-lain. 17
23
20
27
JUMLAH



61

73

76

81

1
7
7
26
5
5
24
51

Tumpukan perkara sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Jika
sebelum tahun 70-an tumpukan perkara terjadi di pengadilan tingkat
pertama dan banding, sejak awal tahun 70-an, tumpukan perkara mulai
menjadi masalah di MA. Hal ini seiring dengan makin meningkatnya jumlah
perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding yang dimintakan kasasi
ke MA. untuk menanggulangi tumpukan perkara yang kian hari kian besar,
pada tahun 1974 Seno Adji, Ketua MA saat itu, menaikkan jumlah Hakim
Agung dari 7 orang menjadi 19 orang. Namun tumpukan perkara tidak
berkurang, bahkan bertambah banyak 4 (empat) kali lipat.210
Karena itu pada tahun 1982 saat Mudjono menjadi Ketua MA, ia kembali
menambah jumlah Hakim Agung menjadi 24 dan kemudian dalam tahun
yang sama ditambah lagi menjadi 51. Selain menambah jumlah Hakim
Agung, Mudjono juga membuat reformasi lain di MA, misalnya dengan
menggelar Operasi Kikis (perkara). Hakim Agung mulai dibantu oleh
Asisten. Dibuat target minimum perkara yang harus diputus oleh Hakim
Agung dalam waktu tertentu. Pada akhir jabatannya, tumpukan perkara di
MA hampir tidak ada.
Namun demikian, penambahan Hakim Agung tersebut membuat masalah
baru yaitu membengkaknya organisasi, pegawai dan kebutuhan budget
MA, sulitnya pengawasan terhadap Hakim Agung dan pegawai,

204
Untuk lebih jelas mengenai SIMARI ini lihat Bab VIII Akuntabilitas, Transparansi dan
Manajemen Informasi.
205
Rekomendasi ini sejalan dengan rekomendasi Ketua Muda Perdata Tidak Tertulis Toton
Surapto, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggungjawab dalam Andai Saya



menurunnya wibawa jabatan Hakim Agung211 atau banyaknya perbedaan
antar majelis dalam memutus perkara sejenis. Selain itu terbukti bahwa
penambahan Hakim Agung tidak menyelesaikan masalah.
Pada masa Ali Said, tumpukan perkara semakin tinggi. Purwoto
Gandasubrata, Ketua MA pengganti Ali Said, menempuh beberapa langkah
untuk mengurangi tumpukan perkara, antara lain menambah asisten Hakim
Agung dan kembali menerapkan target minimum jumlah perkara yang
harus diputus Hakim Agung dalam waktu tertentu.
Sebagai respon atas besarnya tumpukan perkara yang ada di MA, MPR
mengeluarkan TAP MPR No VIII/MPR/2000 tentang Laporan tahunan
Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2000. Dalam TAP
tersebut, MPR merekomendasikan agar MA segera menyelesaikan tunggakan perkara dengan meningkatkan jumlah dan kualitas putusan, serta agar
MA membuat peraturan untuk membatasi masuknya perkara kasasi.212
Sudut pandang MPR bahwa penyebab utama menumpuknya perkara di
MA disebabkan karena tidak adanya pembatasan perkara yang masuk ke
MA merupakan penguatan dari cara pandang serupa yang ada pada
eksekutif, legislatif dan sebagian besar hakim/Hakim Agung.213
2. Permasalahan

Terpilih (Jakarta: LeIP, 2002), hal. 67.
206
Penetapan mengenai siapa yang menjadi Panitera Pengganti ditentukan oleh Ketua Tim.
Panitera Pengganti diambil dari salah seorang Asisten Hakim Agung yang berada dalam majelis.
207
Dalam wawancara yang dilakukan, seorang juru ketik dengan santai mengakui bahwa ia
kadang melakukan kesalahan pengetikan yaitu hanya salah menuliskan nama para pihak. Padahal
kesalahan tersebut mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan.
208
Penjelasan mengenai sejarah tumpukan perkara dan upaya penanggulangannya diperoleh
dari Pompe, loc.cit, hal. 210-213, 228, 232 dan 243-24 dan wawancara dengan beberapa Hakim
Agung 2002.
209
M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa, hal. 154.
210
Hal ini tidak lepas dari peran Ketua MA saat itu yang sentralistis dan seringnya Ketua MA
pergi keluar negeri bersama Hakim Agung lainnya, jam kerja mulai kendur dan sebagainya.
211
Jumlah yang semakin banyak membuat posisi Hakim Agung tidak se-elit sebelumnya.
212
Rekomendasi ini sebenarnya sangat janggal mengingat pengaturan untuk membatasi



Walaupun sering dikatakan bahwa penyebab dari adanya tumpukan perkara
adalah hanya karena tidak adanya pengaturan yang membatasi perkara
yang dapat di kasasi, akan tetapi berdasarkan penelitian ini disimpulkan
bahwa ketiadaan pengaturan tersebut hanyalah salah satu faktor saja.214
Sementara itu masih terdapat faktor-faktor lain yang signifikan pengaruhnya yang menyebabkan adanya penumpukan perkara di MA, antara lain:215
1. Tingkat produktivitas sebagian Hakim Agung dalam memutus perkara
yang diakui belum maksimal (lihat bagian Produktivitas Hakim Agung)
dan lemahnya produktivitas staf pendukung, khususnya pengetikan;
2. Kurang meratanya kualitas sebagian Hakim Agung sehingga ada
sebagian Hakim Agung yang cepat dalam memeriksa dan memutus
perkara ser-ta ada juga yang kurang cepat (lihat bagian Fungsi Mengadili);
3. Kelemahan dalam manajemen perkara216 seperti misalnya tidak ada
sistem klasifikasi perkara, adanya jalur perkara yang terlalu panjang,
tidak adanya kontrol terhadap produktivitas Hakim Agung dan
sebagainya. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian perkara menjadi
tidak efisien;
4. Cukup besarnya perkara yang masuk ke MA.217 Hal tersebut tersebut
didorong oleh beberapa faktor, antara lain:
a. Adanya ketidakkonsistensian putusan MA sehingga para pihak selalu
melihat peluang perkaranya dapat dimenangkan di MA, walau
sebenarnya secara hukum perkara tersebut sangat lemah. Hal ini

perkara seharusnya diatur dengan UU karena pengaturan yang menyatakan semua perkara yang
memenuhi syarat tertentu dapat dikasasi diatur dengan UU pula. Karena itu rekomendasi MPR
seakan melegitimasi MA untuk membuat aturan yang melanggar UU.
213
Hasil wawancara dengan beberapa Hakim Agung dan berdasakan RUU MA baik yang
disusun oleh Pemerintah maupun yang disusun DPR yang mencantumkan pula klausul tentang
pembatasan perkara.
214
Hal ini secara implisit juga dapat terlihat dalam SEMA No. KMA/500/SE/VIII2001
tentang Penyelesaian Perkara. Dalam SEMA tersebut Ketua MA secara eksplisit memerintahkan
kepada para Hakim Agung untuk lebih meningkatkan upaya menyelesaiakan pemerikasan dan
memutus permohonan yang sudah ada pada masing-masing Majelis.
215
Wawancara dengan beberapa Hakim Agung, mantan Hakim Agung, asisten Hakim Agung
serta pengamatan lapangan tahun 2002.



berhubungan dengan kelemahan kualitas sebagian Hakim Agung,
praktek kolusi di MA, tidak adanya sistem kamar dan sebagainya
(lihat bagian Fungsi Mengadili dan Pengawasan Kualitas Putusan);
b. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan
tingkat pertama dan kedua;218
c. Para pihak sengaja untuk memperpanjang proses berperkara dan/
atau meminta kasasi karena motivasi-motivasi tertentu misalnya untuk
menunda eksekusi (bagi pihak berperkara), untuk memperoleh
imbalan jasa kerja yang besar (bagi pengacara atau advokat)219 dan
sebagainya;
d. Sebelum tahun 2001, perkara yang tidak memenuhi syarat formil
kasasi tetap harus diperiksa dan diputus oleh MA;220
e. Sebelum tahun 2002, biaya permohonan Kasasi maupun PK relatif
kecil, kecuali untuk perkara niaga.221 Rendahnya biaya tersebut
mendorong para pihak khususnya dalam perkara Perdata (barat
maupun Islam) untuk menggunakan haknya tersebut, walaupun
sebetulnya ia cukup mengetahui bahwa permohonannya secara hukum
tidak akan dikabulkan.222 Hal ini biasanya dilakukan sebagai trik dari
pihak tersebut untuk menunda eksekusi;
f. Minimnya pengetahuan para pihak -yang tidak didampingi penasehat
hukum- tentang apa yang dimaksud dengan Kasasi. Minimnya
pengetahuan tersebut menyebabkan banyak masyarakat menganggap
bahwa upaya hukum Kasasi maupun PK pada prinsipnya sama
dengan upaya hukum Banding di mana penekanan masih pada judex
factie, sehingga mereka cenderung akan mengajukan Kasasi semata-

216
Berdasarkan penelitian kuantitatif, 65% Hakim Agung menganggap bahwa salah satu
penyebab tumpukan perkara adalah karena lemahnya manajemen perkara di MA.
217
Sebenarnya jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan tinggat
pertama, jumlah perkara yang dimintakan kasasi sangat kecil prosentasenya.
218
Tidak jarang hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang dengan santai mengatakan
bahwa kalau para pihak tidak setuju dengan putusannya silahkan banding atau kasasi saja.



mata berdasarkan rasa ketidakpuasan saja terhadap putusan tingkat
sebelumnya bukan berdasarkan argumentasi hukum mengenai judex
jurist-nya. hal ini tidak hanya berpengaruh pada masuknya perkara ke
MA yang sebenarnya tidak sesuai dengan fungsi MA sebagai
pengadilan kasasi dan PK, namun juga memperlambat proses
memutus perkara karena biasanya sulit bagi Hakim Agung untuk
membaca memori atau kontra memori kasasi/PK yang dibuat oleh
para pihak tanpa bantuan pensehat hukum;
g. Tidak ada aturan tentang pembatasan perkara yang dapat dikasasi,
kecuali persyaratan kasasi yang bersifat umum dan pembatasan nilai
Faktor
Penyebab
Prosentase (%)
(dalam
HIR)
yang dirasa masih sangat rendah ukurannya;
h. Proses
penyelesaian
perkara melalui mekanisme dading 80%
(perdamaian)
Tidak
ada pembatasan
perkara
seperti
yang
telah
diatur
dalam
pasal
130
(1)
HIR
belum
Jumlah Hakim Agung kurang
70% berjalan
223
secara perkara
maksimal.
Manajemen
yang lemah
65%
Kinerja Hakim Agung yang rendah

60%

Hampir
semua faktor
yang disebutkan di atas diakui
Adanya tugas-tugas
non utama
mengadili
55%oleh para
Hakim
Agung
yang
di
survei
sebagaimana
diterlihat
dalam
tabel VIII.14
Minimnya insentif bagi Hakim Agung yang produktif
45%
diMinimnya
bawah ini.
kuantitas dan kualitas staf pendukung
45%
Tabel VIII.14
Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tumpukan Perkara

Wawancara dengan praktisi hukum, 2002. Lihat juga, Hasil Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia yang dibuat BAPPENAS (Jakarta, 1997), hal. 129.
219
Hal ini berhubungan dengan model imbalan jasa kerja pengacara atau advokat. Sebagian
pengacara atau advokat memperoleh imbalan yang besar kecilnya dihubungkan dengan lamanya



Perbedaan paparan di atas dengan hasil survei ini hanyalah mengenai
pengaruh jumlah Hakim Agung terhadap tumpukan perkara. Sebagaimana
dijelaskan pada bab sebelumnya, berdasarkan studi ini diperoleh kesimpulan
bahwa jumlah Hakim Agung tidak terlalu sedikit, bahkan sudah terlalu
banyak. Apalagi jika kita lihat hasil survei di atas dan pemaparan dalam
bagian selanjutnya mengenai masih belum memaksimalnya kinerja
(produktivitas) sebagian Hakim Agung.
Selain masalah-masalah di atas, ada 2 (dua) masalah lain yang berhubungan
dengan tumpukan perkara yaitu:
a. Data mengenai besarnya tumpukan perkara yang ada di MA belum
tentu akurat.224 Selain itu, perkara yang terdata sebagai tumpukan tersebut
belum tentu semuanya masih perkara aktif (para pihaknya masih
bersengketa) karena sampai saat ini paling tidak perkara tahun 1970-an
akhir masih ada yang terselip MA;225
b. Perkara yang menumpuk terutama adalah perkara masa lalu yang
merupakan warisan dari periode-periode sebelumnya.
2. Rekomendasi
2.1. Perbaikan Manajemen Perkara, Produktivitas dan Kualitas
Hakim Agung serta Staf Pendukung
Seperti telah disebutkan di atas, kelemahan dalam manajemen perkara,
kurang maksimalnya produktivitas sebagian Hakim Agung dan staf
pendukung serta lemahnya kualitas sebagian Hakim Agung memberikan
kontribusi yang signifikan atas besarnya tumpukan perkara di MA.
Oleh karena itu, langkah awal yang harus dilakukan MA untuk mengurangi

waktu yang dipergunakan mereka dalam berproses di pengadilan.
220
Tahun 2001, MA mengeluarkan PERMA No. 1 yang mengatur bahwa perkara yang tidak
memenuhi syarat formasi kasasi tidak perlu dikirim oleh pengadilan tingkat pertama ke MA.
221
Tahun 2002 MA menaikan biaya kasasi dan PK dengan jumlah yang cukup besar.



tumpukan perkara adalah dengan mengefisienkan manajemen perkaranya,
meningkatkan produktivitas Hakim Agung dan staf pendukungnya serta
berupaya untuk meningkatkan kualitas Hakim Agungnya.226
2.2 Meminimalisir Jumlah Perkara yang Masuk ke MA
Untuk dapat mengurangi permohonan Kasasi maupun PK ke MA, perlu
dilakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Menciptakan konsistensi putusan, perbaikan kualitas pengadilan yang
lebih rendah dan memaksimalkan upaya perdamaian
Sebagaimana disinggung, adanya putusan MA yang tidak konsisten,
minimnya kepercayaan atas pengadilan tingkat pertama dan banding serta
tidak maksimalnya upaya perdamaian berpengaruh terhadap jumlah perkara
yang dimintakan kasasi atau PK.
Karena itu, MA harus terus memperbaiki kualitas dan integritas Hakim
Agung dan hakim pengadilan tingkat pertama serta menciptakan sistem
yang lebih efektif untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.227
b. Pembuatan kewajiban menggunakan penasehat hukum untuk
mengajukan kasasi dan PK serta perbaikan hukum acara
Untuk lebih mendorong agar para pihak yang mengajukan perkara ke
MA lebih selektif (tidak yang asal-asalan saja) dan perkaranya lebih sesuai
dengan yurisdiksi MA sebagai pengadilan Kasasi atau PK, perlu dilakukan
beberapa perbaikan yaitu perbaikan UU yang mengatur hukum acara guna
menutup celah-celah hukum yang selama ini dipergunakan oleh praktisi
hukum untuk mengajukan kasasi atau PK semata-mata demi mengulur
waktu.

222
Berdasarkan data permohonan Kasasi yang masuk seperti pada tabel 1.1 prosentase
perkara perdata (barat dan Islam) dan TUN sebesar + 73% dari total pernohonan yang masuk
ke MA.
223
Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain, tidak seriusnya hakim dalam mendamaikan
(hanya formalitas saja), keterbatasan kemampuan hakim dalam melakukan perdamaian, adanya
kasus-kasus yang memang sulit untuk didamaikan dan sebagianya. Lihat Hasil Sementara



Selain itu, untuk mendukung hal-hal di atas, idealnya ada pengaturan yang
membatasi bahwa pengajuan Kasasi atau PK harus didampingi penasehat
hukum. Dengan demikian diharapkan jumlah perkara yang diajukan para
pihak yang sebenarnya tidak dapat dimintakan kasasi atau PK dapat sedikit
ditekan.228 Atau setidaknya Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut
dapat lebih mengetahui dasar dari para pihak meminta kasasi/PK karena
dibuat oleh orang yang mengerti hukum. Namun mengingat hal ini akan
membatasi hak masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan keadilan
dan di sisi lain negara masih belum mampu menjamin bantuan hukum
cuma-cuma atau murah kepada masyarakat, maka rekomendasi ini belum
saatnya diterapkan.
c. Pembatasan kasasi dan PK melalui regulasi
Usulan yang paling sering diangkat untuk mengurangi besar tumpukan
perkara di MA adalah dengan membuat aturan yang membatasi perkara
yang dapat dikasasi. Ada 2 (dua) model pembatasan yang ditawarkan,
yaitu pembatasan secara kuantitatif dan kualitatif. Pembatasan secara
kuantitatif maksudnya, penentuan suatu perkara bisa dikasasi atau tidak
dapat diukur kuantitasnya, misalnya berdasarkan nilai perkara (untuk perkara
perdata dan agama), 229 berat ringannya ancaman hukuman atau
hukumannya (untuk kasus pidana)230 atau jenis perkara tertentu (baik pidana,
perdata dan agama).231 Asumsinya biasanya karena perkara-perkara

Penelitian Indonesian Institute for Conflict Transformation dan MA, 2002. Walau demikian, perlu
dicatat bahwa prosentase jumlah perkara dari tingkat pertama dan banding yang dimintakan
kasasi sangat kecil.
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Wawancara dengan direktur di MA, 2002.
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Wawancara dengan direktur di MA, 2002.
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Lihat rekomendasi rinci hal-hal di atas dalam Bab Manajemen Perkara bagian Produktivitas
Hakim Agung, Sistem Kamar dan Proses Pendistribusian Perkara; Bab Kedudukan dan Fungsi
bagian Fungsi Mengadili; dan Bab Sumber Daya Manusia bagian Rekrutmen Hakim Agung.
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Lihat rekomendasi rinci hal di atas dalam Bab Sumber Daya Manusia; Bab Kedudukan
dan Fungsi serta rekomdasi dari hasil penelitian mengenai Upaya Perdamaian yang dilakukan
oleh IICT dan MA.
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Walau sebenarnya dalam praktek banyak penasehat hukum yang harusnya tahu hukum
sengaja untuk meminta kasasi dan PK untuk perkara yang sebenarnya bukan masuk yurisdiksi



demikian bukanlah perkara yang sulit. Kelemahan pembatasan model ini
adalah karena nilai antara satu perkara dengan perkara lain bisa jadi sangat
berbeda.232
Pembatasan secara kualitatif maksudnya, penentuan suatu perkara untuk
dapat dikasasi atau tidak tergantung kualitas perkaranya. Misalnya, perkara
hanya bisa dikasasi jika perkara tersebut memiliki dampak luas terhadap
para pihak atau masyarakat, memiliki dimensi konstitusional dan sebagainya.
Kelemahan utama pembatasan model ini adalah penentuan apa perkara
yang dianggap layak (karena berkualitas ) bisa jadi sangat subyektif dan
berpotensi disalahgunakan.233
Melihat hal-hal di atas, ada 3 (tiga) alternatif rekomendasi yang diusulkan.
1. Alternatif 1: Pembatasan perkara kasasi ke MA yang perlu diatur
hanyalah pembatasan bagi perkara yang pengajuannya tidak memenuhi
syarat formal kasasi sebagaimana telah diatur dalam PERMA No. 1
tahun 2001. Karena itu, materi PERMA tersebut perlu dikuatkan dengan
UU. Sedangkan pembatasan perkara dengan model lain, tidak
diperlukan karena:






Penyebab tumpukan perkara yang lain sebagaimana dijelaskan di atas
kami anggap lebih signifikan dan karenanya upaya yang harus
dilakukan adalah memperbaiki hal-hal tersebut;
Pembatasan perkara kasasi memiliki kelemahan-kelemahan
sebagaimana dijelaskan, terutama dengan kondisi pengadilan tingkat
pertama dan banding yang masih tidak baik;
Mayoritas perkara yang masuk ke MA adalah perkara yang tidak
sulit . Dari jumlah rata-rata perkara pertahun yang masuk ke MA,

MA karena berbagai alasan.
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Misalnya putusan perkara perdata dengan nilai perkara rill di bawah Rp. 100.000.000,tidak boleh kasasi, cukup sampai di pengadilan tingkat banding.
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Misalnya kalau perbuatan yang didakwakan diancam dengan pidana dibawah tiga tahun
atau jika terpidananya dihukum di bawah tiga tahun maka terpidana tersebut tidak boleh kasasi.
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Misalnya semua putusan perkara perceraian yang tidak digabungkan dengan sengketa





mayoritas adalah perkara yang kemudian ditolak oleh MA.234 Perkara
yang ditolak biasanya lebih cepat proses memeriksa dan
memutusnya.235 Selain itu, jumlah perkara cerai -yang relatif mudah
dan cepat proses memutusnya- jumlahnya besar.236 Jadi walau jumlah
perkara cukup besar, mayoritas perkara yang masuk ke MA tidak
sulit.237
Dengan adanya pembatasan perkara yang tidak memenuhi syarat
formal ke MA maka akan mengurangi jumlah perkara sebesar ratarata + 18% pertahun.

2. Alternatif 2: Perlu dibuat aturan mengenai pembatasan perkara yang
dapat dikasasi dengan model pendekatan kuantitatif dimana pengaturan
pembatasan perkara tersebut standarnya dibuat serendah mungkin yaitu
hanya bagi perkara sebagai berikut:







Perkara pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 1 atau 3 tahun;
Perkara perdata permohonan (voluntary), kecuali untuk permohonan
kepailitan.
Perkara permohonan cerai dan biaya pemeliharaan anak pada
peradilan agama, kecuali jika digabung dengan sengketa harta
bawaan;238
Perkara permohonan cerai dan biaya pemeliharaan anak pada
peradilan umum, kecuali jika digabung dengan sengketa harta
bawaan.239

3. Alternatif 3: Perlu dibuat aturan mengenai pembatasan perkara yang
dapat dikasasi dengan model pendekatan kuantitatif bagi perkara sebagai berikut :



Perkara sebagaimana disebutkan dalam alternatif 2 di atas; dan
Perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai
perkara riil Rp. 50.000.000 atau Rp. 100.000.000,- kecuali jika per-

harta bawaan tidak boleh di kasasi. Atau putusan perkara lalu lintas tidak boleh dimintakan
kasasi.
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Untuk pihak yang miskin uang Rp. 10.000.000 sangat besar. Namun bagi pihak yang kaya
nilai Rp. 10.000.000,- tidak besar. Jenis perkara TIPIRING (tindak pidana ringan) bisa jadi



kara tersebut menyangkut aset utama bagi para pihak, antara lain:240
a.
Perkara sengketa tanah bagi petani penggarap;
b.
Perkara PHK bagi buruh;
c.
Perkara sengketa kredit bagi usaha kecil;
d.
Perkara sengketa kapal bagi nelayan tradisional.
2.3. Audit Jumlah Perkara
MA perlu melakukan audit untuk mengetahui jumlah perkara sebenarnya
di MA. Selain itu, MA harus mendata dan mengklarifikasi ke para pihak
perkara-perkara yang telah lama menunggak (misalnya perkara tahun 1995
ke bawah) untuk mengetahui jumlah perkara lama yang belum diputus
dan jumlah perkara yang masih aktif (para pihak/ahli warisnya masih
bersengketa atau apakah para pihak/ahli warisnya masih hidup). Perkara
yang sudah tidak aktif bisa dihapusbukukan.241
3. Indikator Keberhasilan
a. Adanya perbaikan manajemen perkara, peningkatan produktivitas
Hakim Agung dan staf pendukung;
b. Adanya langkah-langkah untuk meminimalisir jumlah perkara yang
masuk ke MA;
c. Dilakukannya audit jumlah perkara di MA dan diketahuinya jumlah
perkara yang rill di MA.

F. Produktivitas Hakim Agung
1. Kondisi Empiris
Salah satu isu dalam manajemen perkara adalah mengenai produktivitas
memiliki nilai konstitusional yang besar, misalnya hak untuk berunjuk rasa.
233
Di Supreme Court Amerika yang relatif pengadilannya lebih baik, pemberian kewenangan
kepada pengadilan untuk menentukan sendiri perkara yang ingin didengar menuai kritik
pedas. Lihat Perry H.W Deciding How to Decide: Agenda Stting in the United States Supreme Court ,
Harvard University Press, 1994



Hakim Agung. Sebagaimana disadari bersama, kinerja suatu organisasi
berhubungan erat dengan kinerja pihak-pihak yang menjalankan organisasi
tersebut. Jika seluruh Hakim Agung memiliki produktivitas kerja yang tinggi
maka kinerja organisasi tersebut jelas akan baik. Demikian pula sebaliknya.
Produktivitas
Kerja=makin
Jumlahpenting
Hasil/Product
isu mengenai produktivitas
hakim menjadi
dalam organisasi
Satuan
MA yang dituntut untuk dapat melayani masyarakat Waktu
-khususnya melalui
fungsi mengadili yang dimilikinya- secara cepat.
Selama beberapa tahun terakhir, MA telah menetapkan suatu standar
produktivitas bagi Hakim Agung. Dalam standar tersebut ditetapkan
bahwa setiap Hakim Agung diharapkan dapat membaca dan memberikan
pertimbangan terhadap 2 perkara setiap harinya. Adapun rumus yang
digunakan menetapkan standar tersebut adalah sebagai berikut.
Rumus:

Seperti diketahui jumlah Hakim Agung di MA sebanyak 51 orang yang
terbagi menjadi 17 majelis. Setiap majelisnya terdiri dari 3 Hakim Agung.
Dengan jumlah rata-rata perkara yang masuk per tahunnya sebanyak 8.265
perkara, maka rata-rata 1 majelis di Mahkamah Agung RI dalam 1 tahun
diharapkan memutus perkara sebanyak 486,18 perkara, yaitu 8.265 : 17 =
486,18 perkara
Dengan perhitungan di atas maka rata-rata 1 majelis, jika dalam 1 tahun
ada 12 bulan maka dalam 1 bulannya setiap majelis harus memutus perkara
sebanyak 486,18 : 12 yaitu 40,5 perkara.
Jika diasumsikan dalam 1 bulan ada 20 hari kerja maka dalam satu hari
jadi dalam 1 hari kerja setiap majelis memutus 40 : 20 = 2 perkara.
Oleh karena proses memutus perkara dalam tiap majelis terdiri dari proses
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Jumlah permohonan kasasi yang ditolak rata-rata adalah 81,86% dan untuk PK 89,13%.

P1, P2 hingga P3242 dimana proses memutus perkara dilakukan dalam
musyawarah majelis yang tidak mungkin dilakukan setiap hari, maka dengan
demikian ukuran produktivitas per Hakim Agung hanya dapat diukur dari
pembuatan Adviesblad. Berdasarkan perhitungan di atas maka dengan
demikian setiap hari setidaknya setiap Hakim Agung harus dapat membuat
2 (dua) buah Adviesblad.
Jumlah Perkara yang

Prosentase

Dalam prakteknya,
Diputus perjumlah
Bulan perkara yang dapat diputus setiap majelis
bervariasi. Ada majelis yang dalam satu hari bisa memutus perkara antara
Di atas
perkara
7-10 perkara,
ada50yang
hanya memutus perkara 1-2 30%
perkara dalam satu
41-50
perkara
30%
hari, bahkan ada hakim yang kadang hanya dapat memutus 1 perkara
31-40 perkara
20%
dalam 4 hari.243 Berdasarkan hasil survei dalam studi ini, diperoleh jumlah
21-30 perkara
10%
rata-rata yang
diputus
Hakim Agung sebagai berikut: 5%
Di bawah
20 perkara
Table VIII.15
Rata-rata Jumlah Perkara yang Diputus Hakim Agung per Bulan

Faktor yang Mempengaruhi

Prosentase

Masalah yang bergantung pada kinerja Hakim Agung yang lain
85%
Tingkat kesulitan perkara
60%
Sesuai
dengan
rasio
jumlah
Hakim
Agung
dan
beban
perkara
45%
Jumlah perkara yang diputus Hakim Agung per waktu tertentu dipengaruhi
Sesuai jumlah perkara yang didistribusikan dalam sebulan
45%
beberapa faktor. Berdasarkan hasil survei diperoleh data sebagai berikut:
Jumlah Hakim Agung yang dirasakan kurang memadai
40%
Adanya tugas-tugas non mengadili
35%
Tabel VIII.16
Adanya kuota
perkara
yang
didistribusikan
dalam
tim
30%
Faktor yang Mempengaruhi Besar/Kecilnya
Minimnya insentif bagi Hakim Agung yang produktif
25%

Jumlah Perkara yang Diputus
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Karena jika suatu permohonan kasasi ditolak, majelis hakim tidak perlu membuat



Selain hal di atas, faktor dalam yang mempengaruhi jumlah perkara yang
dapat diputus Hakim Agung dalam waktu tertentu berhubungan pula
dengan prinsip yang dipegang Hakim Agung yang bersangkutan. Ada hakim
yang berprinsip bahwa yang terpenting bukan kecepatan, namun ketelitian
dan kualitas putusan.244
2. Permasalahan
Tingkat produktivitas Hakim Agung sangat bervariasi dan sebagian dari
mereka terlihat masih belum maksimal (produktivitasnya). Hal ini terlihat
pula dari hasil survei dalam Tabel VIII.14 dan Tabel VIII.16. Dalam Tabel
VIII.14 terlihat bahwa 60% Hakim Agung menganggap bahwa salah satu
penyebab terjadinya tumpukan perkara adalah masih rendahnya kinerja
Hakim Agung, sementara dalam Tabel VIII.16 terlihat bahwa 85% Hakim
Agung menganggap produktivitas seorang Hakim Agung mempengaruhi
produktivitas Hakim Agung lainnya.
Masih belum maksimalnya produktivitas sebagian Hakim Agung antara
lain disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:245
1. Tidak jarang Hakim Agung disibukkan dengan urusan di luar memutus
argumentasi sesulit jika suatu permohonan akan diterima.
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Jumlah rata-rata permohonan kasasi perkara cerai perdata adalah 3,78% dari total perkara
per tahun dan Jumlah rata-rata permohonan kasasi perkara cerai agama 52,5% dari total perkara
per tahun.



2.
3.
4.
5.

perkara, misalnya melakukan pengawasan ke daerah, menghadiri seminar, lokakarya, mengajar, melakukan studi banding dan sebagainya yang
menyita waktu untuk memeriksa dan memutus perkara;
Masih adanya Hakim Agung yang kurang disiplin dalam mengunakan
waktu kerja;
Pengaruh dari faktor kesehatan Hakim Agung, misalnya ada Hakim
Agung yang sudah sakit terus menerus namun masih tetap menjabat;
Kurang memadainya gaji Hakim Agung dan minimnya insentif bagi
Hakim Agung (dan staf pendukung) untuk memutus perkara;246
Kurang produktifnya tenaga pendukung seperti pengetik, operator
komputer dan sebagainya yang secara tidak langsung mempengaruhi
produktivitas Hakim Agung.

Kondisi-kondisi di atas tidak dapat dilepaskan dari kurang berjalannya
kontrol Pimpinan MA dan publik terhadap produktivitas Hakim Agung.
Mekanisme yang tersedia untuk mengotrol tahapan dalam proses
penyelesaian perkara belum dipergunakan secara efeketif.247 Kartu Kendali
-model baru yang dikembangkan MA untuk memonitor jalannya perkara
dari awal sampai akhir- hanya diletakkan dalam berkas perkara dan tidak
ada penanggungjawab yang memegang copy-nya sehingga data tahapan
perkara tidak dapat dipantau secara mudah.
3. Rekomendasi
a. MA perlu mengatur standar minimum perkara yang harus diputus
Hakim Agung setiap minggunya dan mengawasi pelaksanaan standar
minimum tersebut. Mengingat bobot suatu perkara berbeda-beda,
tidak bisa standar minimum tersebut diukur dari jumlah perkara yang
diputus per minggunya semata, namun harus dihubungkan dengan
bobot perkaranya.
Penilaian ini bisa dilakukan dengan memberi semacam bobot kredit 110 dari semua perkara yang ada di MA dan kemudian ditentukan waktu
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Hal ini dikuatkan pula oleh hasil wawancara dengan beberapa Hakim Agung , 2002.



yang wajar untuk memeriksa dan memutus suatu kelompok perkara
dalam satu kreditnya. Dengan demikian, MA dapat menentukan
minimum kredit yang harus diselesaikan Hakim Agung setiap
minggunya setelah disesuaikan dengan minimum waktu kerja Hakim
Agung per minggu.
Misalnya perkara pembunuhan bobotnya 7 point. Waktu yang
dibutuhkan untuk memutus 1 point adalah 30 menit. Maka jika dalam
1 minggu waktu yang harus dipergunakan bagi Hakim Agung untuk
memutus perkara adalah minimal 35 jam, maka dalam 1 minggu Hakim
Agung minimal harus dapat memeriksa dan memutus 10 perkara
pembunuhan (70 point x 1/2 jam per point= 35 jam). 70 berasal dari
7 point untuk pembunuhan dikali 10 perkara;
b. MA perlu meningkatkan mekanisme kontrol terhadap produktivitas
Hakim Agung dalam memutus perkara sesuai dengan standar minimum
sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu melalui Kartu Kendali Perkara
yang belum lama ini telah dibuat (yang terdiri dari informasi mengenai
jalannya perkara mulai dari perkara masuk ke MA -Biro Umum-,
pendaftaran di direktorat, pembacaan berkas perkara sampai dengan
perkara dikembalikan ke pengadilan);
Data dari kartu kendali tersebut dipergunakan untuk memonitor dan
mengevaluasi pemenuhan standar minimum jumlah perkara yang
diperiksa dan diputus hakim waktu tertentu, pemenuhan jangka waktu
sekaligus untuk mengetahui status (tahap yang sedang dilalui) suatu
perkara. Kartu Kendali atas suatu perkara dibuat rangkap 2, satu ditaruh
di dalam berkas perkara dan satu lagi dipegang oleh penanggungjawab
masing-masing tahap. Dalam tahap di direktorat, penanggungjawabnya
adalah Direktur dengan bantuan stafnya. Dan dalam tahap proses
perkara dibaca oleh majelis hakim, tanggungjawab ada pada PP perkara
bersangkutan. Data dalam Kartu Kendali ini setiap minggunya
dilaporkan ke Askor, Panitera dan Ketua Muda dan diadakan evaluasi.
Hasil evaluasi tersebut harus dibahas dalam setiap rapat pleno;
Data dalam kartu kendali ini nantinya setiap minggunya diserahkan



c.

d.

e.

f.

oleh Askor ke petugas penginput data SIMARI untuk dipublikasikan
dalam SIMARI.
MA perlu mempublikasikan hasil evaluasi atas produktivitas Hakim
Agung sebagaimana dijelaskan dalam website MA dan laporan tahunan
MA;
MA perlu melimpahkan sebagian aktivitas di luar fungsi yudisial ke
hakim atau pegawai MA (misalnya pengawasan, pengajaran, menghadiri
seminar/diskusi, melakukan penelitian dan sebagainya);
MA perlu meningkatkan insentif finansial bagi Hakim Agung dalam
memutus perkara (melalui uang perkara atau program penyelesaian
perkara/tunjangan memutus perkara bagi Hakim Agung);
MA perlu membuat kriteria yang lebih jelas untuk dapat menentukan
perlu tidaknya seorang Hakim Agung diberhentikan dengan hormat
karena alasan kesehatan.

4. Indikator Keberhasilan
a. Diaturnya jumlah perkara minimum yang diperiksa dan diputus oleh
setiap majelis serta mekanisme kontrolnya;
b. Dilaksanakannya mekanisme kontrol terhadap produktivitas Hakim
Agung;
c. Adanya peningkatan insentif bagi Hakim Agung;
d. Adanya publikasi hasil evaluasi atas produktivitas Hakim Agung;
e. Adanya kriteria yang jelas untuk pemberhentian Hakim Agung dengan
hormat.



