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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillaahirabbil ’amin, puji syukur kepada Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan inayah-

Nya, akhirnya buku yang berjudul, TRANSFORMASI 

DIGITAL DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN DI 

ERA NEW NORMAL, dapat diterbitkan dan berada di tangan 

para pembaca saat ini. Kehadiran buku ini diharapkan dapat 

menambah wawasan, khazanah ilmu pengetahuan khususnya 

bagi para hakim, aparatur peradilan, akademisi dan para praktisi 

hukum pada umumnya.

Selain itu, buku ini dapat menambah referensi tentang 

persidangan di pengadilan di era new normal, sejalan dengan 

maksud penulis bahwa buku ini disusun dalam rangka menjawab 

berbagai permasalahan yang ditimbulkan akibat pandemi 

Covid-19 sampai munculnya era new normal atau adaptasi 

kebiasaan baru yang membuat lembaga peradilan menyesuaikan 

dengan kebiasaan baru. Sebagaimana dipahami bahwa pandemi 

Covid-19 merupakan fenomena luar biasa yang memberikan 

dampak yang amat luas di semua sendi kehidupan baik tingkat 

nasional maupun global. Hampir tidak ada sektor yang tidak 

terkena dampak dari virus yang sampai saat ini belum ada obat 

dan vaksinnya. 

Data terakhir menunjukkan Corona Virus Disease atau 

Covid-19 telah merenggut ratusan ribu jiwa bahkan hampir 
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jutaan di seluruh dunia. Hal tersebut mendorong sejumlah 

negara untuk memilih lockdown guna melindungi warga 

negaranya. Indonesia menetapkan wabah Covid-19 sebagai 

bencana nasional melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020. 

Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan penerapan kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah. 

Selain itu, masyarakat juga menjadi akrab dengan istilah work 

from home (WFH), social distancing dan physical distancing 

sebagai antisipasi penyebaran virus corona.

Dalam konteks peradilan, wabah Covid-19 juga memberikan 

dampak yang serius. Business process pada Mahkamah Agung 

dan lembaga peradilan di bawahnya juga disesuaikan dengan 

protokol kesehatan yang diterbitkan Pemerintah. Kegiatan 

pelayanan peradilan yang selama ini berjalan rutin harus 

dibatasi demi keselamatan pegawai pengadilan dan para pencari 

keadilan. Hal ini sesuai dengan asas Salus Populi Suprema Lex 

Esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi).

Menyikapi pandemi Covid-19 yang merajalela, Mahkamah 

Agung pada tanggal 23 Maret 2020 menerbitkan regulasi 

tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan 

penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya. Regulasi itu tertuang dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 yang telah 

empat kali diubah, terakhir diubah dengan SEMA Nomor 

5 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020. Setelah kebijakan New 

Normal yang diterapkan Pemerintah Pusat, pada tanggal 5 Juni 
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2020 Mahkamah Agung memberlakukan SEMA Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam 

Tatanan Normal Baru dan terakhir SEMA Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal 

Baru Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang 

Berada di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah 

Dengan Status Zona Merah Covid-19

Selain mengatur tentang sistem kerja dan pelayanan publik 

yang menghindari tatap muka, SEMA Nomor 1 Tahun 2020 

juga mengatur tentang mekanisme persidangan di pengadilan. 

Berdasarkan SEMA tersebut, perkara-perkara perdata, agama 

dan tata usaha negara diarahkan untuk memanfaatkan aplikasi 

e-court dengan mekanisme e-litigation. Sedangkan persidangan 

perkara-perkara pidana dilakukan melalui media teleconference. 

Kebijakan baru tersebut dijalankan secara lancar karena 

sejatinya badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sudah 

siap melaksanakan pelayanan publik dan pelayanan persidangan 

secara daring (online) mengingat sejak tahun 2018 Mahkamah 

Agung dan badan peradilan di bawahnya sudah menerapkan 

sistem electronic court (e-Court). 

Persidangan secara elektronik dan teleconference yang 

dilaksanakan selama masa Pandemi Covid-19 tak pelak memang 

memunculkan sejumlah persoalan hukum acara yang belum 

diatur baik dalam HIR, RB.g, Rv, maupun PERMA. Kemajuan 

teknologi informasi yang begitu pesat selalu memunculkan 

persoalan hukum baru yang perlu segera direspon. Belum lagi 
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jika dihubungkan dengan berbagai pembatasan berkumpul atau 

tatap muka yang diharuskan dalam rangka menekan penyebaran 

virus corona. 

Ketika buku ini disusun, Mahkamah Agung terus melakukan 

penyesuaian-penyesuaian kebijakan, khususnya dalam 

persidangan dan manajemen peradilan dalam menghadapai 

perkembangan pandemi Covid-19 yang sangat dinamis dari 

waktu ke waktu. Oleh karena itu, terbuka kemungkinan bila 

dikemudian hari begitu banyak perkembangan kebijakan yang 

diterbitkan dan belum ditulis dalam buku sederhana ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa terbitnya buku 

ini tentu tidak terlepas dari bantuan semua pihak, untuk itu 

izinkan saya mengucapkan terimkasih kepada Dr. Mardi 

Candra, S.Ag., M.Ag., M.H, Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H, 

Dwi Sugiarto, S.H., M.H., (Asisten/Panitera Pengganti pada 

Mahkamah Agung), Kolonel Chk Sutrisno Setio Utomo, S.H., 

M.H. (Hakim Yustisial Militer pada Pusdiklat Teknis Kumdil 

Mahkamah Agung), Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., 

M.H., Abdurrahman Rahim,.S.H., M.H., (Hakim Yustisial 

pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung), Achmad 

Cholil, S.Ag., S.H., LL.M (Asisten/Panitera Pengganti pada 

Mahkamah Agung), Sudarsono, S.H., M.H. (Hakim Yustisial 

pada Ditjen Badilmiltun), Dr. Imran, S.Ag, M.H (Asisten/

Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung) dan Dr. Rio Satria, 

S.HI., M.E.Sy (Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih) 

yang telah membantu mengedit, mengoreksi tulisan ini hingga 

layak diterbitkan menjadi buku.
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Selain itu, penulis menyadari karya ini tak luput dari 

kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik yang 

konstruktif dan saran dari para pembaca sangat penulis harapkan 

dalam rangka penyempurnaan tulisan di masa yang akan datang, 

Semoga sumbangsih positif yang diberikan oleh buku ini dapat 

membantu mempercepat realisasi visi Mahkamah Agung dalam 

mewujudkan badan peradilan yang agung di bumi pertiwi, 

terimakasih, wassalam.

 Jakarta, 25 Juli 2020

 Penulis,

ttd

 Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. 
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BAB I 
PENDAHULUAN

PEMAHAMAN TENTANG TRANSFORMASI DIGITAL

Ada sebuah ungkapan populer yang sudah sangat familiar 

kita dengar: ‘all things change except change itself ’ (semua 

hal berubah, kecuali perubahan itu sendiri). Ungkapan ini 

menyiratkan makna bahwa perubahan merupakan hal mutlak 

yang tak dapat dihindarkan. Yang bisa dilakukan manusia 

hanyalah beradaptasi dan menyesaikan diri dengan perubahan 

tersebut, persis seperti yang disebutkan dalam pepatah lama: 

‘sekali air bah, sekali tepian pindah’. 

Di antara perubahan paling nyata dalam beberapa dekade 

terakhir ini adalah perubahan cara beraktivitas masyarakat 

akibat pengaruh kemajuan teknologi informasi. Perubahan di 

sektor ini merambah berbagai sektor kehidupan, baik sosial, 

ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya. Aktivitas manusia 

yang awalnya serba manual berbasis fi sik sekarang diganti 

dengan pola digital yang berbasis komputer. Perubahan pola 

aktivitas semacam ini lazim disebut sebagai transformasi digital.

Tak terkecuali di bidang hukum, daya tekan teknologi 

digital terhadap pergeseran cara hidup masyarakat seakan tak 

terbendung, pola cyber physical system -seperti yang populer 

dalam desain industri 4.0- lambat laun juga terinfi ltrasi ke 

dalam dunia hukum dan membawa perubahan yang signifi kan 
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dalam proses law enforcement, termasuk di Indonesia yang 

ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi dan peraturan yang 

memayungi transformasi ini serta perubahan di beberapa pola 

penegakan hukum dari konvensional ke digital.

Pentingnya sebuah transformasi digital di era 4.0, bahkan 

terlihat dari keseriusan pemerintah dalam menyusun arah 

kebijakannya. Saat ini, pemerintah telah menyusun arah 

transformasi digital 2024 di mana pertumbuhan ekonomi digital 

harus mencapai 3,17% sampai 4,66%. Berdasarkan rancangan 

teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024, Bappenas menjabarkan bahwa setelah 

gerakan Making Indonesia 4.0. Pemerintah akan memanfaatkan 

ekonomi digital untuk meningkatkan efi siensi hulu-hilir serta 

memberi kontribusi nilai tambah industri pengolahan secara 

agresif pada perekonomian. Menurut data dari World Digital 

Competitiveness Ranking tahun 2017, Indonesia berada pada 

peringkat ke 59 dari 63 negara. Selain itu untuk kesiapan inovasi 

menghadapi revolusi digital seperti ditunjukkan Network 

Readiness Index, Indonesia masih berada pada peringkat 73 dari 

139 negara1

 1. Konsep Transformasi

Dalam khazanah kepustakaan, istilah transformasi lebih 

merujuk pada realitas proses perubahan. Berasal dari bahasa 

Inggris: tranformation, kata ini secara linguistik berarti  berarti 

‘perubahan komplit pada seseorang atau sesuatu’ (a complete 

1 Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Arah Transformasi Digital 

Indonesia, Majalah Wantiknas, edisi Februari 2020, hlm. 4
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change in someone or something). Proses perubahan pada 

transformasi dapat berupa bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya.

Istilah transformasi dalam berbagai literatur ilmiah 

digunakan oleh para akademisi pada berbagai cabang ilmu 

pengetahuan, milsakan ilmu sosial, ilmu sains, dan lain-

lain. Dalam cabang ilmu sosial lazim menggunakan Istilah 

transformasi sosial, transformasi hukum, transformasi budaya, 

transformasi nilai, dan transformasi agama. pada cabang ilmu 

sains sering didengar istilah transformasi hayati, transformasi 

alam, tranformasi fi sika, transformasi digital dan lain-lain. 

Artinya, istilah transformasi dapat disematkan pada berbagai 

cabang ilmu pengetahuan atau kepada sesuatu yang dapat 

terjadi sebuah perubahan atau pergeseran pada dirinya.2 

Dalam cabang ilmu sosial, ditemukan beberapa literatur yang 

memberikan defenisi mengenai tranformasi antara lain adalah 

sebuah konsep ilmiah atau tools untuk melakukan analisis 

dalam rangka memahami dunia. Konsep tersebut didasari 

alasan bahwa dengan memahami perubahan, setidaknya kita 

akan mengetahui dua kondisi atau keadaan, yaitu bagaimana 

keadaan pra perubahan dan pasca perubahan.

Sementara itu dalam kajian budaya, sebuah Transformasi 

budaya terjadi bila berkaitan dengan evolusi budaya 

manusia dan biasanya didahului dengan beragam indikator 

sosial. Transformasi budaya semacama ini menurut Capra 

2 Kuntowijoyo. Budaya dan Masyarakat (Edisi Paripurna),Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006, 

hlm. 56 
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merupakan langkah-langkah krusial dan penting dalam sebuah 

perkembangan peradaban. Semua peradaban berjalan melalui 

kemiripan siklus proses-proses kejadian, pertumbuhan, keutuhan 

dan integritas.3 Sedangkan Transformasi digital merupakan 

bagian dari cabang ilmu sains, dapat diartikan sebagai perubahan 

atau pergeseran yang terjadi akibat dampak atas digunakannya 

kombinasi inovasi digital sehingga menimbulkan perubahan 

terhadap struktur, nilai, proses, posisi ataupun ekosistem di 

dalam organisasi maupun lingkungan luar organisasi.

 Dengan demikian, menurut penulis, transformasi 

merupakan pergeseran atau perpindahan dari satu tempat 

ke tempat yang lain, dari satu kondisi ke kondisi lain yang 

menyebabkan adanya suatu perubahan pada satu objek ke arah  

yang lebih baik dari sebelumnya.

Suatu kondisi dapat dikatakan telah terjadi sebuah 

transformasi dapat dilihat dari beberapa  indikator, antara lain:4

a. Terjadinya perbedaan. 

Hal ini merupakan aspek yang paling penting di dalam 

proses transformasi. Makna perbedaan dalam istilah 

transformasi lebih sering dikonotasikan ke arah yang lebih 

positif.

b. Adanya konsep,  ciri atau identitas.

Artinya sesuatu dapat dikatakan telah terjadi transformasi 

bila ada hal yang menjadi acuan perbedaan yang membuat 

3 Pujileksono, S. Antropologi (Edisi Revisi). UMM Press, Malang, 2009. hlm. 143

4 Zuhal, Knowledge & Innovation Platform Kekuatan Daya Saing, PT Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta: 2010, hlm 181
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kondisi itu memiliki identitas yang berbeda dari kondisi 

sebelumnya.

c. Bersifat historis

Proses transformasi selalu menggambarkan adanya 

perbedaan kondisi secara historis. 

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa transformasi 

terjadi bila adanya perubahan, namun proses perubahan 

 tersebut terjadi secara berangsur-angsur sehingga sampai pada 

tahap ultimate,  salain itu perubahan yang dilakukan dengan 

cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan 

internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang 

sudah dikenal sebelumnya melalui proses yang tidak sebentar. 

Terjadinya transformasi secara umum dalam suatu kondisi 

akan menimbulkan dampak luas kepada semua lapisan dan 

sektor terkait. Biasanya transformasi berdampak jauh lebih 

baik ketimbang sebelum terjadinya perubahan dalam suatu 

organisasi, sistem atau komunitas. Bila kita berkaca pada 

transformasi digital yang menjadi concern tulisan ini, dampak 

yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat antara lain:

a. Inovasi

Dampak yang paling kita rasakan dari sebuah transformasi 

digital saat ini adalah munculnya inovasi-inovasi di tengah-

tengah kehidupan. Inovasi secara sederhana dapat dimaknai 

penemuan-penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada 

atau yang sudah dikenal sebelumnya.5 Pernahkah terbayangkan 

5  Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inovasi.
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dulu, bahwa manusia dapat berinteraksi dalam suatu wadah 

pertemuan secara virtual melalui aplikasi meeting berbasis 

internet yang disematkan pada gawai atau ponsel? Mungkin 

saja ada yang berimajinasi demikian, namun dapat dipastikan 

inovasi tersebut tidak pernah terbayangkan sebelumnya akan 

bisa terjadi. Kenyataannya inovasi tersebut sangat berguna bagi 

masyarakat dalam melaksanakan aktifi tas, apalagi di tengah-

tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan kita membatasi 

pertemuan fi sik. Demikian pula manfaatnya bagi dunia peradilan 

di Indonesa, bagaimana pelayanan kepada masyarakat pencari 

keadilan dapat diberikan melalui komunikasi via aplikasi 

meeting virtual tersebut atau teleconference.

b. Akselerasi 

Dengan adanya transformasi digital juga berimbas kepada 

adanya akselerasi atau peningkatan kecepatan dalam segala 

aktifi tas. Artinya dengan adaya transformasi digital yang 

urgensinya adalah business as usual yang old fashion ke cara-cara 

out of the box, berakibat adanya percepatan dalam memenuhi 

target-target tertentu melalui kemajuan teknologi. Misalkan 

di lembaga Peradilan, kemajuan teknologi yang diinduksi oleh 

sistem pelayanan peradilan telah membawa sebuah jaminan 

akan sistem layanan yang cepat melalui sistem peradilan 

elektronik atau e-Court. atau dengan dukungan teknologi 

canggih, peradilan dapat menerapkan sistem One Day Publish 

atas putusan yang dijatuhkannya.

c. Efi siensi

Inovasi yang diciptakan di tengah-tengah masyarakat, 
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sudah barang tentu mengakibatkan segalanya menjadi lebih 

mudah dari segi waktu dan biaya. Misalkan transformasi 

peradilan elektronik yang diterapkan oleh Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan di Bawahnya telah terbukti mengakibatkan 

efi siensi khususnya waktu dan biaya bagi masyarakat yang 

ingin mendapatkan akses terhadap keadilan. Dengan e-Court 

masyarakat tidak perlu mengeluarkan ongkos ke Pengadilan, 

membayar uang panggilan kepada para pihak dan lain-lain, 

begitu pula dengan efi siensi waktu, masyarakat tidak perlu 

menghabiskan waktu berjam-jam untuk datang ke pengadilan 

untuk melakukan pendaftaran atau melaksanakan, karena 

pendaftaran, bahkan persidangan dapat dilaksanakan dari jarak 

jauh dan dari manapun tanpa harus datang ke pengadilan.

d. Akuntabiltas

Dengan transformasi digital, maka dampak positif lainnya 

adalah adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap 

sistem yang didukung oleh teknologi tersebut. Dengan Aplikasi 

e-Court yang diimplementasikan Mahkamah Agung saat ini, 

semua dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas perihal biaya 

dan lain-lainnya kepada masyarakat melalui aplikasi yang dapat 

menjawab kapanpun dengan hanya mengklik website yang ada 

dalam genggaman mereka.

e. Kolaborasi

Dalam sebuah proses transformasi, tidak mungkin akan 

mencapai sebuah tujuan yang diinginkan tanpa adanya 

keterlibatan banyak pihak. transformasi mutlak dapat dilakukan 

dengan adanya dukungan dari beberapa pihak yang saling 
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terhubung untuk tujuan yang sama.6

Lahirnya suatu proses transformasi tidak terjadi begitu saja, 

tetapi melalui sebuah proses panjang. Proses panjang itu diawali 

dengan suatu keadaan dimana suatu waktu itu sudah tidak 

sejalan lagi dengan keadaan yang terjadi sehingga memerlukan 

kecepatan bertindak untuk merespons perkembangan yang 

terjadi begitu cepat, sehingga mau tidak mau harus meyesuaikan 

dengan apa yang terjadi. Selanjutnya proses transformasi 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan atau sedikit 

demi sedikit. Artinya perubahan yang dilakukan dengan 

perlahan namun ada kepastian menuju suatu perubahan. 

b. Tidak dapat diduga kapan dimulainya dan sampai kapan 

proses itu akan berakhir tergantung dari faktor yang 

mempengaruhinya. Transformasi muncul diawali dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan yang selalu diamis 

menuju ke arah perubahan, maka cepat atau lambat akan 

menyesuaikan dengan adanya perubahan itu sendiri.

c. Komprehensif dan berkesinambungan, artinya perubahan 

itu sifatnya komprehesif dan tidak setengah-setengah, 

dengan demikian utuh dan menyeluruh dalam prosesnya. 

Selain utuh, juga berkesinambungan sehingga transformasi 

tersebut berlangsung dengan sangat baik dan sesuai 

dengan tujuan. Tanpa adanya kesinambungan dalam proses 

transformasi, dapat dipastikan perubahan yang diharapkan 

tidak akan berjalan dengan sempurna.

6 Gerry Firmansyah, Transformasi Digital Indonesia:Analisis dan Strategi, Materi Diskusi 

No. 31/KS.01-PPR/12/2019, wantiknas hlm. 20, lihat juga www. Wantiknas.go.id
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d. Adanya respons, artinya perubahan yang terjadi mempunyai 

keterkaitan erat dengan emosional (sistem nilai) yang ada 

dalam masyarakat. Biasaya jika terjadi suatu perubahan, 

masyarakat sangat reaktif dalam merespos sehingga 

meskipun di awal-awal agak sulit namun setelah terbiasa 

maka akan menerimanya sebagai keniscayaan menuju pada 

sebuah perubahan.

Selain Proses di atas, sebuah kondisi dapat dikatakan 

berhasil mengalami sebuah transformasi bila memenuhi 3 

mekanisme, yaitu Invesi, diff usi, dan konsekuensi, yaitu:

a. Invensi (penciptaan); 

Yaitu perubahan dari dalam masyarakat, artinya dalam 

masyarakat terdapat penemuan-penemuan baru yang 

kemudian secara perlahan muncullah perubahan.

b. Difusi atau pencampuran;

Mekanisme difusi ini adalah sebuah tahapan kedua 

dalam transformasi, disini akan saling berkelindan antara 

adanya komunikasi ide, konsep baru atau upaya perubahan 

masyarakat secara lebih luas.

c. Konsekuensi.

Yaitu tahapan akhir dari sebuah transformasi, tahapan 

mengadopsi ide atau gagasan baru dalam masyarakat;
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Secara teknis, transformasi dapat terjadi dengan sengaja 

dan tidak sengaja, transformasi yang disengaja memiliki ciri-

ciri;

a. Adanya perencanaan; dan

b. manajemen yang jelas. 

Kedua ciri di atas ditunjukan dari adanya program dan 

perubahan yang diharapkan dengan jelas. Tanpa adanya 

perencanaan yang jelas dari awal memulai sebuah transformasi 

serta didukung dengan seperangkat manejerial yang bagus, 

sudah dapat dipastikan transformasi tidak akan terjadi sesuai 

harapan. Dalam perencanaan ada target, langkah demi langkah, 

problem solver, dan ada monitoring serta evaluasi.

Selanjutnya, sebuah transformasi yang disengaja biasanya 

diprogramkan oleh seorang agen masyarakat untuk merubah 

ide, konsep, budaya yang ada di masyarakat dari yang kurang 

baik menjadi lebih baik. Sedangkan transformasi yang tidak 

sengaja, adalah perubahan yang terjadi secara alamiah, misalkan 

karena perubahan kondisi alam, perkembangan teknologi dan 

lain sebagainya. Perubahan dapat terjadi karena pengaruh dari 

dalam masyarakat itu sendiri maupun adanya pengaruh dari 

luar masyarakat.7

Globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

telah merubah perilaku manusia dalam upaya memenuhi 

berbagai kebutuhannya. Organisasi dan lembaga harus 

melakukan pilihan yang tepat terhadap model perubahan 

7 Najoan, Stephanie Jill dan Johansen Mandey, Transformasi Sebagai Strategi Desain. Edisi 

8, Media Matrasain, 2011, hlm 117-130
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organisasi, karena tidak semua model perubahan organisasi 

dan lembaga yang ditawarkan oleh berbagai pihak dapat 

diimplementasikan ke dalam semua bentuk organisasi, karena 

tergantung dari bidang kegiatan, ukuran atau besaran organisasi, 

kemampuan, lingkungan organisasi dan kebutuhan.8 Artinya 

perlu sebuah fi lter dalam sebuah organisasi apapun, baik 

lembaga swasta ataupun pemerintah dalam menerima sebuah 

kemajuan teknologi informasi yang akan menghantarkan ke era 

transformasi.

Dengan transformasi atau perubahan pada sebuah 

masyarakat atau organisasi lembaga pemerintahan, menjadikan 

hal tersebut sebagai tantangan yang mengharuskan organisasi 

tersebut mengembangkan kemampuannya untuk beradaptasi 

terhadap lingkungan luar dan mengintegrasikannya ke dalam 

organisasi dengan memberdayakan sumber-sumber yang 

dimiliki terutama sumber daya manusia sebagai aset terpenting 

dari sebuah transformasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan 

lingkungan, maka masyarakat harus menemukan dirinya dalam 

mengatur sumber daya manusia secara berkelanjutan dan terus 

menerus. Transformasi dalam sebuah masyarakat atau organisasi 

bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi sesuai 

dengan tuntutan lingkungan. 

Dari berbagai ulasan di atas, transformasi digital atau digital 

transformation adalah bagian proses dari teknologi yang lebih 

besar, artinya adalah perubahan yang berhubungan dengan 

penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang 

8 Al Bahra Bin Ladjamudin, “Analisis dan Desain Sistem Informasi” oleh Penerbit Graha 

Ilmu, Tangerang, 2005, hlm. 23.
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ada pada masyarakat. Dalam sejarah umat manusia transformasi 

digital telah terbukti mampu merubah seluruh aspek kehidupan 

manusia. 

2. Konsep Digitalisasi 

Dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI), arti kata digitalisasi 

adalah sebuah proses pemberian atau pemakaian sistem digital.9 

Secara istilah digitalisasi banyak ditemui dalam literatur terkait 

dengan teknologi informasi. Ada yang berpendapat bahwa 

digitalisasi adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, 

maupun video menjadi bentuk digital atau digitalisasi dilakukan 

untuk membuat arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi 

fotokopi, dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital, 

konsep ini biasa digunakan oleh para pustakawan atau pekerja 

di bidang administrasi.10

Secara sederhana, digitalisasi dapat dipahami sebagai 

perubahan yang disebabkan atau dipengaruhi oleh pemakaian 

teknologi digital dalam setiap aspek kehidupan manusia (the 

changes that digital technology causes or infl uences in all aspects 

of human life).11 Dari kecenderungan pergeseran skema offl  ine 

ke online, paper-based ke computer-based, transformasi digital 

ditandai dengan adanya perkembangan jaringan yang luas, 

pergeseran cara komunikasi serta perubahan gaya hidup 

9 Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI daring, 2020. www. kbbi.

kemdikbud.go.id

10 Ena Sukmana, “Digitalisasi Pustaka”, Makalah, Seminar Nasional -Peran Pustakawan 

Pada Era Digital- Sabtu, 16 April 2005, ITB Bandung., hlm. 1

11 Erik Stolterman dan Anna Croon Fors, Information Technology and Th e Good Life, dalam: 

Kaplan, Bonnie, et.al (ed), Information System Research, Relevant Th eory and Informed 

Practice, Kluwer Academic Publishers, New York,2004, hlm. 689.
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masyarakat.12 Meski sebagian orang berusaha menampik dengan 

dalih digitalisasi membutuhkan budget yang besar,13 namun tren 

digital terus melesat hingga menjangkau urusan kecil sampai 

urusan besar.

Teori digital merupakan sebuah konsep pemahaman dari 

perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains, dari 

semua yang bersifat manual menjadi otomatis, dan dari semua 

yang bersifat rumit menjadi ringkas. Saat ini, era teknologi 

digital dan semua serba teknologi, serba cepat serta canggih. 

Segala sesuatu dibuat ringkas tanpa melupakan aspek presisi 

dan keteraturan. Era saat ini sebenarnya sudah diprediksi oleh 

para ilmuwan sejak dulu yang pada akhirnya hampir seluruh 

kegiatan manusia dapat dikendalikan melalui kecanggihan 

teknologi digitalisasi. 

Digitalisasi merupakan konvergensi14 produk dan proses 

aplikasi informasi yang dapat melakukan berbagai fungsi audio-

visual dan komputasi15. Perkembangan teknologi komunikasi 

modern yang bersifat konvergen merupakan proses konkruensi 

dari seluruh proses evolusi media massa. Teori digital selalu 

berkaitan erat dengan media, karena media terus berkembang 

seiring dengan majunya teknologi dari media lama sampai 

media terbaru, sehingga mempermudah manusia dalam segala 

bidang yang berkaitan dengan Teori Digital. 

12 Febrianty, et.al, Manejemen Perubahan Perusahaan di Era Transformasi Digital, Medan: 

Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 41.

13 Herbert, Lindsay, Digital Transformation: Build Your Organization’s Future For Th e 

Innovation Age, Bloomsbury,London, 2017, hlm. 1.

14 Menurut KBBI, Kovergensi Adalah keadaan menuju satu titik pertemuan.

15 Menurut KBBI, Komputasi adalah penghitungan dengan menggunakan computer.
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Teknologi digital membuat kegiatan tidak lagi menggunakan 

tenaga manusia atau dijalankan secara manual, tetapi cenderung 

pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem 

komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. 

Sistem digital mengakibatkan transformasi dari sistem analog 

ke sistim digital, yaitu sebuah sistem yang menggunakan 

urutan angka untuk mewakili informasi. Tidak seperti sinyal 

analog, sinyal digital bersifat noncontinuous. Faktanya bahwa 

peralihan sistem analog ke digital ini telah mengubah banyak 

hal termasuk industri media komunikasi bahkan pelayanan 

masyarakat di wilayah milik pemerintah, termasuk Mahkamah 

Agung Republik Indonesia saat ini.

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini 

semakin pesat. Akibatnya pada era digital, masyarakat secara 

umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan 

dari perangkat yang serba elektronik.16 Teknologi menjadi alat 

yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan masyarakat 

dan digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan 

apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah 

yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era 

yang membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak 

positif dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan lembaga 

pemerintah, lembaga peradilan dan lembaga non pemerintah. 

Namun dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa 

banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam 

kehidupan bermasyarakat.

16 Agus Sartono, Akuntansi Intermediate, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 3.
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Tantangan era digital juga masuk ke berbagai bidang 

seperti politik, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pertahanan, 

keamanan, hukum dan teknologi informasi itu sendiri. Era 

digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet 

khususnya teknologi informasi komputer. Media massa cetak 

pada saat ini beralih ke media online dengan basis internet. Hal 

tersebut disebabkan karena ada pergeseran budaya dalam sebuah 

penyampaian informasi akibat berkembangnya teknologi. 

Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat 

dalam menerima informasi lebih cepat, dengan media internet, 

media massa berbondong-bondong pindah haluan. Bahkan 

tidak sedikit media cetak yang eksis di masanya, kini mengalami 

ujian berat antara hidup dan mati karena berebut pangsa pasar 

sementara kebiasaan masyarakat dalam mendapatkan berita 

telah berubah.

Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat 

perubahan besar terhadap dunia, lahirnya berbagai macam 

teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. 

Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu 

informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas 

dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Era digital 

juga membuat ranah privasi orang seolah-olah hilang. Data 

pribadi yang terekam di dalam otak komputer membuat 

penghuni internet mudah dilacak, baik dari segi kebiasaan 

berselancar atau hobi. Era digital bukan persoalan siap atau 

tidak dan bukan pula suatu opsi namun sudah merupakan suatu 

konsekuensi. Teknologi akan terus berkembang dari waktu ke 
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waktu tanpa terbendung ditengah-tengah kehidupan manusia. 

Manusia seharusnya dapat memaksimalkan perkembangan 

teknologi untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya 

untuk segala kemudahan.

Meskipun teknologi digital masa kini yang semakin 

canggih dan memudahkan manusia dalam melakukan akses 

terhadap informasi melalui banyak cara dan dapat menikmati 

fasilitas dari teknologi digital dengan bebas, namun dampak 

negatif muncul pula sebagai ancaman. Tindak kejahatan mudah 

terfasilitasi, game online dapat merusak mental generasi muda, 

pornografi , dan pelanggaran hak cipta mudah dilakukan, dan 

lain-lain. 17

Revolusi digital telah terjadi sejak tahun 1980an dengan 

perubahan teknologi mekanik dan analog ke teknologi digital 

dan terus berkembang hingga hari ini. Perkembangan teknologi 

ini menjadi masif setelah penemuan personal computer (PC), 

yaitu sistem yang dirancang dan diorganisasir secara otomatis 

untuk menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, 

dan menghasilkan output dibawah kendali instruksi elektronik 

yang tersimpan di memori yang dapat memanipulasi data 

dengan cepat dan tepat.

Perkembangan teknologi komputer digital khususnya 

mikroprosesor dengan kinerjanya terus meningkat, dan teknologi 

ini memungkinkan ditanam pada berbagai perangkat yang 

17 Astuti, dkk.,Hubungan Intellectual Capital dan Business Performance Dengan Diamond 

Specifi cation: Sebuah Perspektif Akuntansi, Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo, 

2005, hlm. 707.
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dimiliki secara personal. Perkembangan teknologi transmisi 

termasuk jaringan komputer juga telah memicu para pengguna 

internet dan penyiaran digital. 

Bahkan perkembangan digital membuat pergeseran sosial 

di masyarakat, salah satunya munculnya situs jejaring sosial yang 

merupakan sebuah pelayanan berbasis web, memungkinkan 

penggunanya untuk membuat profi l, melihat list pengguna 

yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk 

bergabung dalam situs tersebut.18 Hubungan antara perangkat 

mobile dan halaman web internet melalui “jaringan sosial” telah 

menjadi standar dalam komunikasi digital. 

Digitalisasi dokumen berbentuk kertas menjadi fi le 

elektronik salah satunya e-book merupakan contoh kemajuan 

dari adanya digitalisasi. Dengan e-book kita tidak lagi harus 

menyimpan buku-buku yang tebal, berat dan dalam jumlah 

banyak serta membutuhkan tempat yang luas. Dengan fi le digital 

dokumen menjadi jelas lebih ringkas yang setiap saat dapat 

dibuka melalui komputer dan ponsel. Bahkan kekinian lebih 

mudah lagi, e book tidak hanya bisa dibuka melalui perangkat 

PC atau komputer, namun dengan berbagai aplikasi seiring 

diproduksinya ponsel pintar dengan operating system (OS), e book 

dapat dibuka dimana saja dengan ponsel canggih. Hal tersebut 

membuat kita semakin mudah dan nyaman.19

18 Bachtiar S. Bachri,Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian 

Kualitatif, Jurnal Teknologi Pendidikan, 2012, hlm. 62. 

19 Al Bahra Bin Ladjamudin, Analisis dan Desain Sistem Informasi, Graha Ilmu, Tangerang, 

2005,hlm. 13.
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INDONESIA DAN ERA DIGITAL

Sebagai negara berkembang, teknologi digital mampu 

mendorong berbagai kemajuan Indonesia. Dari segi infrastruktur 

sosial, politik, ekonomi dan kesehatan, bahkan hukum yang 

mengatur kegiatan terkait terknologi informasi atau ITE juga 

ikut berkembang dan menyesuaikan. Artinya, Indonesia sudah 

siap menghadapi kehidupan di era digital. Kesiapan Indonesia 

dalam koneksi internet di era 4G bahkan ke arah era 5G telah 

mempermudah segala perkembangan Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE) yang tidak terbendung. Masyarakat Indonesia 

secara umum antusias mengadopsi hidup di era digital 

terlebih dipicu selain koneksi internet yang bagus, juga dipicu 

penggunaan ponsel pintar yang terus mengalami perkembangan 

setiap saat.

 Dunia digital berbasis internet membuat seluruh aktivitas 

para penghuninya menjadi tanpa batas ruang dan waktu. 

Payung hukum untuk mengatur segala bentuk aktivitas tersebut 

seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UU ITE) tahun 2008 telah dibuat oleh legislator. Data pribadi 

masyarakat perlu diberikan perlindungan di dalam dunia maya, 

maka pihak seperti Google atau Facebook yang memiliki data 

pribadi penggunanya tidak bisa menggunakan big data tersebut 

sembarangan karena kerahasiaan data masyarakat dilindungi 

Undang-Undang. 

Sebagaimana telah diulas di atas bahwa perkembangan era 

digital di Indonesia dalam bidang media massa telah mengalami 
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perubahan. Media online (internet) di era sekarang ini 

menggeserkan media massa konvensional. Walaupun menurut 

para analisis hampir satu dasawarsa Indonesia terlambat dalam 

mengadopsi teknologi komunikasi khususnya internet, namun 

budaya digital masyarakat Indonesia sangat cepat menerima 

perkembangan teknologi tersebut. 

Demikian halnya dengan lembaga peradilan, perkembangan 

digital membuat Mahkamah Agung merespons cepat dengan 

mengambil bagian yang baik dalam rangka mewujudkan 

peradilan yang agung dan pelayanan yang cepat serta 

professional, salah satunya dengan menjadikan teknologi digital 

dan perkembangan teknologi informasi untuk memudahkan 

dalam melayani masyarakat pencari keadilan, misalnya dengan 

sistem peradilan elektronik atau e-Court yang telah diterapkan 

sejak tahun 2018, dengan sistem e-Court masyarakat disuguhkan 

dengan adanya pendaftaran perkara secara online, sidang virtual, 

pemeriksaan saksi-saksi dan lain-lain sebagainya secara daring 

dan lain-lain. Selain mempermudah dan mempercepat proses 

peradilan dengan menggunakan fasilitas digital dan kemajuan 

teknologi tersebut nyatanya sangat relevan diterapkan di tengah 

kondisi pandemi Covid-19 yang sangat mematikan ini. 

Dari masa ke masa kemajuan teknologi terus berkembang, 

mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, 

era teknologi informasi. Perkembangan ini membawa 

berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara, setiap individu dan lembaga, baik lembaga 

pemerintahan maupun non pemerintah tertarik untuk 
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menggunakan dan memanfaatkan setiap perkembangan ini. 20

Era tahun 2000 adalah puncak kemajuan teknologi yang 

sangat pesat, teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi 

trend kehidupan setiap individu dan lembaga pemerintahan dan 

non pemerintahan, tiap saat, tiap waktu dan tiap detik manusia 

memanfaatkan teknologi ini. Kegiatan mulai dipermudah 

dengan bebagai kemudahan yang ditawarkan, mulai dari 

komunikasi, informasi, transaksi, edukasi, hiburan sampai pada 

kebutuhan paling pribadi sekalipun dapat terlayani dengan 

teknologi ini, bahkan pelayanan pada masyarakat pencari 

keadilan pada lembaga peradilan sakalipun sekarang ini sudah 

mulai dengan sistem teknologi berbasis digital. 

Perubahan aktivitas individu dan lembaga mulai 

mempengaruhi proses transaksi yang dilakukannya, setiap 

individu dan lembaga apapun, tidak bergantung lagi kepada 

uang secara konvensional tetapi sudah menggunakan uang 

elektronik dan pada masanya nanti semua terkoneksi ke arah 

ini. Aktivitas serba digital dan elektronik dengan data sebagai 

peranan utamanya. Individu, masyarakat luas dan lembaga tidak 

lagi terbatas pada ruang dan waktu, mereka bisa melakukan 

transaksi secara elektronik dimana saja, dengan siapa saja 

dan kapan saja. Uang digital dan transaksi-transaksi lain pun 

memegang peranan penting, misalkan gaji diberikan secara 

digital, belanja dan transaksi juga dengan sarana digital bahkan 

aktivitas kegiatan transaksi juga dialihkan secara digital karena 

20 Respati Wira,Transformasi Media Massa Menuju Era Masyarakat Informasi di Indonesia, 

Jurnal Humaniora, 2019, hlm.51.
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lebih cepat, efektif dan efi sien. 

Sebagai makluk cerdas manusia berkeinginan untuk selalu 

meningkatkan kemampuannya dalam memudahkan setiap 

kegiatannya. Segala alat dicoba dan digunakan untuk mencapai 

efi sisensi dan efektifi tas setiap tindakan yang dilakukannya, 

berbagai percobaan dilakukan agar dapat menghasilkan jumlah 

efi isensi yang besar dengan tenaga yang seminimal mungkin.21 

Seperti diulas sebelumnya, bahwa perkembangan 

transformasi digital ini memaksa kita untuk megetahui sekaligus 

meggunakannya dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk kegiatan 

pelayanan pada satuan kerja di bawah pimpinan Mahkamah 

Agung RI. 

Beberapa tahun belakangan ini telah menjadi sebuah 

tren dimana kegiatan ekonomi, pemerintah dan sektor swasta 

menginduksi internet dalam menjalankan roda organisasinya 

dalam pencapaian tujuan. Meningkatnya penggunaan internet 

dan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh smartphone 

menjadikan internet bak sebuah keniscayaan dan semakin 

memudahkan. 

Pemanfaatan digital terus berkembang di tanah air, bahkan 

Indonesia dinilai memiliki potensi besar karena tingkat penetrasi 

pengguna internetnya terus meningkat. Menurut Asosiasi 

penyelenggara jasa internet di Indonesia pada tahun 2017 saja 

jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta 

21 Citramurti Apsari, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Efektivitas Pelaksanaan 

Pengendalian Intern Penjualan Jasa Perawatan Pipa Migas Pada PT Tonsco International, 

Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2012,hlm. 15.
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jiwa atau meningkat 7,96 persen dibandingkan tahun 2016 

sebesar 132,7 jiwa, bahkan pada tahun 2020 terdapat 175,4 juta 

pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan tahun 2019 

terjadi kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri 

ini. Dengan demikian berdasarkan total populasi Indonesia 

yang berjumlah 272,1 juta jiwa, artinya 64% setengah penduduk 

RI telah merasakan akses ke dunia maya.22

Perkembangan pemakaian atau pemanfaatan digital di 

setiap sudut kerja masyarakat dan pemerintah, merupakan 

suatu hal yang menandakan perkembangan dan pertumbuhan 

ekonomi, politik social, budaya, kesehatan bahkan hukum dan 

pemeritahan, pada masa yang akan datang, ditandai dengan 

semakin pesatnya perkembangan ekonomi, atau transaksi 

keuagan, bahkan pelayanan pada masyarakat lainya seperti 

pada Lembaga Mahkmah Agung dan peradilan di bawahnya 

yang menggunakan layanan internet sebagai media dalam 

berkomunikasi, kolaborasi dan bekerjasama antar lembaga 

atau individu dan sampai pada praktek persidangan dengan 

meggunakan sistem digital daring. 

Bila berdasarkan Pertumbuhan transformasi digital yang 

terjadi dan banyaknya pengguna internet di Indonesia, potensi 

yang dapat dikembangkan dalam era pandemi Covid-19 

dengan menggunakan teknologi digital sangat lebar, terutama 

untuk lembaga Peradilan dalam melayani pencari keadilan. 

Kehadiran digital ini harus direspos dengan baik, bukan untuk 

dihindari. Pimpinan Mahkamah Agung sangat cepat merespons 

22 https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-
indonesia, diakses tanggal 27 juni 2020

33

Indonesia dan Era Digital

TRANSFORMASI DIGITAL PERSIDANGAN DI ERA NEW NORMAL



perkembangan teknologi sebagai upaya memudahkan 

masyarakat dalam proses mencari keadilan. 

Peran teknologi informasi di lembaga pemerintahan, 

khususnya di lembaga peradilan, telah mengakibatkan pergeseran 

pola pelayanan yang dilaksanakan kepada masyarakat. Kemajuan 

jaringan internet didukung dengan sumberdaya manusia yang 

berkualitas menjadi perpaduan yang tidak dapat dipisahkan 

dalam segala kemajuan pesat dunia digital yang terjadi di 

Mahkamah Agung maupun di lembaga-lembaga lainnya.  Tidak 

disangkal, bahwa peran teknologi informasi melalui berbagai 

inovasi menjadi jawaban bagi pengadilan untuk tetap melayani 

di era pandemi Covid-19 yang terjadi lebih kurang sejak bulan 

Februari 2020.

Pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi 

informasi menjadikannya media untuk bersaing (competitive 

weapon) yang wajib dimiliki oleh setiap satker dan lembaga 

pemeritah dan pegadilan dalam menunjang kinerja di era 

pandemi Covid-19 ini. 

Begitu banyak inovasi yang dilakukan dan dikembangkan 

oleh Mahkamah Agung RI dalam merespons dinamika digital 

ini dalam rangka mempermudah masyarakat, demi terwujudnya 

peradilan yang modern dengan basis digital.

Bagi Mahkamah Agung sebagai pelaku puncak kekuasaan 

kehakiman dituntut untuk melakukan analisis terhadap 

kebutuhan masyarakat pencari keadilan di era pandemi 

Covid-19 dan merespons perkembangan era digital saat ini 

melalui langkah-langkah inovatif demi mewujudkan "Lembaga 

Peradilan Indonesia yang Agung”. 
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PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 

1. Teknologi Informasi Secara Umum

Perkembangan teknologi telah membawa berbagai dampak 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Hampir semua sektor menggunakan teknologi yang berbasis 

komputer atau digital, sehingga pembaruan akan terus terjadi 

dan ditemukan oleh manusia demi memenuhi segala kemudahan 

dalam beraktifi tas, baik aktifi tas individu, masyarakat, organisasi 

pemerintahan dan swasta. 

Sejarah perkembangan teknologi informasi telah melalui 

berbagai fase. Sebagai fase pertama perkembangan teknologi 

informasi adalah penemuan computer, kemudian fase tersebut 

terus berkembang hingga pengalihan berbagai aktivitas manual 

ke dalam sistem digital, sebagaimana kondisi pada saat ini. 

a. Penemuan Komputer 

Penemuan komputer telah membawa perubahan besar 

dalam pola pikir manusia. Pada akhir tahun 1990-an penggunaan 

komputer telah didukung oleh jaringan yang lebih luas dengan 

nama internet. Jaringan internet merupakan penemuan yang 

menjadikan arah teknologi dunia menjadi berubah.23

Penemuan jaringan internet telah menghilangkan hambatan 

komunikasi yang disebabkan sekat tempat dan waktu. Dengan 

dukungan jaringan internet tersebut, dimana dan kapanpun 

antara individu atau kelompok dapat melakukan komunikasi, 

saling melakukan pertukaran data atau informasi. Dukungan 

23 Darmayasa I Nyoman dan Yuyung Rizka Aneswari, Paradigma Interpretif Pada Penelitian 

Akuntansi Indonesia, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2015, Hlm. 6. 
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fasilitas teknologi informasi menjadikan setiap individu dapat 

saling bertukar data dan informasi dengan jangkauan yang tidak 

terbatas, dilakukan secara online. 

b. Perkembangan Smart Aplikasi 

Teknologi perangkat keras komputer muncul disertai dengan 

peralatan software yang memiliki berbagai macam kemampuan 

untuk membantu pekerjaan setiap individu, mulai dari aplikasi 

perkantoran, manajemen, pribadi, hiburan dan bidang-bidang 

pekerjaan manusia yang lain. Dukungan berbagai macam 

aplikasi menjadikan perkerjaan manusia semakin mudah, cepat, 

teliti dan efi sien.24

c. Perkembangan Smart Phone

Perkembangan akses jaringan internet membawa perubahan 

pada teknologi telepon, pemanfaatan jaringan internet 

dapat diaplikasikan melalui telepon. Perkembangan aplikasi 

pendukung telepon menjadikan perangkat ini semakin smart, 

semua aktivitas dapat dikelola melalui telepon yang cerdas 

(smart phone), seperti komunikasi digital dengan media sosial.25

d. Sistem cerdas (Expert System) 

Perkembangan perangkat cerdas berbasis expert system telah 

banyak mengubah pola pikir bisnis dan kegiatan perusahaan. 

Salah satu alat cerdas yang banyak digunakan adalah auto teller 

machine (ATM) yang membantu nasabah untuk melakukan 

transaksi perbankan tanpa harus ke bank. Perkembangan 

24 Darto Mariman, Smart Government Berdamai Dengan Perubahan, Jurnal Borneo 

Administrator, 2016, Hlm. 12. 

25 Dewi Ernita, Transformasi Sosial dan Nilai Agama, Jurnal Substantia, 2012, Hlm. 14. 
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selanjutnya adalah internet banking, dengan sistem cerdas ini, 

transaksi dapat dilakukan dari rumah kemudian berkembang 

lagi dengan SMS banking dan aplikasi internet banking melalui 

fasilitas smart phone.

e. Era Milenium Sebagai Era Digital 

Era tahun 2000 adalah puncak kemajuan teknologi yang 

sangat pesat perkembangannya. Pemanfaatkan teknologi 

informasi dan telekomunikasi (TIK) telah menjadi tujuan, 

sehingga tercipta hubungan baru antara “manusia dan mesin” 

dan antara dunia “nyata dan dunia maya”.26Internet sebagai 

industri sudah tidak terelakkan lagi, berbagai macam bisnis telah 

tercipta dari internet dan mampu membawa pada perubahan 

ekonomi masyarakat.27

Dalam perkembanganya, teknologi informasi 

mengakibatkan banyak kegiatan dilakukan secara “komputer” 

atau digital dibandingkan menggunakan tenaga manusia, sistem 

pengoperasian yang serba otomatis dan modern dengan sistem 

dukungan komputer yang canggih. Perkembangan teknologi ini 

membawa perubahan pada kualitas dan efi siensi kapasitas data 

yang dibuat dan dikirimkan, seperti gambar menjadi semakin 

jelas karena kualitas yang lebih baik, kapasitas menjadi lebih 

efi sien dan proses pengiriman yang semakin cepat.28

Teknologi digital akan terus berkembang, pada masa yang 

26 Dyckman Th omas, dkk.,Akuntansi Inetrmediate, Erlangga, Jakarta, 2002, Hlm. 31.

27 Fatmawati Endang, Disruptif Diri Pustakawan Dalam Menghadapi Era Revolusi Industry, 

Jurnal Iqra, 2018. Hlm. 12.

28 Gunasekaran A. & Kobu, Modeling And Analysis Of Business Process 

Reengineering,International Journal Of Production Research, 2002, Hlm. 40. 

37

Perkembangan Teknologi Informasi 

TRANSFORMASI DIGITAL PERSIDANGAN DI ERA NEW NORMAL



akan datang, perkembangan teknologi ini dipengaruhi tiga hal, 

yaitu transisi digital, konvergensi jaringan, dan infrastruktur 

digital.29 Era transisi atau perpindahan teknologi dari teknologi 

sebelumnya ke teknologi digital baik dari sisi produsen maupun 

komsumen telah beralih memilih teknologi yang lebih simpel 

yaitu teknologi digital. 

Konvergensi jaringan akan mengacu pada kecenderungan 

gaya hidup, yaitu waktu di rumah yang berfokus pada keluarga 

dan kesibukan perjalanan yang merupakan gabungan antara 

bekerja dan bermain. Pesatnya perkembangan teknologi dan 

gaya hidup masyarakat membawa perubahan yang pesat pula 

akan kebutuhan teknologinya, di sini teknologi digital menjadi 

pilihan utamanya. 

f. Tranformasi Digital 

Seperti yang telah diulas sebelumnya, digital transformation 

atau transformasi digital adalah sebuah perubahan cara 

penanganan perkerjaan dengan mengunakan teknologi 

informasi. Beberapa bidang yang telah melakukan transformasi 

ini seperti pendidikan dengan e-learning-nya, bisnis dengan 

e-bisnis, perbankan dengan e-banking, pemerintah dengan 

e-government dan masih banyak lagi yang lain, intinya adalah 

peningkatan efi siensi dan efektivitas pekerjaan dan berkas 

pendukungnya dengan menggunakan data base.30

29 Habraken, N. J., Th e Structure of the Ordinary (Form and Control in the Built Environment), 

Th e MIT Press, Cambridge Massachusetts London England Retrieved from http://www.

ar.itb.ac.id/ wdp/diakses tanggal 25 Juni 2020.

30 Hamid Edi Suandi, Disruptif Innovation: Manfaat Dan Kekurangan Dalam Konteks 

Pembangunan Ekonomi, Best Paper, 2014, Hlm. 20.

38

BAB I PENDAHULUAN  

DR. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.



Di era digital, masyarakat menggunakan berbagai fasilitas 

teknologi untuk memudahkan dan membantu kegiatan sehari-

hari seperti: 

a. Mendapatkan berita dan informasi yang dibutuhkan setiap 

saat;

b. Mendapatkan barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhannya;

c. Mendapatkan berbagai sumber belajar serta materinya 

secara cepat dan murah, bahkan melakukan proses 

pembelajarannya melalui sistem ini juga; dan

d. Mencari hiburan dan pengalaman dari media digital sesuai 

dengan yang menjadi perhatiannya. 

Apa yang diinginkan individu tersebut dapat terwujud 

melalui teknologi digital sehingga mereka cenderung 

menjadikan teknologi ini sebagai kebutuhan utamanya. Inilah 

era dimana manusia tidak dapat terlepas dari teknologi, mereka 

sangat bergantung pada fasilitas yang disediakan di dalamnya 

dan menjadikannya sebagai pendukung utama kegiatannya.

Pembahasan di atas telah menggambarkan bagaimana 

perkembangan teknologi informasi terjadi begitu pesat, dari 

waktu ke waktu. Sudah menjadi keniscayaan, setiap fasilitas 

layanan, termasuk di lingkungan pengadilan, harus didukung 

dengan perangkat teknologi informasi, sehingga memungkinkan 

masyarakat untuk mengakses informasi peradilan dan termasuk 

mendapatkan layanan peradilan secara mobile, tanpa harus 

datang secara langsung ke kantor pengadilan.
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2. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Peradilan

a. Implementasi Teknologi Informasi Di Pengadilan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, teknologi infomasi 

terus berkembang mengikuti kebutuhan manusia di tengah 

perubahan sosial. Dunia peradilan sebagai salah satu entitas 

yang terdapat dalam kehidupan sosial, harus mampu mengikuti 

kebutuhan sosial di tengah kemajuan teknologi.

Peradilan modern tidak boleh hanya menjadi wacana, namun 

harus diwujudkan pada dunia nyata. Kehidupan manusia pada 

masa perkembangan teknologi informasi serba mobile, sehingga 

harus diimbangi dengan kemajuan proses berperkara yang juga 

moderen di berbagai lingkugan pengadilan, didukung dengan 

pemanfaatan jaringan teknologi informasi.

Jika Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan 

yang ada di bawahnya, masih status quo dengan sistem layanan 

manual, tentunya akan semakin menguatkan paradigma 

masyarakat selama ini terhadap dunia peradilan, bahwa layanan 

pengadilan itu lambat (delay). Pada saat ini, masyarakat menaruh 

harapan besar terhadap pengadilan agar berbagai layanan dapat 

diperoleh secara cepat serta memugkinkan untuk diakses tanpa 

batasan ruang dan waktu, dapat diakses dimanapun secara 

elektronik.

Transformasi digital, memberikan kemudahan bagi para 

pencari keadilan untuk mendaftar atau melakukan persidangan 

secara mudah, cepat, dan murah. Semua layanan tidak lagi 

harus dilakukan secara langsung, namun dapat dilakukan secara 

onlinemelalui media teknologi informasi. Pendaftaran perkara 
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secara elektronik akan menyederhanakan proses administrasi 

serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Akhirnya para pihak 

pencari keadilan secara tradisional akan menuai berkurang 

dan beralih ke transaksi digital yang mudah, murah, cepat dan 

efi sien.31

Dengan adanya teknologi digital, efi siensi dan efektiftas 

telah terbukti di masyarakat, seperti pada pengadilan yang 

bekerja sama dengan dunia IT berbasis online seperti informasi 

produk pegadilan, pendaftaran perkara berbasis IT atau digital 

dan lain sebagainya. Selain itu, sistem pembayaran digital juga 

sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, seperti 

pembayaran biaya perkara dan berbagai macam jenis aplikasi 

lainnya yang telah menggunakan pembayaran digital yang 

dilakukan oleh Pegadilan. 

Transaksi digital melibatkan beberapa pihak ketiga sebagai 

media perantara transaksi, bisa Bank dalam bentuk nyata 

maupun virtual. Proses transaksi berlangsung dengan sarana 

seperti e-banking, sms-banking, internet banking, e-money dan 

pembayaran lainnya melalui outlet yang memiliki sarana akses 

pembayaran. 32 Pembayaran biaya perkara yang dalam sistem 

manual harus disetoran langsung ke bank, namun dengan 

sistem digital dapat dibayarkan secara virtual.

Berbagai sarana yang tersedia sebagai hasil perkembangan 

teknologi informasi dapat diajadikan instrumen untuk 

31 Harnanto,Akuntansi Perpajakan, BPFE, Yogyakarta Ikatan Akuntan Indonesia, 2012. 

Lihat juga, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta, 2003, Hlm. 18.

32 Garon Jon M., Mortgaging Th e Meme: Financing and Manging Disruptive Innovation, 

Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, 2012, Hlm. 10.
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memodernisasi dunia peradilan di Indonesia. Pada saat ini sudah 

tersedia layanan pembayaran secara elektronik, komunikasi 

jarak jauh, sistem penyimpanan dan pengiriman data secara 

elektronik. 

E-learning, e-court, e-litigation, e-payment, e-summon 

dan aktivitas digital lain merupakan berbagai macam bentuk 

rekayasa teknologi informasi di pengadilan yang lahir sebagai 

implikasi kemajuan teknologi informasi. Setiap orang yang 

pemanfaatkan sarana ini tidak bergantung lagi pada aktivitas 

fi sik, mereka dapat melakukan atau mengaksesnya dari lokasi 

dan wilayah yang tidak terbatas.

Dari gambaran umum di atas, fase perkembangan 

implementasi teknologi informasi di pengadilan dapat 

diklasifi kasikan menjadi beberapa fase. Ada beberapa fase 

perkembangan IT di Mahkamah Agung, yaitu :

I. Tahun 1993 yaitu fase inisiatif awal 

Ditandai dengan pengembangan aplikasi database untuk 

melakukan registrasi elektroni pada direktorat perdata guna 

mencatat perkara kasasi dan peninjauan kembali. Namun 

aplikasi ini terhenti pada tahu 2007

II. Tahun 1996 yaitu fase Akses 121

Ditandai dengan pendirian program akses 121 pada tahun 

1996 diletakkan pada lobi Mahkamah Agung. Akses 

121 merupakan layanan informasi perkara berbasiskan 

komputer. Sistem kerjanya sangat sederhana, namun sudah 

canggih pada masanya. Dimana seseorang dapat mengakses 

perkembangan perkaranya dengan memanggil database 
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dengan menggunakan keyword tertentu.

III. Tahun 2001 yaitu fase Perintisan SIMARI

Ditandai dengan pendirian Sistem Informasi Mahkamah 

Agung RI (SIMARI) yang merupakan sistem terintegrasi 

berbasis komputerisasi yang meliputi data-data sebagian 

besar proses kerja yang ada di Mahkamah Agung, selain 

itu juga penyempurnaan dari data yang ada pada database 

sistem 121. Pada fase ini pula Mahkamah Agung mulai 

mendirikan website Mahkamah Agung dengan alamat 

www.mari.go.id dan www.ma-ri.go.id. Situs pertama 

dikembangkan oleh direktoral pidana Mahkamah Agung 

dan situs kedua dikembangkan oleh puslitbang kumdil 

Mahkamah Agung.

IV. Tahun 2004 yaitu fase Pengembangan SIMARI

Ditandai dengan pengembangan SIMARI menjadi aplikasi 

yang diisi dengan berbagai aplikasi yang terdiri dari 

beberapa modul mulai dari manajemen perkara, manajemen 

kepegawaian, manajemen aset, manajemen pengawasan 

dan pembinaan, manajemen perpustakaan, dan lain,laim. 

Selain itu pada fase ini Mahkamah Agung memiliki portal 

internet dengan alamat url di www.mahkamahagung.
go.id. Selain pengembangan yang dilakukan di Mahkamah 

Agung, tahun 2004 juga merupakan tahun dimana masing-

masing direktorat mulai mengembangkan aplikasi yang 

berbasis TI yaitu Sistem Informasi dan Administrasi 

Peradilan Agama (Siadpa) dan aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian (SimPeg) dan Badan Peradilan 
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Agama Mahkamah Agung RI mulai memiliki web dengan 

alamat www.badilag.net.

V. Tahun 2007 yaitu fase era pengembangan SIMARI

Fase ini ditandai dengan kemandirian tata pengelolaan 

teknologi informasi dan terjadi peningkatan yang signifi kan 

dari segi kualitas dan kapasitas infrastrukturteknologi 

informasi.33 Dan fase ini terus berkembang baik di 

Mahkamah Agung maupun di masing-masing direktorat 

jenderal yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan 

berbagai inovasi yang berbasis TI.

VI. Tahun 2018 yaitu Fase Era baru Peradilan Modern 

Berbasis Teknologi Informasi atau Era Peradilan Elektronil 

(e-Court).

Tahun 2018 merupakan momentum bersejarah bagi 

Mahkamah Agung menuju era baru peradilan modern 

berbasis teknologi informasi di ranah yudisial. Mahkamah 

Agung telah mengalami transformasi digital dalam 

administasi perkara di Pengadilan dengan mengembangkan 

sistem peradilan secara elektronik atau e-Court. Suatu 

langkah luar biasa dilakukan Mahkamah Agung dan 

4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya dengan 

mengaplikasikan sistem e-Courtuntuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai dasar hukum penggunaan sistem e-Court, 

33 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia(PSHK), Penelitian Pemetaan Implementasi 

Teknologi Informasi Pada Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia Mahkamah Agung RI, 

Jakarta, 2010, hlm. 2-4. 
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Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan 

Secara Elektronik.34 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 telah 

memunculkan hukum formil baru yang tidak diatur dalam 

peraturan perundang-undangan terkait hukum acara 

perdata sebelumnya, antara lain pendaftaran perkara secara 

elektronik (e-fi ling), pembayaran panjar perkara secara 

elektronik (e-payment), pemanggilan serta pemberitahun 

kepadaberperkara secara elektronik (e-summons).

VII. Tahun 2019 merupakan Fase Keberlanjutan Modernisasi 

Peradilan.

Tahun 2019 merupakan tahun penting bagi Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, era melanjutkan 

upaya modernisasi peradilan yang telah dicetuskan pada 

tahun 2018 melalui Peradilan Elektronik e-Court. Pada 

tahun 2019 Mahkamah Agung mengembangkan aplikasi 

e-Court dengan menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan 

di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA Nomor 1 

Tahun 2019 memuat beberapa pembaruan dari PERMA 

sebelumnya yaitu pertama, menyangkut pembukaan akses 

berperkara secara elektronik kepada pengguna lain selain 

Advokat, kedua, pemberlakuan untuk perkara perlawanan, 

keberatan, bantahan dan intervensi, ketiga, pemberlakuan 

mekanisme persidangan secara elektronik dan keempat, 

persidangan secara elektronik (e-litigation).

34 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454.
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Selain itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 membuat 

redefi nisi tentang beberapa istilah dalam undang-undang, 

khusus bagi keberlakuan dalam persidangan secara elektronik 

yaitu pendefi nisian tentang istilah terbuka untuk umum bagi 

persidangan secara elektronik, istilah kehadiran para pihak yang 

berperkara dan istilah pengucapan putusan/penetapan secara 

elektronik. Pendefi nisian tersebut dilakukan karena ketentuan 

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat diterapkan dalam 

persidangan secara elektronik. Untuk mendukung format 

putusan elektronik, Mahkamah Agung telah menjalin kerja 

sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk 

menerbitkan tanda tangan elektronik, sehingga penandatangan 

salinan putusan dapat dilakukan secara elektronik oleh panitera 

dan memiliki kekuatan serta akibat hukum yang sah.35

Selain itu, tranformasi digital melalui peradilan elektronik 

atau e-Court beserta persidangan elektronik atau e-Litigasi 

di dalamnya, menjadi jaminan kepada masyarakat pencari 

keadilan akan sebuah pelayanan prima walaupun di masa-masa 

Pandemi Covid-19 saat ini, karena e-Court mampu mendukung 

dan selaras dengan sistem pelayanan yang tetap memperhatikan 

protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan penyebaran 

Covid-19 seperti yang disampaikan oleh pemerintah melalui 

Presiden Jokowi dalam pidato Sidang Tahunan MPR 2020 hari 

35 Lihat Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik dan lihat juga Laporan Tahunan 2018 dan 2019 Mahkamah 

Agung.

46

BAB I PENDAHULUAN  

DR. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.



Jumat, 14 Agustus 2020.36 

Sebagaimana diketahui, bahwa Cetak Biru Pembaruan 

Peradilan 2010-2035 telah menetapkan bahwa target 

terwujudnya visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan badan 

peradilan indonesia yang agung akan terlaksana pada tahun 

2035. Namun, Mahkamah Agung terus berupaya dan optimis 

jangka waktu pencapaian visi pada tahun 2035 bisa dipersingkat. 

Percepatan target tersebut tidak lepas dari camour tangan semua 

pihak dengan pemanfaatan teknologi yang dilakukan secara 

massif di segala bidang. 

Selain dengan sistem e-Court, salah satu aplikasi yang 

dikembangkan dan saat ini telah diterapkan di seluruh satker di 

bawah Mahkamah Agung adalah Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP), sistem ini merupakan pengembangan 

dari aplikasi CTS (case tracking system) yang sebelumnya 

dikembangkan. Dengan SIPP para pihak dapat memantau 

proses perkaranya secara daring. Selain itu Mahkamah Agung 

juga mengembangkan Dashboard SPPT-TI, Tanda Tangan 

Elektronik, Sistem Informasi Command Center dan e-Court 

Mobile yang kesemuanya berbasis IT.

Tidak hanya dalam percepatan penanganan perkara, 

pemanfaatan teknologi juga telah dikembangkan dalam rangka 

pengelolaan sumber daya manusia melalui penerapan Sistem 

Informasi Kepegawaian (SIKEP) versi baru. Aplikasi tersebut 

36 pidato presiden Sidang Tahunan MPR 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 

Jumat, 14 Agustus 2020. Lihat https://m.medcom.id/nasional/hukum/xkEYWrMk-ma-
dan-mk-jamin-kerja-cepat-di-era-pandemi, tanggal akses 14 Agustus 2020.
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mengintegrasikan beberapa aplikasi internal maupun eksternal 

seperti e-kinerja dari BKN. 

Selanjutnya, Mahkamah Agung juga melakukan 

transformasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen aset 

yang modern, aplikasi yang dikembangkan bernama Sistem 

Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(SIPERMARI). Dengan Aplikasi ini analisis kebutuhan sarana 

dan prasarana yang menunjang kinerja peradilan dapat dibuat 

dengan cepat, mudah dan valid sebagai data dukung pengajuan 

kebutuhan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN). 

Terlebih aplikasi ini merupakan aplikasi pertama di Indonesia 

yang langsung terkoneksi dengan aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Aset Negara (SIMAN) milik Kementerian 

Keuangan yang berperan penting untuk menyajikan data 

dan informasi aset milik Mahkamah Agung secara lebih 

komprehensif dan akuntabel sehingga dapat digunakan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan strategis terkait aset oleh pimpinan 

Mahkamah Agung. 

Dengan demikian, buku ini akan mencoba memaparkan 

tentang proses transformasi digital dan perkembangannya yang 

sangat pesat di dunia peradilan, khususnya di persidangan di 

era new normal atau tatanan kehidupan baru, sehingga mampu 

menimbulkan perubahan atau transformasi dari masyarakat 

dunia yang mulai beralih dan memanfaatkannya dalam berbagai 

kegiatan pribadi maupun sosial. Beberapa poin penting terkait 

teknologi informasi dan digital juga diulas untuk memberikan 

deskripsi tentang pentingnya teknologi ini dan dampak-

dampaknya bagi masyarakat dunia, terlebih lembaga peradilan.
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b. Hambatan Transformasi Digital Di Peradilan

Proses transformasi digital di peradilan terlihat berjalan 

dengan mulus, namun pada kenyataannya banyak hambatan 

dan rintangan serta faktor internal maupun eksternal yang 

membuat pelambatan pengembangan teknologi informasi di 

Mahkamah Agung. Hambatan proses transformasi digital tidak 

hanya terjadi di Mahkamah Agung, tapi juga di semua lembaga 

pemerintahan atau sektor swasta sekalipun. Ada beberapa faktor 

penghambat transformasi digital, antara lain:

1. Faktor Internal;

Secara umum, dalam konteks manajemen sebuah organisasi 

tentu ada hambatan dari internal atau tubuh organisasi itu 

sendiri, artinya adanya hambatan datang dari dalam lembaga 

itu sendiri, misalkan hambatan dari sisi manajerial, perencanaan 

yang tidak matang, lemahnya koordinasi, implementasi serta 

monitoring dan evaluasi yang dikembangkan antar sektor, 

tumpang tindih kewenangan antar bagian atau satuan kerja, 

kualitas sumber daya manusia yang terbatas, dan lain-lain. 

Faktor ini tidak menunjuk langsung tubuh Mahkamah Agung 

namun secara umum berlaku di manapaun. Mahkamah Agung 

dari masa ke masa merasakan fase-fase menghadapi berbagai 

persoalan di atas, namun sejauh ini atau setidaknya saat ini 

Mahkamah Agung terus belajar serta sudah dapat dikatakan 

berhasil menyelesaikan persoalan tersebut. 

Faktor penghambat dari internal dalam sebuah organisasi 

bertransformasi dapat diatasi dengan adanya penyatuan visi dan 

misi dalam organisasi sebagai arah pijakan dalam melangkah. 

49

Perkembangan Teknologi Informasi 

TRANSFORMASI DIGITAL PERSIDANGAN DI ERA NEW NORMAL



Selain itu yang tidak kalah penting adalah adanya komitmen 

yang kuat dari seluruh elemen organisasi untuk melakukan 

perubahan sesuai dengan target-target yang telah ditentukan 

bersama. Konsep dan perencanaan yang matang tentu penting, 

namun hal tersebut tidak berarti apa-apa bila tidak ada komitmen 

dari seluruh elemen organisasi yang akan menjalankan, konsep 

tinggal konsep dan perencanaan tinggal perencanaan tanpa ada 

implementasi.

2. Faktor Eksternal

Artinya adanya hambatan dari luar lembaga itu sendiri, 

misalnya minimnya anggaran, perubahan peraturan atau adanya 

kebijakan secara global, luasnya wilayah geografi s dan organisasi 

yang diatur, minimnya infrastruktur pendukung, dan lain-lain.

Dalam sebuah organisasi, tidak semua menjadi hambatan 

dalam berkarya dan bertransformasi, namun adakalanya faktor 

tersebut menjadi sebuah tantangan yang sejatinya menjadi 

pendulum bagi organisasi untuk semakin bergerak cepat 

mencapai tujuan dan target-targetnya. Demikian pula dengan 

Mahkamah Agung, ada sekitar 910 satuan kerja yang berada di 

bawah Mahkamah Agung di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut 

tidak sedikit dan memerlukan perencanaan dan anggaran yang 

matang sehingga bagaimana kebijakan Mahkamah Agung 

dapat dieksekusi oleh seluruh satuan kerja dalam waktu yang 

relatif singkat. 

Semua hambatan bila tidak di –manage- dengan baik 

akan berimplikasi terhadap lambatnya perkembangan 

transformasi teknologi informasi, terjadi inefi siensi dan minim 
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kesinambungan bahkan bisa berdampak gagal total. Selain itu 

hambatan tersebut membuat inovasi-inovasi tidak bertahan 

lama dan akhirnya banyak aplikasi yang dikembangkan dalam 

rentang waktu yang relatif singkat, dan jarang yang mampu 

mencapai fase implementasi penuh.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, 

Mahkamah Agung mengambil kebijakan yang tepat dalam 

rangka melakukan koordinasi internal, mengevaluasi segala 

sistem koordinasi yang berpotensi menjadi hambatan kesatuan 

kebijakan dalam rangka transformasi ke seluruh peradilan yang 

berada di bawah Mahkamah Agung. Pimpinan Mahkamah 

Agung menekankan kepada seluruh aparatur peradian dari eselon 

I sampai ke daerah-daerah di 910 Satker untuk berkomitmen 

membawa Mahkamah Agung menuju era peradilan modern 

dalam muwujudkan visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya 

badan peradilan Indonesia yang agung. 

Disamping itu, penguatan kualitas sumber daya manusia 

juga menjadi prioritas utama dalam sebuah transformasi yang 

dilakukan selama ini. Bagaimanapun transformasi digital 

didukung oleh perkembangan teknologi informasi, namun 

tidak akan maksimal, tanpa adanya dukungan SDM yang juga 

mumpuni di bidangnya. 
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BAB II 
PERAN TEKNOLOGI DIGITAL 
DALAM ERA NEW NORMAL

PANDEMI COVID-19 DAN ADAPTASI KEBIASAAN 

BARU (NEW NORMAL)

Jelang tutup tahun 2019, masyarakat dunia dikejutkan 

dengan munculnya virus baru yang mengancam kesehatan 

manusia. Mulanya virus tersebut dikenal sebagai 2019-novel 

coronavirus (2019-nCoV) dan diumumkan sebagai virus 

corona tipe baru. Belakangan, Badan Kesehatan Dunia (WHO) 

memberikan nama resmi untuk virus corona ini, yaitu “SARS-

CoV-2” yang merupakan singkatan dari Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2, sedangkan penyakit yang ditimbulkan 

oleh virus tersebut disebut sebagai “Covid-19” 37 yang merupakan 

singkatan dari Coronavirus Disease that was discovered in 2019 

37 WHO mengumumkan Covid-19 sebagai nama resmi untuk 2019-nCoV ini pada hari 

Selasa, 11 Februari 2020, hampir 2 bulan setelah virus corona baru tersebut ditemukan. 

WHO mengaku sangat berhati-hati dalam memilih nama tersebut guna menghindari 

risiko munculnya stigma negatif. Direktur Jendral WHO, Dr. Tedros Adhanom 

Ghebreyesus menjelaskan bahwa pihaknya harus menemukan nama yang tidak merujuk 

pada lokasi geografi , binatang, atau individual, atau kelompok orang. Di samping nama 

baru tersebut tak hanya bebas dari stigma yang menyasar kelompok tertentu, tapi 

juga mudah untuk dilafalkan. [https:// internasional.republika.co.id/berita/q5jrp0414/

covid19-jadi-nama-resmi-virus-corona-tipe-baru, akses tanggal 1 Juni 2020]. WHO 

juga menjelaskan bahwa virus memang sering kali memiliki nama yang berbeda dengan 

panyakit yang disebabkannya. Sebagai contoh, HIV adalah nama virus yang menyebabkan 

penyakit AIDS.
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(penyakit virus corona yang ditemukan pada 2019).38 

Negara pertama yang melaporkan penyakit akibat virus ini 

adalah Tiongkok (China), tepatnya pada tanggal 31 Desember 

2019. Pada pengujung tahun itu, kantor Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) di negeri Panda itu mendapatkan pemberitahuan 

tentang adanya sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak 

diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru 

itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei. Dan menurut 

pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang 

beroperasi di Pasar Ikan Huanan. 

Ditenggarai virus penyebab Covid-19 ini berasal dari 

kelelawar39, sama seperti virus-virus lainnya yang pernah ada 

sebelumnya seperti virus SARS, MERS, Ebola, Marburg, 

Nipah, Hendra dan Lassa.40 Adapun gejala awal seseorang yang 

terinfeksi virus ini bisa menyerupai gejala fl u, yaitu demam, 

pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah 

38 Shailendra K. Saxena (ed), Coronavirus Disease 2019 (Coivd-19) Epidemiology, Pathogenesis, 

Dignosis and Th erapeutics, Springer, Singapore, 2020, hlm. 2.

39 Sebuah penelitian dari University of California, Berkeley, mengungkapkan bahwa 

kelelawar memiliki respon kekebalan yang sangat kuat terhadap virus. Saat kelelawar 

terinfeksi virus, tubuhnya akan merespon cepat supaya menghalangi virus keluar dari sel. 

Walaupun respon tersebut dapat melindunginya, ini dapat mendorong virus yang hinggap 

di inang kelelawar memperbanyak diri lebih cepat sehingga membuat kekacauan bahkan 

kematian jika virus tersebut pindah ke manusia yang memiliki sistem kekebalan tubuh 

lebih minim. [https://sains.kompas.com/read/2020/02/11/180300923/virus-corona-sampai-

ebola-kenapa-virus-dari-kelelawar-sangat-mematikan]. Rilis lain menyebutkan bahwa 

kelelawar merupakan pembawa penyakit paling banyak, yaitu 137 penyakit, dan sekitar 60 

penyakit tersebut bisa 'ditransfer' langsung atau tidak langsung dari kelelawar ke manusia. 

lihat https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200124181153-255-468480/
kelelawar-hewan-pembawa-137-virus-penyakit], diakses tanggal 1 Juni 2020.

40 Debora MacKenzie, Covid-19 Th e Pandemic Th at Never Should Have Heppened And How 

to Stop Th e Next One, Hachette Books, New York, 2020, hlm. 83
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itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau bahkan menjadi lebih 

berat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami 

demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, 

dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh 

bereaksi melawan virus Corona. Secara umum, ada 3 gejala 

umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus ini, 

yaitu: demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius), batuk 

kering, dan sesak napas. Beberapa gejala lain juga bisa muncul 

pada infeksi virus ini -meskipun lebih jarang, yaitu: diare, 

sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap 

rasa atau mencium bau, serta ruam di kulit. Gejala-gejala ini 

umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah 

penderita terpapar virus. Adapun tingkat kematian (case fatality 

rate) akibat penyakit Covid-19 ini adalah sekitar 4,7%.41 Ada 

juga yang menyebut bahwa tingkat kematian akibat virus 

ini adalah 2%, angka itu lebih rendah dibandingkan tingkat 

kematian akibat SARS yang mencapai 10%.42

Sejak kemunculannya secara lokal, hanya dalam waktu 

beberapa bulan saja virus baru ini menular dengan sangat 

cepat dan telah menyebar secara eksponensial ke hampir 

semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Di intern negara-

negara tertular, espisentrumnya di kota-kota besar, kemudian 

kota sedang dan ke pedesaan makin lamban penyebarannya. 

Penyebarannya juga tak kenal kasta, tak sedikit tokoh negara 

41 https://www.alodokter.com/virus-corona, akses tanggal 6 Agustus 2020.

42 Elisabeth Surbakti, Upaya Pencegahan Penularan COvid-19 Dalam Tatanan Keluarga, 

dalam: Janner Simarmata (ed), Belajar dari Covid-19 Perspektif Ekonomi dan Kesehatan, 

Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, Hlm. 89.
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seperti Pangeran Charles dari Inggris dan istri Perdana Menteri 

Kanada, beberapa menteri serta jenderal di Eropa serta elit 

lainnya dan sejumlah artis dunia.43 Seiring tak terkendalinya 

penyebaran virus ini, sejak tanggal 11 Maret 2020, WHO 

mendeklarasikan sindrom pernapasan akut yang parah ini 

sebagai pandemi. 44 Dari data yang terhimpun, hingga tanggal 

2 Agutus 2020, virus ini sudah menjangkiti 216 negara di dunia, 

di mana 17.660.523 terkonfi rmasi positif, dan 680.894 orang di 

antaranya dinyatakan meninggal dunia. Sementara di Indonesia, 

116.871 orang dinyatakan terkonfi rmasi positif terjangkit virus 

ini, di mana 5.452 di antaranya meninggal dunia dan 73.889 

dinyatakan sembuh.45 Angka ini terus meningkat dari hari ke 

hari dan waktu ke waktu seiring makin intensifnya aktivitasnya 

manusia, khususnya di Indonesia.

Sebagai salah satu negara yang terdampak virus ini, Indonesia 

telah mengambil berbagai langkah antisipasi, berbagai kebijakan 

telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, baik 

yang sifatnya preventif hingga kuratif dan rehabilitasi. Di segi 

preventif, pemerintah menerbitkan berbagai aturan mulai dari 

membatasi hubungan sosial (social distancing), menghimbau 

untuk bekerja di rumah (work from home) bagi sebagian besar 

Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah,46 

43 Didin S. Damanhuri (et.al, ed), Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi Masa Depan 

Perekonomian Globlal dan Nasional, Penerbit IPB Press, Bogor, 2020, hlm. 3

44 Debora MacKenzie, Loc.Cit.

45 Data resmi dari Satuan Tugas Penanganan Covids-19 yang dilansir dalam laman resminya 

https://covid19.go.id/ , di akses tanggal 6 Agustus 2020.

46 Dalam konteks relasi antara penanganan wabah Covid-19 dengan kegiatan ibadah, 

menarik untuk dicermati gagasan yang dicetuskan oleh Muhammadiyah di awal masa 

55

Pandemi Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal)

TRANSFORMASI DIGITAL PERSIDANGAN DI ERA NEW NORMAL



meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi 

aktivitas ekonomi di luar rumah. Sedangkan di segi kuratif 

dan rehabilitasi, pemerintah setidaknya telah menetapkan 

135 rumah sakit yang siap sedia menampung penderita yang 

terkena virus. Pada akhir Maret 2020, pemerintah menetapkan 

status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan memastikan 

tetap berpegang teguh pada status Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB). Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dijelaskan bahwa 

PSBB merupakan respons dari status Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat.47 

tanggap darurat yang menginstruksikan kepada pimpinan Muhammadiyah seluruh 

jenjang hingga setingkat masjid dan jamaah untuk melaksanakan ‘jihad kemanusiaan’. 

Adapun langkah yang diambil dalam jihad kemanusiaan ini antara lain: Pertama, 

dengan sangat berat Muhammadiyah menginstruksikan semua kegiatan keagamaan 

dalam bentuk mengumpulkan masa seperti pengajian dan sholat berjamaah ditiadakan, 

bahkan sholat jum’at diganti dengan sholat zuhur selama masa tanggap darurat. Kedua, 

menyiapkan rumah sakit untuk membantu masyarakat yang terinfeksi virus corona. 

Data satuan tugas (MCC) PP Muhammad hingga 2 April 2020 secara nasional telah 

merawat 938 ODP (Orang dalam Pengawasan), 224 PDP (Pasien dalam Pengawasan) 

dan 12 orang terkonfi rmasi positif Covid-19. Ketiga, Muhammadiyah dari tingkat 

wilayah hingga ranting dan takmir masjid melakukan edukasi/sosialisasi pola hidup 

sehat dan bersih sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Keempat, 

Muhammadiyah menginstruksikan untuk melakukan gerakan ketahanan pangan berbasis 

ranting dan masjid. Dampak kebijakan diam di rumah menyebabkan perekonomian lesu 

dan pendapatan masyarakat –terutama di sektor informal- menurun, karena itu perlu 

usaha bersama untuk saling membantu (ta’awun) sesama masyarakat. Lihat: Ahmad 

Faizin & David Efendi (ed), Membaca Korona Esai-Esai Tentang Manusia, Wabah dan 

Dunia, Caremedia Communication, Gresik, 2020, hlm. 107-108.

47 Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 menyebutkan: “Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan 

ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, 

pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya 

kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara”. Sementara Pasal 1 ayat 

11 menyebutkan: “Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu 
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Pada awal penanganan Covid-19, fokus perhatian semua 

pihak tertumpu pada aspek kesehatan dan upaya pemutusan 

penyebaran virus tersebut, misalnya dengan melakukan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan seiring 

perkembangan dilakukan pelonggaran aktivitas dengan 

memberlakukan social distancing (pembatasan sosial) dan physical 

distancing (pembatasan sosial dengan menjaga jarak fi sik) yang 

berefek pada perubahan interaksi sosial di tengah masyarakat. 

Upaya pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 

merupakan langkah yang baik dalam rangka pencegahan 

penularan penyakit telah dilakukan secara maksimal, namun di 

sisi lain pemerintah berkeharusan mempertimbangkan situasi 

sosial dan ekonomi masyarakat. Situasi dilematis terlihat nyata 

pasca penerapan pembatasan sosial, di mana dampak negatifnya 

terhadap perekonomian tak terelakkan. Efek pembatasan fi sik 

dan sosial dalam waktu singkat membuat puluhan ribu pekerja 

dari ribuan perusahaan mengalami pemutusan hubungan kerja, 

ratusan ribu lainnya dirumahkan.48 Pada aspek perekonomian 

penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi 

sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”. 

Selanjutnya pada pasal 59 ayat 1 dijelaskan bahwa: Pembatasan Sosial Berskala Besar 

merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”.

48 Pandemi Covid-19 menyebabkan guncangan ekonomi yang cukup dahsyat, di mana 

tingkat pengangguran di banyak negara di dunia mengalami lonjakan akibat mandeknya 

kegiatan ekonomi. Seperti dirilis Tempo, Kemenaker melaporkan tenaga kerja terdampak 

Covid-19 sekitar 3,05 juta orang (per 2 Juni 2020) dan memperkirakan tambahan 

pengangguran bisa mencapai 5,23 juta. Mengacu survei Badan Pusat Statistik (BPS), 

kelompok yang paling terdampak dari Covid-19 adalah penduduk berpendapatan 

rendah dan pekerja di sektor informal. Adapun di perkotaan yang terdampak adalah 

bisnis perdagangan. Bahkan sebanyak 25 juta pekerja diprediksi terancam kehilangan 

pekerjaan, terutama dari sektor pekerja bebas. Hal ini terlihat dari survei yang dilakukan 
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global, dampak Covid-19 sangat terasa. Prediksi penurunan 

pertumbuhan ekonomi global menurut lembaga-lembaga 

internasional (Morgan Stanley, Goldman Sach, IMF) 0,9% 

hingga 1,25% dari yang tadinya diperkirakan 3.3%. Sementara 

untuk Amerika Serikat yang merupakan ekonomi terbesar 

dunia akan jauh lebih buruk, yakti 2,4 hingga 3,1%. Untuk 

China, prediksinya antara 4% hingga 5,6% yang sebelumnya 

dipatok 6% (terendah selama 30 tahun terakhir).49

Selain sektor perekonomian, sektor layanan dasar lainnya 

seperti pendidikan dan kependudukan juga sangat terdampak 

dan menuntut penanganan yang cermat. Imbauan agar 

masyarakat berada di rumah saja dan melakukan aktivitas 

dari rumah tentunya menjadi dilema tersendiri bagi sebagian 

kelompok masyarakat, terutama mereka yang memiliki 

keterbatasan pada akses digital, seperti tidak tidak memiliki 

oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Litbang Ketenagakerjaan 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Lembaga Demografi  Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Indonesia melakukan survei online. Survei dilakukan selama periode 24 April 

sampai 2 Mei 2020 terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan jumlah responden 

yang terjaring sebanyak 2.160 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. 

Dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari 

sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri. Dari sisi pekerja, terjadinya gelombang PHK 

tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada 

sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6 persen pekerja mengalami PHK dan 40 persen 

pekerja mengalami penurunan pendapatan, di antaranya sebanyak 7 persen pendapatan 

buruh turun sampai 50 persen. [ttps://bisnis.tempo.co/read/1350955/dampak-corona-

305-juta-orang-terkena-phk-hingga-juni]. Tak jauh berbeda, data terbaru yang dirilis 

Kompas menyebutkan bahwa di Indonesia, jumlah angka pengangguran meningkat 3,7 

juta orang akibat pandemi. [https://money.kompas.com /read/2020/07/28/144900726/

akibat-covid-19-jumlah-pengangguran-ri-bertambah-3-7-juta, diakses tanggal 30 Juli 

2020]. 

49 Didin S. Damanhuri, Op.Cit, hlm. 5.
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sarana komunikasi modern, tidak familiar dengan gadget terkini 

ataupun tidak memiliki biaya penunjangnya.

Mengutip istilah Muhammad Chatib Basri, wabah 

Covid-19 telah menjadi problem kemanusiaan, ia tak lagi sekadar 

wabah.50 Efek pandemi virus ini adalah ketakutan, kepanikan, 

kecemasan, kebimbangan, kecurigaan, dan ketidakpastian dan 

telah menyebabkan paranoia global. Yasraf A. Piliang menyebut 

virus ini sebagai serangan mematikan terhadap globalisasi 

dan ironisnya serangan itu melalui globalisasi itu sendiri. 

Virus ini telah menghentikan dengan telak gerak kolosal 

globalisasi yang dipuja, ia meluluhlantakkan keangkuhan 

globalisasi-kapitalistik yang diklaim tak dapat dibendung oleh 

kekuatan apa pun.51 Sementara, para epidemiolog belum bisa 

memprediksi kapan tepatnya pandemi ini akan berakhir. Badan 

Kesehatan Dunia (WHO) bahkan memperingatkan bahwa 

pandemi ini masih jauh dari akhir,52 bahkan diperkirakan akan 

berlangsung beberapa dekade.53 kondisi ini melatarbelakangi 

50 Ibid, hlm. 12.

51 Ibid, hlm. 21

52 Epidemiolog dari Universitas Griffi  th, Dicky Budiman, misalnya mengaku tidak bisa 

memprediksi kapan tepatnya pandemi akan berakhir. Namun Dicky memberikan tanda-

tanda kapan pandemi akan mereda, di mana pandemi di mana pun dan kapan pun hanya 

akan selesai atau berakhir jika terpenuhi salah satu dari tiga pilihan (tanda): Pertama, 

ditemukannya obat defi nitif yang efektif untuk menyembuhkan penyakit Covid-19 atau 

setidaknya mencegah terjadinya infeksi (profi laksis atau PreP). Kedua, ditemukannya 

vaksin yang dapat memberikan kekebalan efektif terhadap serangan virus SARS-CoV-2. 

dan Ketiga, terjadinya kekebalan alamiah yang timbul setelah sebagian besar manusia 

terinfeksi Covid-19. [https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/10/ 202437765/

indonesia-disebut-masuk-fase-berbahaya-kapan-pandemi-akan-berakhir, akses tanggal 

11 Juli 2020]

53 https://dunia.tempo.co/read/1371651/who-peringatkan-pandemi-corona-akan-

berlangsung-selama-puluhan-tahun, 
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lahirnya wacana kebijakan baru yang menuntut adanya suatu 

kondisi kenormalan baru atau yang populer di masyarakat 

dengan sebutan new normal. Kebijakan ini diperlukan bukan 

untuk memilih antara ekonomi dan kesehatan, tapi bagaimana 

keduanya bisa berjalan bersamaan. Wacana ini cukup mendapat 

sambutan beragam dari berbagai elemen. Hampir semua daerah 

di tanah air berusaha menyusun langkah penyesuaian terhadap 

situasi pandemi Covid-19, sejumlah persiapan dilakukan untuk 

menuju tatanan normal baru. Beberapa istilah muncul untuk 

menggambarkan konsep ini seperti ‘berdamai dengan corona’54 

atau ‘berdampingan dengan corona’, atau ‘beradaptasi dengan 

corona’ dan lain sebagainya. 

Istilah new normal sendiri sebenarnya bukanlah kosa kata 

baru yang tiba-tiba muncul belakangan. Roger McNamee 

telah menggunakan istilah tersebut sejak 2004 dalam bukunya 

Th e New Normal: Great Opportunities in a Time of Great Risk. 

McNamee mengistilahkan the new normal sebagai kemampuan 

adaptasi seorang individu menghadapi keadaan dan teknologi 

terkni sehingga mampu memanfaatkan peluang-peluang baru. 

Dalam konteks terjadinya pandemi Covid-19, istilah ini kembali 

muncul setelah banyak negara mula melonggarkan pembatasan 

54 Pernyataan ‘berdamai dengan corona’ tidak dimaksudkan bahwa kita menjadi pasrah dan 

tidak melakukan upaya untuk mengatasi agar wabah virus itu tidak menjadi menyebar dan 

meluas. Dengan kata lain, pernyataan itu lebih bersifat eufemisme atau pengungkapan 

lebih halus dalam kaitannya dengan penanganan wabah virus tersebut. Dalam arti, 

yang dimaksud hidup berdamai dengan virus corona adalah menaati segala kebijakan 

pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran atau penularan wabah 

virus tersebut. 
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sosialnya dengan tujuan menyeimbangkan perekonomian.55

Balai Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

RI mengetengahkan suatu padanan tepat untuk istilah  new 

normal dalam Bahasa Indonesia yaitu ‘kenormalan baru’ yang 

didefi nisikan sebagai pola hidup baru untuk tetap menjalankan 

aktivitas normal, tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan 

yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan 

Covid-19, seperti memakai masker saat ke luar rumah, menjaga 

jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan 

penyanitasi tangan.56 Meski demikian, belakangan setelah 

familiar di telinga masyarakat Indonesia, istilah new normal 

yang sering digunakan selama pandemi ini adalah diksi yang 

salah. Pemerintah menyatakan bahwa diksi new normal mesti 

segera diubah dan sebaiknya diganti dengan istilah yang lebih 

tepat yaitu: ‘Adaptasi Kebiasaan Baru’ 57 dan selanjutnya dikenal 

dengan singkatan AKB. 

Salah satu argumen yang dikemukakan tentang perlunya 

perubahan diksi ‘new normal’ tersebut adalah adanya 

kekhawatiran munculnya euforia di tengah masyarakat seolah-

olah Indonesia sudah terbebas dari wabah Covid-19. Euforia 

semacam ini tentu patut diwaspadai apalagi jika diikuti 

dengan perilaku abai terhadap protokol kesehatan, sebab laju 

kenaikan angka insiden dan prevalen Covid-19 masih terus 

55 Ronal Watrianthos, Memasuki Era New Normal Apa Kata Ntizen?, dalam: Alex Rikki (ed), 

Belajar dari Covid-19 Perspektif Teknologi dan Pertanian, Yayasan Kita Menulis, Medan, 

2020, hlm. 1.

56 https://balaibahasajabar.kemdikbud.go.id/kenormalan-baru/, akses tanggal 30 Juni 2020

57 ttps://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/05554601/saat-pemerintah-akui-salah-

gunakan-diksi-new-normal, akses tanggal 20 Juli 2020. 
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terjadi baik pada level nasional ataupun provinsi dan menuntut 

kewaspadaan bersama. Hanya saja dalam buku ini, penulis masih 

menggunakan istilah new normal dan juga sekaligus istilah 

‘adaptasi kebiasaan baru’, hal ini bukan karena latah, namun 

lebih pada alasan bahwa istilah new normal sudah terlanjur 

familiar di tengah masyarakat sehingga diharapkan pesan-pesan 

di dalam buku ini lebih mudah ditangkap. Adapun Mahkamah 

Agung sendiri sejauh ini menggunakan istilah Tatanan Normal 

Baru -seperti yang terdapat dalam SEMA Nomor 6 dan Nomor 

8 Tahun 2020- sebab regulasi ini terbatas menyangkut sistem 

kerja di lingkungan internal Mahkamah Agung sendiri dengan 

merujuk pada diksi yang dipergunakan dalam Surat Edaran 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020. 

Pandemi Covid-19 yang mendisrupsi rutinitas manusia 

memaksa masyarakat untuk menerima kondisi baru yang jauh 

berbeda dari sebelumnya. Dalam konteks ini, adaptasi kebiasaan 

baru memberikan kelonggaran aktivitas terhadap masyarakat 

dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat 

dalam pelaksanaannya. Ditinjau dari aspek fase penanggulangan 

bencana,  kondisi ini dapat dilihat sebagai salah satu bentuk 

upaya yang dilakukan pada transisi masa darurat ke pemulihan 

bencana.58 

58 Pasal 1 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu menjelaskan bahwa Keadaan 

Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan 

dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan 

segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi 

darurat ke pemulihan.
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Penerapan adaptasi kebiasaan baru sejatinya memang tidak 

akan membuat kehidupan kembali normal seperti semula 

layaknya situasi sebelum pandemi. Namun transisi ini menuntut 

partisipasi semua pihak agar wabah tidak membesar menjadi 

gelombang kedua. Tatanan normal baru mengajak masyarakat 

untuk melanjutkan hidup produktif sekaligus taat pada protokol 

kesehatan agar jauh dari bencana. Tentunya tidak ada pihak 

yang menginginkan adanya gelombang ke-2 dan ke-3 serangan 

Covid-19 ini manakala gelombang ke-1 pun belum terlewati. 

Untuk itu, penyiapan Infrastruktur, adanya transisi kebijakan 

yang sinkron dan harmonis serta optimalisasi community based 

initiative (CBI) merupakan usaha yang sungguh-sungguh 

harus dilakukan dalam mendorong keberhasilan penanganan 

pandemi di seluruh wilayah Indonesia.

Adaptasi kebiasaan baru juga dapat dianggap sebagai fase 

awal pemulihan (recovery) melalui serangkaian kegiatan untuk 

mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang 

terdampak bencana wabah dengan memfungsikannya kembali 

ke kondisi normal dalam pengertian baru. Kebijakan ini dipilih 

guna menyesuaikan kehidupan di tengah pandemi Covid-19 

yang bertujuan untuk memulihkan kembali produktivitas 

karena bagaimanapun kehidupan harus tetap berjalan dan tak 

bisa menunggu. Pemulihan fungsi kelembagaan, sarana dan 

prasarana umum, sosial dan ekonomi, pendidikan, pelayanan 

kesehatan, pelayanan publik, pelayanan bagi masyarakat pencari 

keadilan, mulai diadaptasi untuk menciptakan kehidupan yang 

tetap produktif dan aman.
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PERILAKU KEHIDUPAN DI ERA NEW NORMAL

Covid-19 telah memberikan dampak cukup besar bagi 

masyarakat global, termasuk Indonesia. Yang paling nyata, virus 

ini mengubah cara manusia menjalani rutinitas. Sejak virus ini 

menjangkit di Indonesia, seluruh kegiatan di tempat umum 

dibatasi bahkan sempat dilarang. Seluruh aktivitas dibatasi 

dengan memberlakukan physical distancing seperti sekolah dan 

bekerja dari rumah. Pusat perbelanjaan dan hiburan juga tutup 

hingga operasional transportasi dibatasi, bahkan termasuk 

kegiatan ibadahpun juga cukup dilakukan di rumah saja. 

Tujuannya adalah untuk menekan atau mencegah penyebaran 

virus Covid-19.

Imbasnya, perekonomian dalam negeri terpukul, 

bahkan sejumlah bisnis terpaksa gulung tikar, karena adanya 

pembatasan dan larangan berbagai aktivitas oleh pemerintah. 

Selama kondisi masih belum normal, masyarakat tentu masih 

cemas untuk melakukan kegiatan seperti biasa. Apabila seluruh 

kegiatan masih dibatasi, hingga memunculkan kekhawatiran 

terpuruknya perekonomian nasional. 

Untuk itu, penerapan adaptasi kebiasaan baru pada 

dasarnya merupakan jalan kompromis guna menghidupkan 

kembali kegiatan ekonomi, tentu saja dengan syarat masyarakat 

mulai mengubah perilaku sehari-hari, misalnya keluar rumah 

menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, dan sering 

mencuci tangan. Singkatnya perubahan perilaku untuk tetap 

menjalankan aktivitas normal tapi ditambah dengan penerapan 

protokol kesehatan yang disiplin. 
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Berbagai macam kebiasaan yang harus mulai diterapkan 

di lingkungan perkantoran, misalkan sebelum pegawai 

masuk kantor dan menjalankan aktivitas perlu memiliki 

prosedur  memasuki ruangan yang disarankan pemerintah, 

misalkan memastikan suhu badan setiap pegawai dibatas angka 

normal yang ditentukan, mencuci tangan dengan sabun dan air 

mengalir sebelum masuk kantor dan lain-lain. Areal perkantoran 

yang sudah tidak ditempati dengan jangka waktu lama akibat 

pegawai bekerja dari rumah atau work from home juga sedapat 

mungkin dibersihkan dan steril. Selain itu, setiap perkantoran 

juga perlu melakukan serangkaian pemeriksaan kepada pegawai 

untuk memastikan keselamatan pegawai lain agar tidak tertular 

Covid-19. 

Pada tataran regulasi, ada beberapa peraturan yang telah 

diterbitkan pemerintah yang bisa dirujuk dalam menyikapi 

adaptasi kebiasaan baru ataupun new normal guna menjamin 

fase transisi ini benar-benar efektif memutus rantai penyebaran 

Covid-19, di antaranya:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/Menkes/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang 

Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran 

Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha 

Pada Situasi Pandemi.

2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Nomor: 

HK.02.01/MENKES/335/2020 tanggal 20 Mei 2020 

tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona 
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Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa 

Dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung 

Keberlangsungan Usaha.

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 

29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil 

Negara Dalam Tatanan Normal Baru.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 440-830 Tahun 

2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif 

dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur 

Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

dan Pemerintah Daerah. Beberapa protokol terkait layanan 

kesehatan, kegiatan di luar rumah, kegiatan di tempat kerja, 

layanan pendidikan dan sekolah, perjalanan dinas/bisnis, 

penyelenggaraan acara, pusat keramaian, dan transportasi 

publik diatur secara rinci dalam regulasi ini.

5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 

tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di 

Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif 

dan Aman Covid di Masa Pandemi. Dalam regulasi ini 

dijelaskan mengenai syarat rumah ibadah yang dibenarkan 

melaksanakan kegiatan keagamaan, kewajiban pengurus 

dan masyarakat, dan ketentuan tambahan mengenai 

kegiatan pertemuan dan lain sebagainya.

Secara umum, berbagai regulasi di atas mengatur sekaligus 

mengedukasi masyarakat agar memulai kebiasaan baru melalui 

protokol kesehatan tertentu dalam rangka memutus rantai 
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penyebaran Covid-19. Ringkasan kebiasaan baru tersebut dapat 

dilihat dari rilis yang dikemukakan oleh Satuan Tugas Penangan 

Covid-19 dalam laman web resminya, yaitu:59

1. Utamanya, tetap di rumah dan hanya keluar bila memang 

benar-benar perlu. Ini penting, terutama bagi orang yang 

berisiko tinggi, termasuk orang lanjut usia dan yang 

memiliki riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, 

diabetes, dan paru. Siapapun yang merasa sakit harus tetap 

di rumah dan mencari pengobatan bila gejala memburuk. 

2. Selalu menggunakan masker saat keluar rumah. 

3. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. 

4. Selalu mengambil jarak lebih dari 1 meter dari orang-orang 

saat berada di luar rumah. 

5. Sering mencuci tangan dengan sabun. 

6. Selalu mengikuti perkembangan informasi dan hanya ikuti 

sumber terpercaya.

Pada tanggal 4 Agustus 2020, Presiden Republik Indonesia 

mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan 

Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam 

Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. 

Dalam Inpres tersebut diintruksikan kepada para Menteri, 

Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para 

Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan 

59 https://covid19.go.id/edukasi/apa-yang-harus-kamu-ketahui-tentang-covid-19/

adaptasi-kebiasaan-baru, akses tanggal 1 Agustus 2020.
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masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, 

memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan 

dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. 

Dalam Inpres tersebut juga diatur tentang kewajiban mematuhi 

protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atas setiap perorangan, 

pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab 

tempat dan fasilitas umum. Adapun tempat dan fasilitas umum 

sebagaimana dimaksud meliputi:60

a) perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;

b) sekolah/institusi pendidikan lainnya;

c) tempat ibadah;

d) stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;

e) transportasi umum;

f ) kendaraan pribadi;

g) toko, pasar modern, dan pasar tradisional;

h) apotek dan toko obat;

i) warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;

j) pedagang kaki lima/lapak jajanan;

k) perhotelan/penginapan lain yang sejenis;

l) tempat pariwisata;

m) fasilitas pelayanan kesehatan;

n) area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan 

kerumunan massa; dan

60 Inpres Nomor 6 Tahun 2020.
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o) tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Selain itu, Inpres tersebut juga memuat aturan tentang 

sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan 

dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, 

pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan 

fasilitas umum, di mana sanksi tersebut bisa berupa:

a) teguran lisan atau teguran tertulis;

b) kerja sosial;

c) denda administratif; atau

d) penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan 

usaha.

Sejalan dengan langkah antisipasi yang dilakukan 

pemerintah seperti di atas, Mahkamah Agung -selaku puncak 

peradilan negara tertinggi- dengan sigap juga telah mengambil 

langkah cepat guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam 

menyikapi adaptasi kebiasaan baru. Di antara langkah strategis 

tersebut antara lain: 

1. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 

6 Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 Tentang Sistem Kerja di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang 

Berada di Bawahnya dalam Tatanan Normal Baru.

2. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia 

tanggal 3 Juli 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan 

Kepaniteraan dalam Tatanan Normal Baru.
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3. SEMA Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang 

Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada 

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada 

Di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek Dan Wilayah 

Dengan Status Zona Merah Covid-19. SEMA ini 

merupakan kelanjutan dari SEMA Nomor 6 Tahun 2020.

Selain itu, Mahkamah Agung juga mengadakan acara 

MARI Mendengar pada tanggal 8 Juni 2020. Acara ini 

digelar secara virtual di ruang Command Center Mahkamah 

Agung dan diikuti oleh pihak luar seperti Kejaksaan Agung, 

Kemenkumham, Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, 

Bappenas, LBH dan LSM. Acara ini bertujuan untuk menyerap 

masukan dan saran terkait permasalahan yang terjadi dalam 

pelaksanaan sidang online perkara pidana di tengah situasi 

pandemi covid-19. Permasalahan dan masukan dari para 

peserta acara tersebut nantinya akan dibahas oleh Kelompok 

Kerja (pokja) yang sedang menyusun aturan tentang mekanisme 

litigasi perkara pidana.

PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DI ERA NEW NORMAL

Seperti yang sempat disinggung pada Bab terdahulu, 

bahwa dampak yang disebabkan Pandemi Covid-19 sangat 

dirasakan oleh manusia di berbagai belahan dunia. Yang 

paling nyata, pandemi ini mengubah cara manusia menjalani 

rutinitas, mengubah cara kerja, cara beraktivitas, cara belajar, 

hingga cara bertransaksi. Termasuk di Indonesia, sejak pandemi 

ini berjangkit di tanah air, lalu ditetapkan status Pembatasan 
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Sosial Berskala Besar, kondisi ini telah menyebabkan sebagian 

besar aktivitas di tempat umum dibatasi bahkan ada juga yang 

dilarang, sekolah diliburkan, pusat-pusat perbelanjaan dan 

hiburan ditutup, operasional transportasi dibatasi, bahkan 

termasuk kegiatan ibadah. Semua ini bertujuan untuk memutus 

transmisi penularan virus Covid-19. Suasana ini terus berlanjut 

hingga pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru. Khusus di sektor 

pelayanan publik, pemberlakuan protokol kesehatan yang 

membatasi gerak tentunya akan berdampak langsung kepada 

masyarakat yang selama ini terbiasa dengan pemberian layanan 

tatap muka atau langsung oleh penyelenggara negara. 

Sebab itu, suasana pandemi dan adaptasi kebiasaan baru 

ini merupakan momentum untuk melakukan transformasi 

digital di berbagai sektor kehidupan. Pemanfaatan teknologi 

digital akan memainan peran signifi kan dalam mengubah 

pola hidup masyarakat dalam rangka memutus mata rantai 

penularan wabah Covid-19. Pada aspek pelayanan publik 

misalnya, penerapan layanan daring oleh penyelenggara negara 

dinilai dapat meminimalisir terjadinya kerumunan pada saat 

antrean pelayanan dan mengurangi kemungkinan penumpukan 

masyarakat yang mengajukan layanan.

Pemikiran ini kiranya sejalan pula dengan pernyataan 

yang disampaikan oleh pemerintah melalui Presiden Republik 

Indonesia. Dalam siaran persnya pada tanggal 3 Agustus 2020 

lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pandemi 

Covid-19 yang melanda Indonesia harus bisa dijadikan 

momentum untuk melakukan percepatan transformasi 
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digital. Menurutnya, pandemi dapat mengubah cara kerja, 

cara beraktivitas, cara belajar, hingga cara bertransaksi dari 

sebelumnya luar jaringan (luring) atau offl  ine dengan kontak 

fi sik menjadi lebih banyak daring atau online. 61

Momentum transformasi ini juga menemukan arti 

pentingnya mengingat dalam survei IMD World Digital 

Competitiveness 2019, Indonesia masih berada di peringkat 56 

dari 63 negara dalam kemanfaatan teknologi digital. Menurut 

Presiden, posisi Indonesia tersebut lebih rendah dibandingkan 

dengan beberapa negara tetangga di ASEAN, yaitu Th ailand 

di peringkat 40, Malaysia di peringkat 26, dan Singapura 

di peringkat 2. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah 

memberikan beberapa arahan sebagai berikut:62

Pertama, melakukan percepatan perluasan akses dan 

peningkatan infrastruktur digital. 

Kedua, mempersiapkan peta jalan atau road map transformasi 

digital di sektor-sektor strategis. Beberapa sektor tersebut antara 

lain pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, 

kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran.

Ketiga, mempercepat integrasi pusat data nasional. 

Keempat, mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia 

(SDM) talenta digital. Menurut Kepala Negara, untuk 

melakukan transformasi digital, Indonesia membutuhkan 

talenta digital sebanyak kurang lebih 9 juta orang untuk 15 

61 https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-ingin-pandemi-covid-19-jadi-

momentum-percepatan-transformasi-digital, akses tanggal 5 Agustus 2020.

62 Ibid.

72

BAB II PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM ERA NEW NORMAL  

DR. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.



tahun ke depan atau kurang lebih 600 ribu per tahun.

Kelima, menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, 

skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital.63

Tampaknya, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung 

selama ini dengan sigap sebagai upaya mencegah penyebaran 

Covid-19 di tengah memastikan pelayanan kepada masyarakat 

pencari keadilan telah mendapatkan respon positif. Transformasi 

digital dan pemanfaatan teknologi informasi dalam segala 

bidang untuk melayani masyarakat pencari keadilan selaras 

dengan himbauan pemerintah untuk tetap memperhatikan 

protokol pencegahan Covid-19. Tanpa bermaksud jumawa, 

karena kita akan tetap terus berupaya mengembangkan dan 

memaksimalkan, namun sistem peradilan elektronik dan 

didalamya juga disematkan e-litigasi mampu menjawab 

tantangan melayani masyarakat ditengah wabah Covid-19. 

Dengan e-Court masyarakat dipastikan dapat terlayani dari 

manapun berada, tanpa perlu datang ke Pengadilan dan kontak 

fi sik, sehingga ini dipastikan mampun memotong mata rantai 

penyebaran covid-19.

Atas apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam 

menjamin kepastian pelayanan masyarakat terlayani, telah 

mendapatkan pengakuan dari pemerintah Indonesia, melalui 

Presiden Joko Widodo. Dalam pidato Sidang Tahunan MPR 
2020 di gedung MPR-DPR tanggal Jumat, 14 Agustus 2020 

presiden Jokowi menyatakan bahwa Mahkamah Agung mampu 

memberikan jaminan kecepatan pelayanan persidangan di 

63 Ibid.
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era pandemi. Penyediaan layanan persidangan virtual dengan 

menggunakan aplikasi e-court dan e-litigasi telah mempercepat 

persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka. Tidak 

itu saja, Guna memperluas akses bagi para pencari keadilan, 

MA terus menambah layanan pos bantuan hukum dan 

memodernisasi manajemen perkara melalui layanan pengadilan 

elektronik. Hal ini membuat MA memangkas tunggakan 

perkara yang tersisa dengan cepat.64

KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG MENGHADAPI 

ERA NEW NORMAL

Sampai saat ini, tidak ada seorang pun yang tahu kapan 

pandemi ini akan berakhir, kasus-kasus hukum selalu saja 

terjadi tanpa kenal waktu, perkara-perkara terus saja datang ke 

pengadilan. Dalam kondisi krisis seperti ini, peran pengadilan 

justru sangat dibutuhkan, sebab perlindungan dan kepastian 

hukum merupakan hak dasar bagi semua warga negara yang tak 

bisa ditawar keberadaannya. Oleh karenanya, pengadilan belum 

mempunyai opsi untuk berhenti beroperasi. Namun demikian, 

kita harus dapat memastikan bahwa seluruh hakim dan aparat 

peradilan yang menjalankan tugasnya dapat terlindungi 

kesehatannya.

Mahkamah Agung telah merespons tindakan pencegahan 

dan penanganan wabah Covid-19 dengan cepat, yakni sejak 

pertama kali pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan 

64 pidato Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR 2020 di gedung MPR-DPR tanggal 

Jumat, 14 Agustus 2020, lihat: www.medcom.id/nasional/hukum/xkEYWrMk-ma-dan-
mk-jamin-kerja-cepat-di-era-pandemi?p=all, diakses tanggal 14 Agustus 2020.
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Sosial Berskala Besar (PSBB). Mahkamah Agung telah 

menerbitkan beberapa paket kebijakan melalui payung hukum 

berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ataupun 

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung. Rangkaian aturan 

tersebut disusun dengan mengacu pada asas “keselamatan rakyat 

merupakan hukum tertinggi” (salus populi suprema lex esto).

Kebijakan tersebut merupakan bentuk kewenangan 

Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya yaitu 

“fungsi pengaturan”, dan telah membuat beberapa regulasi 

untuk mengisi kekosongan hukum terutama dalam masalah 

hukum acara perdata. Hal ini disebabkan adanya kemajuan 

perkembangan teknologi terutama di bidang informatika serta 

keinginan masyarakat dalam percepatan penyelesaian perkara. 

Oleh sebab itu Mahkamah Agung menerbitkan beberapa 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan berbagai petunjuk 

teknis lainnya yang mengatur praktik beracara dalam perkara 

perdata.65

Berikut kebijakan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung 

sebagai wujud kesigapan menanggapi pendemi Covid-19, 

antara lain:

1. Surat Edaran Sekretaris (SE Sesma) Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja 

Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan 

Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung 

RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, tanggal 17 Maret 

2020;

65  Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di 

Pengadilan Secara Elektronik, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020, Hlm. 90.

75

Kebijakan Mahkamah Agung Menghadapi Era New Normal

TRANSFORMASI DIGITAL PERSIDANGAN DI ERA NEW NORMAL



2. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus 

Disease (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan 

Peradilan Yang Berada di Bawahnya, tanggal 23 Maret 

2020. SEMA ini merupakan evaluasi atas SE Sesma 

tersebut di atas. Seiring perkembangan situasi dan kondisi 

yang ada, SEMA ini mengalami perubahan sebanyak empat 

kali, terakhir melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 

29 Mei 2020;

Kemudian, pasca dicabutnya kebijakan Pemerintah tentang 

Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) pada beberapa daerah, 

diiringi terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 

2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam 

Tatanan Normal Baru (New Normal), Mahkamah Agung pun 

mengambil langkah cepat merespon perkembangan tersebut 

dengan mengeluarkan SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru.

Selanjunya Mahkamah Agung lalu mengeluarkan SEMA 

Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam 

Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan Yang Berada di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek 

dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19. SEMA 

ini keluar dilatarbelakangi melihat perkembangan penyebaran 

Covid-19 yang terus meningkat di beberapa daerah dan 

khususnya di Jabodetabek dan adanya satuan kerja di bawah 
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Mahkamah Agung yang berada di wilayah zona merah serta 

memperhatikan kebijakan pemerintah dalam menyusun 

pengaturan jam kerja dalam tatanan normal baru. Sebelumnya 

dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di 

lingkungan Aparatur Sipil Negara, Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi telah 

mengeluarkan Surat Edaran Nomor 65 tahun 2020 Tentang 

Pengendalian Jam kerja Pegawai Apartur Sipil Negara Pada 

Instansi yang Berlokasi di Wilayah Jabodetabek Dalam Tatanan 

Normal Baru. 

SEMA Nomor 8 tahun 2020 berisikan kebijakan yang 

pada prinsipnya meminta kepada seluruh Satker yang berada 

di wilayah Jabodetabek dan wilayah dengan status zona 

merah Covid-19 agar melakukan kebijakan pembagian waktu 

kerja dengan sistem Shift kepada seluruh hakim dan aparatur 

pengadilan dengan tetap berpedoman kepada SEMA Nomor 1 

Tahun 2020 beserta perubahannya dan Surat Edaran Sekretaris 

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020.

Adapun poin-poin pembagian kerja dengan sistem Shift 

yang diatur dalam SEMA Nomor 8 tahun 2020 diatur sebagai 

berikut:

1. Pimpinan Satker harus menetapkan dan mengatur jumlah 

hakim dan aparatur untuk melaksanakan tugas kedinasan di 

kantor paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah 

hakim dan aparatur pada satuan kerja. 

2. Membagi Shift kerja 50& (lima puluh persen) hakim dan 

aparatur uang masuk kantor pada hari yang sama dengan 
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ketentuan:

- Shift 1 : Masuk pukul 07.30 waktu setempat dan pulang 

pukul 15.30 waktu setempat;

- Shift 2 : Masuk pukul 09.30 waktu setempat dan pulang 

pukul 17.30 Waktu setempat;

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Unit Bagian 

Umum serta pelayanan keamanan dan kebersihan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jam kerja di atas.

Berlakunya SEMA Nomor 8 tahun 2020 hanya terbatas 

pada daerah yang berada dalam zona merah, dengan demikian 

SEMA ini tidak berlaku bagi satuan kerja yang tidak berada 

di wilayah zona merah Covid-19, sehingga pelayanan tetap 

mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam SEMA 

Nomor 6 tahun 2020. Dari pengaturan tersebut dapat dipahami 

bahwa pengaturan ini sangat fl eksibel sesuai kebutuhan 

masyarakat dengan mengutamakan asas keselamatan.

Mengacu kepada berbagai kebijakan yang dikeluarkan 

Mahkamah Agung tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah 

Agung telah mengambil langkah-langkah yang tepat di tengah-

tengah persoalan bangsa yang sangat dilematis, di satu sisi 

pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dan 

di sisi lain menjaga kesehatan dan keselamatan warga peradilan 

dan seluruh masyarakat pencari keadilan. 

Kebijakan Mahkamah Agung terkait hal ini, bersifat 

sangat dinamis dan dapat berubah dalam jeda waktu yang tidak 

terlalu lama, seiring dinamisnya perkembangan dan penyebaran 

Covid-19, khususnya di Indonesia. Mahkamah Agung terus 
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melakukan pemantauan, komunikasi dan koordinasi dengan 

lembaga terkait agar seluruh kebijakan yang dikeluarkan dapat 

selaras dengan tujuan melindungi keselamatan para aparatur 

merupakan hal yang paling utama disamping memberikan 

pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan.

Apabila pelayanan di pengadilan belum dapat beroperasi 

normal karena adanya pandemi Covid-19, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan:

1) Pimpinan Satker melakukan komunikasi dengan jajarannya 

serta berkoordinasi dengan Pengadilan tingkat Banding 

untuk memastikan kesiapan pelayaan untuk kembali 

beroperasi dengan berpegang kepada ketentuan yang sudah 

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung;

2) Melibatkan tim manajemen risiko untuk memastikan 

kesiapan pelayaan untuk kembali beroperasi;

3) Berkoordinasi dengan instasi terkait di daerah masing-

masing untuk mengidentifi kasi potensi risiko yang terjadi 

saat pegawai kembali bekerja, misalkan apakah daerah 

tersebut berada dalam zona merah atau hijau untuk pandemi 

Covid-19;

4) Melakukan identifi kasi terhadap semua layanan yang perlu 

disediakan untuk mendukung kegiatan kantor pengadilan 

bisa berjalan kembali saat pandemi atau di saat perkantoran 

mulai buka kembali di saat masih suasana pandemi 

Covid-19 belum berakhir;

5) Membuat pengumuman kepada masyarakat pencari 

keadilan tentang perubahan aturan baru yang berdampak 
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pada layanan publik, misalkan terkait layanan buka-tutup 

kantor pengadilan atau jam mulai persidangan dan lain-

lain;

6) Menyediakan desk informasi misalkan PTSP secara Online 

bagi masyarakat pencari keadilan; dan

7) Satker harus senantiasa berkoordinasi dengan pimpinan 

pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung 

bila ditemukan kondisi di luar hal yang telah ditentukan 

peraturan yang ada terkait jalannya pelayanan pengadilan 

selama pandemi Covid-19.
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BAB III 
MANAJEMEN 

PERSIDANGAN DAN 
PERKARA

PEMBATASAN PENGUNJUNG PENGADILAN DI 

WAKTU BERSAMAAN 

Sejak diumumkan kasus perdana positif virus Covid-19 di 

Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, kurva penularan wabah 

pandemi terus menanjak dan menuntut pemerintah untuk 

mengambil langkah sigap dalam penangannya. Organisasi 

Kesehatan Dunia telah menegaskan bahwa Covid-19 telah 

menjadi pandemi oleh karena wilayah penyebarannya telah 

meliputi hampir seratusan negara sehingga memerlukan 

penanganan yang sangat serius dari masing-masing negara.66

Tak dapat dipungkiri bahwa pelayanan publik merupakan 

salah salah satu sektor yang cukup terdampak dari meluasnya 

wabah Covid-19. Beberapa instansi pemerintah menghentikan 

kegiatan yang di dalamnya terdapat interaksi atau kontak 

langsung dengan masyarakat, seperti pelayanan publik, 

pendidikan, dan imbasnya tentu saja dirasakan langsung 

oleh masyarakat pengguna layanan publik.67 Guna menekan 

66 Aminuddin Ilmar, Memahami Kebijakan Pemerintah dalam menangani Covid-19, 

Phinatama Media, Makassar, 2020, hlm. 59.

67 Sementara kalangan menilai telah terjadi antinomi atau saling pertentangan di antara 
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angka penyebaran virus, beberapa daerah pun menerapkan 

pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)68, baik 

di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun instansi 

pemerintah yang tetap melayani publik memberlakukan 

berbagai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran 

Covid-19, seperti penerapan kebijakan work from home (WFH), 

pembatasan layanan (meliputi jam operasional dan kuantitas 

masyarakat yang dilayani), hingga peralihan sistem pelayanan 

dari manual ke sistem daring, meski untuk yang terakhir ini 

sebagian pihak masih mempersoalkan kesiapan pemerintah.69

Khusus bagi lembaga peradilan, kesigapan dalam 

merespons dampak penyebaran Covid-19 merupakan suatu 

hal yang amat penting, karena lembaga ini termasuk instansi 

yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, 

utamanya dengan para pencari keadilan maupun pihak lain 

berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan 

pandemi Covid-19, misalnya adalah adanya daerah yang melakukan perbuatan atau 

tindakan sendiri dan mencoba merumuskan sendiri seperti apa pembatasan sosial. [Lihat: 

Aminuddin Ilmar, Kebijakan Antinomie di Tengah Pandemik covid-19, dalam: Andi Iqbal 

Burhanuddin, et.al, Merajut Asa di Tengah Pandemi Covid-19 Pandangan Akademisi Unhas, 

Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 150-152). Namun kalangan lain menilai hal ini 

sebagai suatu yang lumrah dan dipandang sebagai reaksi wajar saat menghadapi pandemi 

wabah yang datang secara tiba-tiba. 

68 Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

69 Sebagian pihak menilai pemerintah masih kurang siap menyambut peralihan sistem 

offl  ine ke Online di masa pandemi dan masih terdapat kekurangan di berbagai aspek, 

seperti dari segi infrastruktur yang belum memadai maupun sumber daya manusia yang 

gagap teknologi dan kurang kualifi kasi. Namun kritikan semacam ini tentu saja tidak 

dapat menjadi alasan supaya peralihan ini dihentikan, sebab transformasi digital dinilai 

sebagai solusi paling logis untuk saat ini, karena itu pembenahan dan perbaikan harus 

terus dilakukan.
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yang berinteraksi dengan lembaga peradilan.70 

Karena itu amat penting bagi lembaga peradilan untuk 

menjamin tetap terpenuhinya protokol kesehatan di lingkungan 

kerja. Dalam konteks ini, pembatasan kunjungan langsung 

relevan untuk diterrapkan, agar protokol kesehatan dapat 

diaplikasikan secara maksimal. Dengan tetap memperhatikan 

ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, melalui pembatasan kunjungan, penyelenggara 

pelayanan publik tetap perlu mempertimbangkan hak-hak 

masyarakat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 

tersebut, khususnya pada jenis pelayanan administratif. Dalam 

hal ini, pimpinan pengadilan harus memastikan adanya solusi 

efektif bagi terjaminnya pelayanan publik tetap berjalan di 

tengah pandemi.

Selain bagi warga masyarakat, pembatasan kunjungan ke 

pengadilan juga diterapkan untuk para aparatur peradilan itu 

sendiri melalui pemberlakuan skema work from home (WFH) 

bagi pegawai-pegawai peradilan sebagai lembaga yang bergerak 

dalam pelayanan publik, kebijakan ini pada dasarnya dirancang 

untuk mendukung pshycal distancing maupun social distancing. 

Skema WFH yang mengurangi kuantitas kehadiran aparatur 

harus dapat diantisipasi dengan inovasi berupa transformasi 

70 Menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Bivitri 

Susanti, respons lembaga peradilan dalam mengantisipasi dampak Covid-19 lebih 

cepat ketimbang kebijakan yang diterbitkan pemerintah. hal ini dapat dilihat dari 

cepatnya Mahkamah Agung menerbitkan beragam regulasi yang merespon pandemi 

Covid-19 pada medio Maret 2020 lalu. [https://www.hukumonline.com/berita/baca/

lt5f0d58e8d3e00/beragam-tantangan-persidangan -pidana-secara-daring?page=2, akses 

tanggal 20 Juli 2020] 
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digital agar pelayanan tidak terhambat. Melalui Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya 

serta Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5 

Tahun 2020, ketentuan WFH di Mahkamah Agung dan badan 

peradilan di bawahnya diatur sedemikian rupa dengan tetap 

memastikan sistem kerja yang akuntabel dan selektif.

Pembatasan pengunjung untuk mendapatkan pelayanan 

maupun skema WFH di atas tentu saja bukan tanpa alasan. 

Kerumunan orang berpotensi memicu kontak fi sik secara 

masif, terlebih masyarakat Indonesia memang dikenal sebagai 

masyarakat komunal yang suka berkumpul dan berinteraksi 

sosial, akibatnya akan sangat menghindari penyebaran virus 

yang lebih luas. 

Dalam kenyataan sehari-hari kita menyaksikan ambiguitas 

yang kentara, di mana di satu sisi terdapat kekhawatiran 

masyarakat yang begitu besar terhadap bahaya virus, hal ini 

terlihat misalnya dari sikap ekstrem sebagian masyarakat yang 

menolak pemakaman jenazah korban Covid-19 di beberapa 

daerah, namun di sisi lain masyarakat justru kerap abai dan 

terkesan meremehkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan 

guna mencegah penyebaran virus, seperti tidak disiplin 

menggunakan masker, berkerumun di tempat umum dan lain 

sebagainya, yang menggambarkan seolah-olah dampak virus 

tersebut tidak begitu mengkhawatirkan buat mereka.

Menyadari hal ini, Mahkamah Agung dan lembaga 

Pengadilan yang berada di bawahnya-sebagai salah satu elemen 

pelayanan publik yang setiap hari menerima kunjungan dari 
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berbagai lapisan masyarakat pencari keadilan telah melakukan 

berbagai langkah preventif maupun antisipatif. Dengan 

mengedepankan asas “salus populi suprema lex esto” (keselamatan 

rakyat merupakan hukum tertinggi), Mahkamah Agung telah 

menerbitkan beberapa kebijakan terkait penanganan wabah 

Covid-19, di antaranya adalah melalui:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (Covid–19) di Lingkungan 

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada 

di Bawahnya. Dalam perkembangannya, SEMA ini telah 

diubah beberapa kali sesuai perkembangan situasi dan 

kondisi, yaitu melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2020, SEMA 

Nomor 3 Tahun 2020, SEMA Nomor 4 Tahun 2020 dan 

SEMA Nomor 5 Tahun 2020.

2. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim Dan 

Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran 

Covid – 19 Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Dan 

Badan Peradilan Di Bawahnya.

Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 misalnya diatur 

bahwa hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan 

tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya 

(work from home/WFH), yang mana WFH tersebut termasuk 

di dalamnya pelaksanaan administrasi persidangan yang 

memanfaatkan aplikasi e-Court, pelaksanaan persidangan 
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dengan menggunakan aplikasi e-Litigation, koordinasi, 

pertemuan, dan tugas kedinasan lainnya. Selain itu ditekankan 

pula tentang sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara 

selektif pelaksanaan WFH melalui pembagian kehadiran, 

dengan mempertimbangkan:

1. Jenis perkara yang sedang ditangani;

2. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai;

3. Peta sebaran Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah;

4. Domisili pegawai;

5. Kondisi kesehatan hakim dan aparatur peradilan yang 

dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

6. Kondisi kesehatan keluarga hakim dan aparatur peradilan 

(dalam status orang dalam pemantauan, pasien dalam 

pengawasan, diduga/suspected, dan dikonfi rmasi/ confi rmed 

terjangkit Covid-19);

7. Ibu hamil;

8. Ibu yang baru melahirkan atau sedang menyusui;

9. Hakim dan aparatur peradilan yang menggunakan moda 

transportasi umum menuju kantor khususnya di wilayah 

Jabodetabek, dan wilayah lain yang berdasarkan penilaian 

atasan atau hasil laporan kesehatan memiliki risiko tinggi 

terpapar Covid-19;

10. Waktu tempuh hakim dan aparatur peradilan menuju 

kantor;
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11. Riwayat perjalanan hakim dan aparatur peradilan ke luar 

negeri dalam 14 hari kalender terakhir;

12. Riwayat interaksi pada penderita terkonfi rmasi Covid-19 

dalam 14 hari kalender terakhir;

13. Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit kerja.

SEMA di atas juga mengatur bahwa untuk perkara-perkara 

yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan 

perundang-undangan, hakim dapat menunda pemeriksaannya 

walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan. Penundaan 

disertai dengan perintah kepada panitera pengganti agar 

mencatat dalam Berita Acara Sidang mengenai adanya keadaan 

luar biasa berdasarkan SEMA 1/2020. Namun, bila ada perkara-

perkara yang tetap harus disidangkan, maka:

1. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang 

merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.

2. Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman 

antar pengunjung sidang (social distancing).

3. Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu 

badan serta melarang kontak fi sik, seperti bersalaman 

bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di 

persidangan.

4. Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan 

dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan 

sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi 

persidangan.
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Dari SEMA di atas (yang telah mengalami beberapa kali 

perubahan, terakhir melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2020) 

tersirat suatu langkah penting yang telah diambil Mahkamah 

Agung dalam rangka mencegah penyebaran wabah Covid-19, 

yaitu langkah transformasi digital di lembaga peradilan, baik 

pada aspek yudisial maupun non yudisial. 

Namun penting diketahui, kebijakan transformasi digital 

ini telah dimulai oleh Mahkamah Agung sejak jauh hari 

sebelum merebaknya wabah Covid-19, inisiasi ini merupakan 

wujud implementasi cetak biru Mahkamah Agung 2010-

2035 dalam rangka mewujudkan peradilan modern. Melalui 

Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di 

Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian diubah dengan 

Perma Nomor 1 Tahun 2019, Mahkamah Agung berupaya 

membangun image baru peradilan di Indonesia, yaitu sebagai 

peradilan modern berbasis teknologi informasi dalam rangka 

mewujudkan peradilan yang lebih efektif dan efi sien. Langkah 

modernisasi ini sukses mewujudkan kemajuan hukum luar 

biasa, ditandai dengan lahirnya Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP)71, e-Court 72 dengan segala aplikasi turunan di 

71 Yaitu sistem informasi yang digunakan oleh Pengadilan untuk memberikan pelayanan 

terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta 

berfungsi sebagai register elektronik. (Lihat Bab A angka 1 Lampiran Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 

Agustus 2019).

72 E-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan, gugatan sederhana, 

bantahan permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan panggilan sidang dan 

pemberitahuan, persidangan, putusan dan upaya hukum secara elektronik serta layanan 

perkara aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung, yang terintegrasi 

dan tidak terpisahkan dengan sistem Informasi penelusuran perkara.(Lihat Bab A angka 
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dalamnya seperti e-fi lling, e-payment, e-summons dan e-Litigation 

yang memberikan kemudahan dan efi siensi tidak hanya bagi 

aparatur peradilan tapi juga bagi masyarakat pencari keadilan, 

dan masyarakat didorong untuk memanfaatkan kemudahan 

tersebut.73

Singkatnya, kebijakan transformasi digital ini bukanlah 

panic button yang dirancang dari hasil kebut semalam. Sebab, 

awalnya kebijakan ini memang tidak dimaksudkan sebagai 

antisipasi pandemi penyakit yang datang tiba-tiba seperti saat 

sekarang ini, namun kebijakan ini diambil jauh sebelumnya 

sebagai jawaban terhadap tuntutan perkembangan zaman yang 

mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan 

persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efi sien. Adapun 

jika langkah akselerasi tersebut ternyata sangat bersesuaian 

dengan standar protokol kesehatan dalam masa pencegahan 

Covid-19, hal itu merupakan bonus yang memberinya nilai 

tambah dan meyakinkan Mahkamah Agung bahwa kebijakan 

2 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/

KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019).

73 e-Court dan e-Litigation dipercaya akan menjadi masa depan peradilan di Indonesia 

terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang belum selesai ini. Guna mendorong hal 

ini, Mahkamah Agung (MA) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

berkolaborasi untuk memberikan penghargaan pemanfaatan layanan prosedur pengadilan 

elektronik (E-Court) dan Gugatan Sederhana (GS) kepada pengadilan, advokat dan 

organisasi advokat. Penghargaan ini dilakukan di tiga lingkungan peradilan, yakni 

Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Pemberian 

apresiasi dan anugerah ini dilakukan dalam rangka terus memicu dan meningkatkan 

pelayanan peradilan elektronik dan gugatan sederhana. Selain itu, penyelenggaraan ini 

juga bertujuan agar e-Court dan e-Litigation serta GS dapat lebih dipahami dan diketahui 

manfaatnya bagi masyarakat, yang pada kelanjutannya bisa memanfaatkannya secara 

optimal. Selengkapnya dapat dilihat di: https://www.hukumonline.com/berita/baca/

lt5f242ac90a81b/naikkan-peringkat-eodb--ma-akan-berikan-apresiasi-ke-pengadilan-

dan-advokat-pengguna-e-Court-dan-gs.
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yang diambil tersebut sudah sangat tepat. 

Ibarat pepatah, Mahkamah Agung telah berbuat sebelum 

yang lain memikirkan. Melalui transformasi digital, niat awal 

Mahkamah Agung yang fokus pada modernisasi peradilan dan 

mengurangi beban masyarakat yang kesulitan mendapatkan 

akses langsung ke pengadilan, sekaligus mempermudah mereka 

dalam mendapatkan pelayanan tanpa harus repot datang ke 

kantor pengadilan, ternyata pelayanan melalui fasilitas daring 

(online) ini turut berkontribusi dalam pencegahan wabah 

covid-19, sebab pola ini tentu saja akan mengurangi intensitas 

kerumunan orang yang berkunjung ke Pengadilan sehingga 

pola social distancing maupun physical distancing benar-benar 

dapat diwujudkan.

Dalam konteks penanganan wabah Covid-19, di saat 

pelayanan publik mulai banyak dibatasi, pengurangan intensitas 

jumlah pengunjung di seluruh satuan kerja (satker) pengadilan 

diperlukan sebagai ikhtiar lembaga untuk turut melandaikan 

kurva penyebaran Covid-19. Langkah yang tergolong ke dalam 

tindakan non-medis ini bisa dilakukan di bawah koordinasi 

pimpinan pengadilan, dengan tujuan agar penyelenggaraan 

pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik, tanpa harus 

mengabaikan protokol kesehatan yang berlaku.

Masa pandemi Covid-19 menjadi bekal bagi semua pihak –

baik pengguna maupun penyelenggara layanan peradilan- untuk 

memanfaatkan penggunaan teknologi secara masif, khususnya 

di era revolusi industri 4.0. Meski tidak semua layanan dapat 

diberikan secara daring, namun prinsip kedisiplinan dan tertib 
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administrasi menjadi praktik baik yang perlu dipertahankan. 

Jika pemanfaatan e-Court dan aplikasi turunannya sudah 

dirasakan efektif oleh aparatur peradilan maupun masyarakat 

pencari keadilan dalam perkara-perkara perdata, maka dalam 

penanganan perkara pidana ataupun jinayat Mahkamah Agung 

telah mengambil kebijakan transformatif berbasis digital dengan 

mengajak semua stake holder yang terlibat untuk bersama-

sama mengembangkan suatu sistem persidangan pidana yang 

modern berbasis teknologi informasi. Kebijakan ini setidaknya 

tercermin dari Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, 

Kejaksaan RI dan Kemenkumham RI Nomor 402/DJU/

HM.01.1/4/2020 dan Nomor: Kep-17/E/Ejp/04/2020 dan 

Nomor Pas-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 

tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. 

Sebagai catatan, model e-Litigation dalam perkara pidana 

atau jinayah ini belum sepenuhnya diterapkan sebelum 

pandemi Covid-19 karena membutuhkan kesiapan tidak hanya 

dari lembaga peradilan, tapi juga dari aparat penegak hukum 

lainnya di luar lembaga peradilan. Kendati demikian, hingga 

akhir Juni 2020, setidaknya terdapat 49.228 perkara pidana 

yang disidangkan secara online melalui teleconference oleh 

peradilan umum, 52 perkara jinayat yang disidangkan secara 

online oleh Mahkamah Syar’iyyah dan 5 perkara pidana militer 

yang disidangkan secara online di peradilan militer. 

Sejauh ini, komunikasi antara majelis hakim, jaksa penuntut 

dan oditur, para saksi, penasihat hukum dari ruang sidang 

dengan terdakwa yang berada di rumah tahanan umumnya 
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terlaksana dengan lancar. Namun berdasarkan evaluasi 

sementara, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian 

dalam persidangan pidana secara online, di antaranya:

1. Penerapan asas sidang terbuka untuk umum dalam 

persidangan online via teleconference.

2. Bagaimana mencegah saksi yang belum diperiksa di sidang 

untuk tidak menyaksikan persidangan online. 

3. Dalam proses jarak jauh (remote proceeding), bagaimana 

upaya memastikan saksi-saksi diperiksa tidak di bawah 

tekanan/paksaan/ancaman.

4. Bagaimana memastikan keamanan jaringan elektronik, 

misalnya agar tidak diretas atau disusupi pihak-pihak 

yang tidak bertanggungjawab dan lain sebagainya. Dalam 

hal ini, patut kiranya dipertimbangkan solusi seperti yang 

diterapkan oleh Supreme Court of Phillipines yang telah 

menerapkan cyber securities dengan membangun jaringan 

sendiri.

Besarnya jumlah perkara pidana dan jinayat yang 

disidangkan secara teleconference saat ini menjadi pertanda agar 

lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya perlu 

didukung dengan basis hukum yang kuat dan infrastruktur yang 

modern. Dan yang pasti, penerapan persidangan online jarak 

jauh via teleconference telah sukses menekan intensitas kunjungan 

dan kerumunan masyarakat ke persidangan, di samping para 

tahanan juga tidak berinteraksi dengan orang di luar tahanan, 

sehingga turut berkontribusi memutus rantai penularan wabah 

Covid-19.
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PROSEDUR KESEHATAN DI PENGADILAN DI ERA 

NEW NORMAL

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, 

Mahkamah Agung -selaku puncak peradilan negara tertinggi 

telah mengambil langkah cepat dalam rangka menyikapi 

adaptasi kebiasaan baru, yaitu dengan menerbitkan beberapa 

regulasi yaitu: 

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 6 

Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 Tentang Sistem Kerja di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang 

Berada di Bawahnya dalam Tatanan Normal Baru.

2. Mengadakan acara MARI Mendengar pada tanggal 8 Juni 

2020.

3. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia 

tanggal 3 Juli 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan 

Kepaniteraan dalam Tatanan Normal Baru.

4. SEMA Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang 

Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada 

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada 

Di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek Dan Wilayah 

Dengan Status Zona Merah Covid-19. SEMA ini 

merupakan kelanjutan dari SEMA Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam beradaptasi dengan   normal baru, Mahkamah 

Agung tetap menekankan pentingnya bagi peradilan sebagai 

penyelenggara negara untuk memberikan layanan kepada 

masyarakat, dalam hal ini transformasi digital lagi-lagi 
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memainkan peranan penting dalam memberikan layanan secara 

online, di samping juga pelayanan secara offl  ine tetap berjalan.

Dalam SEMA Nomor 6 Tahun 2020 misalnya diatur 

tentang penyesuaian sistem kerja sebagai berikut:

1. Pimpinan Pengadilan/Pimpinan Satuan Kerja mengatur 

dan memastikan sistem kerja secara akuntabel dan selektif 

di lingkungan unit kerja masing-masing;

2. Hakim dan Aparatur Peradilan wajib masuk kerja dan 

mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian ;

3. Pelaksanaan kedinasan agar mengutamakan bekerja di 

kantor (work from offi  ce);

4. Pelaksanaan kedinasan bekerja dari rumah (work from 

home) dilakukan secara selektif sesuai dengan ketentuan 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan 

perubahannya serta Surat Edaran Sekretaris Mahkamah 

Agung Nomor 5 Tahun 2020;

5. Pimpinan Pengadilan/Pimpinan satuan kerja menjamin 

kelancaran penyelenggaraan pelayanan peradilan dan 

pelayanan administrasi lainnya dengan:

a. Memaksimalkan penyelenggaraan PTSP (Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu) dengan menerapkan physical 

distancing dan Protokol Kesehatan pencegahan 

Covid-19;

b. Membuka media komunikasi online sebagai sarana 

konsultasi; 
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c. Menyampaikan informasi dan standar pelayanan baru 

kepada pencari keadilan secara elektronik;

d. Mendorong kepada para pencari keadilan dalam 

persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata 

usaha negara menggunakan aplikasi e-Litigation;

e. Pelaksanaan sidang perkara pidana yang dilakukan 

secara daring/ teleconference dalam masa pencegahan 

penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) agar tetap 

memperhatikan peraturan perundang undangan yang 

berlaku dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah 

Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum 

dan HAM tanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU 

/KM.Ol.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020;PAS  

OS.HH.OS.05.Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Persidangan Melalui Teleconference;

f. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan 

peradilan yang dilakukan secara online maupun offl  ine 

tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

6. Penyelenggaraan kegiatan agar memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan rapat dan/ atau kegiatan agar 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia;

b. Setiap penyelenggaraan kegiatan/seminar dan/ atau 

menghadiri kegiatan berskala internasional, nasional 

maupun regional melalui webinar /video conference 

yang diikuti oleh Hakim dan Aparatur Peradilan wajib 
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dilaporkan secara berjenjang kepada atasan langsung 

melalui media elektronik yang tersedia dan/atau melalui 

email persuratan@mahkamahagung.go.id selambat-

lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan tersebut 

dilaksanakan;

c. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus 

diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya 

di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar 

peserta rapat (physical distancing) dan jumlah peserta 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta 

menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

d. Hakim dan Aparatur Peradilan dalam menjalankan 

tugas kedinasan wajib mengenakan masker, baik pada 

saat di dalam ruangan maupun di luar ruangan;

e. Hakim dan Aparatur Peradilan sebelum memasuki 

lingkungan kantor dan atau ruangan kerja wajib 

mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan atau 

hand sanitizer yang tersedia dan dilakukan pengecekan 

suhu badan;

f. Tamu dan atau pengunjung persidangan wajib 

menggunakan masker dan diarahkan untuk mencuci 

tangan menggunakan sabun dan atau hand sanitizer 

dan dilakukan pengecekan suhu badan;

g. Pelaksanaan kegiatan persidangan wajib menerapkan 

protokoler kesehatan dan meminimalisir pengunjung 

persidangan yang tidak berkepentingan;
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7. Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan perjalanan lainnya agar 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai 

tingkat prioritas serta urgensinya;

b. Hakim dan Aparatur yang akan melaksanakan 

perjalanan dinas dan perjalanan lainnya harus 

memastikan ketersediaan transportasi keberangkatan 

dan kepulangan ke satuan kerja asal, serta 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan 

dengan protokol kesehatan serta kebijakan PSBB di 

wilayah masing-masing;

PENGAWASAN KINERJA PADA MASA NEW 

NORMAL 

Pengawasan terhadap kinerja aparatur peradilan tetap 

berjalan seperti biasa di tengah kondisi adaptasi kebiasaan 

baru. Secara luas, merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pengawasan 

terdiri dari dua bentuk, yaitu pengawas internal dan pengawas 

eksternal. Pengawas internal terdiri dari Atasan Langsung dan 

Pengawas Fungsional, adapun pengawas eksternal terdiri dari 

masyarakat, dan DPR. Dengan jelas dalam Undang-undang ini, 

pada ayat (3) huruf (a) bahwa pengawas eksternal dalam hal ini 

adalah masyarakat, teknisnya berupa laporan atau pengaduan 

atas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal Ini menunjukkan 

pentingnya sebuah sarana pengaduan yang dapat menjadi 
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bagian dari kontrol atau pengawasan publik.74

Besar harapan di tengah pandemi ini performa pelayanan 

publik tidak merosot tajam, sebaliknya justru menjadi 

momentum untuk percepatan penerapan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik. Transformasi digital ini penting demi 

memenuhi hak-hak masyarakat secara efektif dan efi sien. 

Menyambut adaptasi tatanan baru, dalam SEMA Nomor 

6 Tahun 2020 diatur tentang pemantauan, pengawasan dan 

disiplin pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan 

di bawahnya dengan mendasarkan pada regulasi berikut:

1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Aturan 

ini merupakan pembaruan regulasi sebelumnya yaitu berupa 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/ 

SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang 

Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai 

Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 

Berada di bawahnya,

74 Adapun peran pengawas internal dalam situasi pandemi ini menjadi penting sebagai 

fungsi kontrol penyelenggaraan pelayanan di antaranya: Pertama, memastikan layanan 

tetap berjalan; Kedua, meminimalkan penyalahgunaan wewenang; dan Ketiga, memastikan 

layanan tersebut cepat, tepat dan efektif. Selain oleh pengawas internal, pengawasan 

secara eksternal diharapkan dapat berjalan agar dapat memberikan masukan atas proses 

pelayanan yang dilakukan. [selengkapnya dapat lihat dalam tautan berikut: https://

ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-mengawasi-pelayanan-publik-di-masa-pandemi-

covid-19, akses tanggal 17 Mei 2020].
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2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di 

Bawahnya. Regulasi ini disusun dalam raga untuk menegakkan 

dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap 

lembaga pengadilan, di mana Mahkamah Agung memerlukan 

mekanisme pencegahan atas penyimpangan pelaksanaan tugas 

dan pelanggaran perilaku oleh aparat pengadilan sedini mungkin. 

Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk mengefektifkan 

pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas 

atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan, karena itu perlu 

dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus 

oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya.

Jauh sebelum pandemi covid-19 melanda, Mahkamah Agung 

telah melakukan transformasi digital dalam bidang pengawasan, 

tepatnya sejak Ketua Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi 

Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) bagi aparatur peradilan 

pada tanggal 29 September 2016. Aplikasi ini dirancang untuk 

menunjang efektivitas Perma Nomor 9 tahun 2016 tentang 

pedoman penanganan pengaduan (wistleblowing system). 

Selain itu, aplikasi SIWAS menjadi instrumen dalam memberi 

keleluasaan bagi siapa saja untuk menyampaikan pengaduan 

melalui aplikasi online yang terkoneksi langsung dengan Badan 

Pengawasan Mahkamah Agung.
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HAL-HAL YANG DIPERSIAPKAN KANTOR 

PENGADILAN

Untuk mewujudkan kehidupan kenormalan baru dan 

dalam rangka menjaga kesehatan pada umumnya, pimpinan 

pengadilan perlu melakukan langkah-langkah preventif dalam 

upaya mencegah penularan Covid-19 semaksimal mungkin. 

Langkah-langkah tersebut dimulai dari tataran kebijakan 

hingga upaya penyediaan sarana dan prasarana pencegahan 

covid-19 di kantor pengadilan.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh setiap satker 

kepada pengunjung maupun karyawan pengadilan antara lain:

1. Setiap orang harus mencuci tangan dengan sabun selama 

minimal 20 detik.

2. Setiap karyawan dan pengunjung wajib mengenakan 

masker kain atau masker sesuai standar kesehatan.

3. Menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol yang 

setidaknya mengandung alcohol 60 %, jika air dan sabun 

tidak tersedia.

4. Menghimbau masyarakat untuk menghindari menyentuh 

mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. 

5. Menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit dan 

pegawai atau pengunjung yang sakit untuk menggunakan 

masker medis dan tetap tinggal di rumah atau segera ke 

fasilitas kesehatan yang sesuai. 

6. Menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan 

tisu.
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7. Membuang tisu bekas pakai pengunjung pengadilan pada 

tempat yang telah ditentukan. 

8. Membersihkan dan melakukan penyemprotan ruangan 

dan benda-benda yang sering disentuh dengan cairan 

desinfektan secara rutin. 

Selain itu, pimpinan maupun aparat peradilan hendaknya 

selalu memperhatikan protokol dan panduan pencegahan 

Covid-19 di tempat kerja pada era new normal. Dalam kaitannya 

dengan manajemen persidangan, hendaknya diperhatikan hal-

hal sebagai berikut. 

1. Dalam rangka menjaga jarak fi sik (physical distancing) 

minimal 1 sampai 2 meter, pimpinan pengadilan 

harus memastikan kondisi ruang tunggu atau tempat 

berkumpulnya pengunjung tidak menyebabkan adanya 

kerumunan sehingga membahayakan. Misalkan dengan 

mengatur jam kedatangan para pencari keadilan agar tidak 

menumpuk di jam yang sama. Demikian pula dengan kursi 

ruang tunggu pengadilan sedapat mungkin untuk diatur 

jarak duduk antar pengunjung agar tidak saling berdekatan 

dengan memberikan tanda X (Silang) atau lainnya sesuai 

standar dan dapat dipahami masyarakat.

2. Dalam hal menggunakan masker sesuai standar yang 

telah direkomendasikan pemerintah, satker sedapat 

mungkin harus bisa menyediakan ketersediaan masker bagi 

para karyawan. Kendati demikian, penggunaan masker 

merupakan tanggungjawab masing-masing yang harusnya 

disediakan oleh masing-masing karyawan dan masyarakat. 
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Satker atau pengadilan harus memastikan pengunjung 

menggunakan masker dan tidak membolehkan pengunjung 

tanpa menggunakan masker untuk masuk ke dalam 

pengadilan. Ini harus tegas dilakukan kepada semua pihak, 

baik internal maupun masyarakat sebagai bagian usaha 

menekan laju penyebaran Covid 19.

3. Dalam hal mencuci tangan, pimpinan pengadilan 

menyediakan sarana mencuci tangan yang dilengkapi 

dengan sabun yang letaknya sebisa mungkin mudah diakses 

oleh masyarakat ataupun karyawan sebelum masuk gedung 

pengadilan atau di titik-titik yang tidak menyalahi secara 

estetika. 

4. Pengadilan memastikan seluruh ventilasi yang ada berfungsi 

dengan baik, agar sirkulasi udara dapat berjalan dengan 

baik. Pimpinan harus bisa memastikan sekretariat untuk 

melakukan langkah-langkah perbaikan dan pemeliharaan 

terhadap fasilitas ventilasi dapat bekerja degan baik.

5. Pengadilan hendaknya mempersiapkan ketersediaan hand 

sanitizer minimal di setiap pintu masuk ruangan yang dapat 

diakses oleh karyawan dan pengunjung. 

6. Menjaga kebersihan area kerja dan melakukan penyemprotan 

cairan desinfektan secara berkala. Penyemprotan desinfektan 

dapat dilakukan secara berkala ke seluruh ruangan yang 

ada di pengadilan dengan cairan sesuai standar yang 

direkomendasikan.

7. Pimpinan pengadilan memastikan seluruh karyawannya 

dalam keadaan sehat. Dan bila ada yang kurang sehat, 
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pimpinan pengadilan dapat mengizinkan karyawan untuk 

tidak masuk kantor seperti biasa guna memberikan waktu 

kepada karyawan untuk penyembuhan. Dalam situasi 

pandemi, pimpinan pengadilan harus dapat mengutamakan 

kesehatan dan keselamatan semuanya, jangan sampai 

memaksakan karyawan untuk masuk kantor dalam keadaan 

kurang sehat yang pada akhirnya berakibat fatal untuk yang 

bersangkutan dan orang lain. 

8. Meludah, batuk atau bersin memakai tisu dengan menutup 

seluruh hidung dan mulut Bungkus tisu bekas pakai 

ke dalam kantung plastik sebelum dibuang ke tempat 

sampah tertutup. Terkait hal ini, Ketua pengadilan dapat 

menyediakan kebutuhan tisu dan tempat sampah yang 

dipastikan sesuai standar di setiap ruangan. 

9. Melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan 

thermogun, dan sebelum masuk kerja hendaknya dilakukan 

self assessment risiko Covid-19 untuk memastikan pegawai 

yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit 

Covid-19. Ketua pengadilan hendaknya memastikan betul 

standar ini dapat berjalan dengan benar, setiap masyarakat 

ataupun karyawan harus dilakukan pengukuran suhu 

tubuh dengan thermogun, bila suhu seseorang melebihi 

standar yang ditentukan sesuai protokol kesehatan, petugas 

jaga harus memastikan ia tidak dapat masuk ke ruangan 

pengadilan. Hal ini sebagai langkah antisipatif pertama 

untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid 19.

10. Olahraga dengan tetap menjaga jarak aman, mengkonsumsi 
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makanan dengan gizi seimbang, menghindari penggunaan 

alat pribadi secara bersama seperti perkakas makan minum 

dan lain sebagainya.

Berpedoman pada panduan di atas, pimpinan pengadilan 

sudah semestinya mengkondisikan tempat kerja yang aman 

serta sehat. Pimpinan satker harus memastikan lingkungan kerja 

pengadilan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan 

secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang 

sesuai, hal mana bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering 

bersentuhan dengan pegawai maupun pengunjung pengadilan, 

seperti pegangan pintu dan tangga, peralatan kantor yang 

digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya. Satu hal 

lain yang perlu diperhatikan adalah menjaga kualitas udara 

tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar 

matahari masuk ruangan kerja dan tidak kalah penting adalah 

kebersihan alat pendingin udara.

Selain menyediakan sarana, pengadilan juga dapat 

melakukan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh karyawan 

dan pengunjung, misalnya dengan memasang poster edukasi 

cara mencuci tangan yang benar, atau Standar Operasional 

Prosedur masuk gedung pengadilan dengan protokol kesehatan 

pencegahan Covid-19. Selain itu, dapat pula dibentuk tim 

internal penanganan Covid-19 di tempat kerja yang terdiri 

dari unsur pimpinan, kepegawaian, bagian K3 dan petugas 

kesehatan.

Lebih lanjut, SEMA Nomor 1 Tahun 2020 pada dasarnya 

telah memberikan keleluasaan kepada pimpinan satuan kerja 
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untuk menetapkan pengaturan lebih teknis yang diperlukan 

dengan mengutamakan faktor kesehatan, keselamatan dan 

melaporkannya kepada atasan langsung masing-masing serta 

berkoordinasi dengan Sekretaris Mahkamah Agung. 

Berbagai langkah proteksi di atas hendaknya terus dilakukan 

dengan serius sebagai protokol standar hingga penyebaran 

wabah Covid-19 benar-benar mereda dan otoritas berwenang 

memberikan instruksi lebih jauh. Seluruh aparatur pengadilan 

di seluruh Indonesia dihimbau untuk selalu menerapkan cara 

bertindak yang tepat untuk menghindari kepanikan sekaligus 

menjadi agen yang mengedukasi dan memberi contoh langsung 

dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat guna menjauhi 

ancaman Covid-19.

PENATAAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Selain imbauan mematuhi protokol kesehatan, pembatasan 

kunjungan, pengaturan work from home dan keberlanjutan 

pengawasan, satu hal yang tak boleh luput dari perhatian adalah 

tentang penataan sumber daya manusia. Hal ini penting, sebab 

kualitas sumber daya manusia merupakan unsur vital dalam 

mendongkrak kinerja dan produktivitas aparatur peradilan, 

selain juga merupakan anasir penting dalam meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri. 

Mengingat hal ini, Mahkamah Agung terus melakukan 

pembinaan, pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi para hakim 

dan aparatur peradilan dengan memanfaat transformasi digital 

dalam pelaksanaannya. Pendidikan dan pelatihan (diklat) 
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merupakan kegiatan penting dalam rangka meningkatkan 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat 

melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi 

kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan instansi atau 

institusi. Terlebih, persaingan di era globalisasi membutuhkan 

tingkat produktivitas yang tinggi, pengetahuan yang luas serta 

profesionalitas yang tinggi.

Kebiasaan lama dalam melaksanakan pendidikan dan 

pelatihan tentu saja tidak bisa lagi menjadi patokan. Dalam 

konteks ini, e-learning menjadi alternatif paling logis sebagai 

pendukung proses pembelajaran dalam program pendidikan 

dan pelatihan atau diklat. E-learning memiliki keunggulan-

keunggulan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 

perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pendidikan & latihan 

diklat di era adaptasi kebiasaan baru. Dengan sistem e-learning, 

proses belajar-mengajar dapat dilakukan di mana pun dan 

kapan pun (any where, any time & any place).

Sepanjang masa tanggap darurat pandemi hingga memasuki 

adaptasi normal baru, Mahkamah Agung melalui Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung 

RI telah beberapa kali menyelenggarakan diklat online dengan 

memanfaatkan fasilitas IT yang tersedia. Tercatat, sejak masa 

tanggap darurat Covid-19 hingga akhir Juni 2020, Mahkamah 

Agung -melalui Pusdiklat Teknis Peradilan maupun Manajemen 

dan Kepemimpinan- setidaknya telah mengadakan sekitar 48 kali 

kegiatan dengan memanfaatkan sarana virtual dan melibatkan 

lebih dari 4000 peserta dari berbagai lingkungan peradilan se-
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Indonesia. Selain Diklat, aparatur Mahkamah Agung juga giat 

mengadakan dan mengikuti berbagai web seminar (webinar) 

yang diadakan di ruang-ruang virtual. Kegiatan positif ini 

tentu saja patut diapresiasi sebagai langkah meningkatkan 

pengetahuan dan profesionalitas aparatur peradilan. 

Memasuki adaptasi normal baru, ketentuan mengenai 

kegiatan semacam ini telah diat ur mengacu pada SEMA 

Nomor 6 Tahun 2020, di mana penyelenggaraan kegiatan agar 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan agar 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau 

melalui media elektronik lainnya yang tersedia;

2) Setiap penyelenggaraan kegiatan/seminar dan/atau 

menghadiri kegiatan berskala internasional, nasional 

maupun regional melalui webinar /video conference yang 

diikuti oleh Hakim dan Aparatur Peradilan wajib dilaporkan 

secara berjenjang kepada atasan langsung melalui media 

elektronik yang tersedia dan/atau melalui email persuratan@

mahkamahagung.go.id selambat-lambatnya 1 (satu) hari 

sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan; 

3) Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus 

diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, 

agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (physical 

distancing) dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan serta menerapkan protokol kesehatan 

Covid-19;
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Tak hanya itu, Mahkamah Agung juga telah mengoptimalkan 

pemanfaatan transformasi digital dalam menjaring SDM 

unggul yang akan memimpin lembaga peradilan di masa depan, 

di mana Mahkamah Agung telah menyelenggarakan kegiatan 

seleksi pimpinan peradilan melalui daring, baik berupa tahapan 

seleksi profi le asesment maupun uji kelayakan dan kepatutan (fi t 

and proper test), sehingga benar-benar terpilih sosok unggul 

yang dapat memimpin lembaga peradilan di masa mendatang. 

Di samping itu, kegiatan seleksi virtual semacam ini turut 

andil menghemat anggaran negara secara signifi kan, hal ini 

dapat dilihat misalnya dari dua kali kegiatan fi t and proper test 

yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Peradilan Agama secara 

virtual saat menjaring 325 calon pimpinan pengadilan agama 

–baik di tingkat pertama maupun tingkat banding-, di mana 

kegiatan tersebut sukses menghemat anggaran negara sebesar 

52,7%. Demikian pula dengan fi t and proper test secara virtual 

dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam seleksi calon jabatan 

pimpinan tinggi di lingkungan MA.
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BAB IV 
ACARA PERSIDANGAN DI 

ERA NEW NORMAL

ACARA PERSIDANGAN PERDATA PERADILAN UMUM

1. Pendaftaran dan Penerimaan Perkara

Pendaftaran perkara perdata secara elektronik di Pengadilan 

Negeri telah memasuki fase kedua berdasarkan Peraturan 

Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik atau yang dikenal dengan sistem e-Court. Perma 

Nomor 1 tahun 2019 merupakan penyempurnaan atas Perma 

Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di 

Pengadilan Secara Elektronik yang menjadi cikal bakal dan 

momentum bersejarah dan menandai sebuah era baru bagi 

peradilan di Indonesia dalam pemanfaatan teknologi informasi 

di ranah yudisial. 

Terkait dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang telah 

diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia sejak tanggal 1 

Januari 2020, pada kenyataannya mampu meminimalisir proses 

berperkara secara langsung (bertatap muka) di pengadilan 

sehingga mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan situasi 

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk 

Indonesia. 
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Keberadaan Peradilan secara elektronik atau e-Court 

sejak tahun 2018 telah merubah maindset pelayanan publik 

di lembaga peradilan dari pola manual dengan bertatap muka 

antara pencari keadilan dengan aparatur peradilan ke pola 

digital berbasis teknologi informasi yang meniadakan kontak 

fi sik. Sesungguhnya, keberadaan sistem e-Court dirancang 

dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi perkara 

secara efektif dan efi sien sesuai dengan tuntutan zaman. Pada 

akhirnya, sistem e-Court tidak terbatas hanya pada pelayanan 

administrasi peadilan, namun di 2019 sudah melakukan 

pengembangan inovasi dengan persidangan secara elektronik 

atau dikenal dengan istilah e-Litigation.75

Dalam perma Nomor 1 Tahun 2019, pendaftaran perkara 

secara elektronik dapat diajukan oleh Pengguna terdaftar 

dan Pengguna Lain. Pengguna terdaftar adalah advokat yang 

memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan 

dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung 

sedangkan yang dimaksud dengan pengguna lain adalah 

subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk 

menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan 

kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara 

lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/

POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang 

ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang 

ditentukan undang-undang.76

75 Mahkamah Agung, Laporan Tahunan 2018, Mahkamah Agung, Jakarta, 2019. 

76 Pasal 1 angka 4 dan 5 Perma Nomor 1 tahun 2009.
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Dalam situasi kondisi pandemi Covid-19 saat ini, adanya 

keharusan menjaga jarak, berkerumun dan bersentuhan satu 

sama lain tidak membuat lembaga peradilan “down” untuk 

melayani masyarakat. Sebab pendaftaran perkara oleh pengguna 

terdaftar ataupun pengguna lain dilakukan secara elektronik 

melalui sistem informasi pengadilan dengan melampirkan 

gugatan dan bukti-bukti surat77. Dengan demikian, tidak ada 

sama sekali adanya pertemuan langsung antara masyarakat dan 

aparatur pengadilan. Dalam Perma telah diatur bagaimana proses 

pendaftaran perkara, tanpa hadirnya para pihak di pengadilan 

sehingga memenuhi kualifi kasi peradilan modern berbasis TI 

Terpadu yang merupakan salah satu elemen terwujudnya Badan 

Peradilan Indonesia Yang Agung.

Selanjutnya, kesesuaian protokol kesehatan dalam 

menghadapi pandemi Covid-19 dengan inovasi yang dilakukan 

Mahkamah Agung juga terlihat pada ketentuan bagaimana 

seseorang tidak melakukan transaksi manual dengan potensi 

adanya kontak fi sik dalam pembayaran panjar perkara. Perma 

Nomor 1 tahun 2019 juga mengatur bagaimana mekanisme 

pembayaran panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik 

dengan melakukan transfer via rekening bank yang telah 

ditentukan. Masyarakat tidak perlu menghabiskan energi, tenaga 

dan biaya untuk datang ke bank “hanya” untuk membayar panjar 

biaya perkara, dan yang paling terpenting saat ini ketentuan 

tersebut tidak ada resiko penularan virus corona atau Covid-19.

Penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan 

77 Pasal 8 dan Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2019.
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modern sesungguhnya merupakan salah satu ciri peradilan 

yang excellent. Sebagaimana diungkapkan dalam konferensi 

organisasi peradilan negara asia pasifi k di Singapura pada tahun 

2011 yang mengatakan untuk menjadi peradilan yang excellent 

salah satunya dengan penerapan teknologi informasi. Karena 

dengan penggunaan teknologi informasi ini akan memudahkan 

teralisasinya unsur peradilan yang excellent, yaitu manajemen dan 

kepemimpinan peradilan sebagai “driver” lembaga peradilan, 

sehingga akan memudahkan mengimplementasikan kebijakan-

kebijakan yang berkenaan dengan sumber daya manusia, sumber 

daya material, sumber daya fi nansial, dan proses peradilannya. 

Harapan hasil dari peradilan yang excellent adalah dipenuhinya 

kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan dalam 

berproses di pengadilan, keterjangkauan dan mudah diaksesnya 

informasi perkara, dan adanya keterbukaan yang menimbulkan 

kepercayaan publik akan lembaga peradilan tersebut. 78

Dalam perubahan sistem manual menuju elektronik 

terdapat sejumlah kendala, khususnya penyesuaian dengan 

kebiasaan dan pengetahuan masyarakat pencari keadilan 

sebagai penggunanya sehingga pendaftaran perkara atau 

persidangan secara langsung di pengadilan tetap ditemui dan 

tidak dapat ditolak. Selain persoalan kebiasaan, pendaftar lain 

seperti perorangan, kementerian, kejaksaan, badan hukum dan 

78 Supandi, Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia, Seminar Nasional 

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Makalah “Kedudukan Peradilan Etik Dalam 

Sistem Kekuasaan Kehakiman Dalam Rangka Menjaga Kehormatan dan Martabat 

Hakim di Indonesia”, hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, di Jakarta, hal.5. http://www.
dpr.go.id/dokakd/dokumen/-53-b6dc884f55513195c2b436c488f34ecc.pdf
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kuasa insidentil tetap datang ke pengadilan untuk mendapatkan 

akun dengan mengakses layanan meja e-Court pada PTSP 

sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk 

Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik.

Kehadiran pendaftar di pengadilan mesti disikapi dengan 

penerapan protokol kesehatan yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi pengadilan pada era new normal. Dengan kata lain 

pengadilan perlu melakukan penyesuaian standar pelayanan 

publik pada era new normal dengan tujuan peningkatan kualitas 

pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.

Pelayanan publik merupakan hak dari tiap masyarakat yang 

di dalam pelaksanaannya pada dasarnya mengandung suatu 

prinsip-prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, 

akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan 

prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan. Prinsip-prinsip 

tersebut meliputi berbagai macam diantaranya:79

a. Kepastian hukum dimaksudkan adanya peraturan 

perundang-undangan yang menjamin terselenggaranya 

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan 

masyarakat;

b. Keterbukaan dimaksudkan bahwa setiap penerima 

pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh 

informasi mengenai pelayanan yang diinginkan;

79 Sujardi, 2012, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, Bandung, PT Refi ka Aditama, 

hlm 12.
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c. Partisipatif dimaksudkan untuk mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 

masyarakat; 

d. Akutanbilitas dimaksudkan bahwa proses penyelenggaraan 

pelayanan pulik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan;

e. Kepentingan umum dimaksudkan bahwa dalam pemberian 

pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi 

atau golongan;

f. Profesionalisme dimaksudkan bahwa aparat penyelenggara 

pelayanan harus memiliki kompetisi yang sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

g. Kesamaan hak dimaksudkan bahwa dalam pemberian 

pelayanan publik tidak diskriminatif dalam arti tidak 

meembedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan 

status ekonomi; dan

h. Keseimbangan hak dan kewajiban dimaksudkan bahwa 

pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang 

harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun penerima 

pelayanan. 

Ada pula yang menjadi payung hukum standar pelayanan 

pengadilan sebagaimana diatur melalui Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang 

Standar Pelayanan Peradilan. Standar pelayanan publik 

adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 
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pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara 

pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan 

yang berkualitas. Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang 

disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan 

di bawahnya berdasarkan peraturan-perundang-undangan dan 

prinsip-prinsip pelayanan publik.

Standar Pelayanan Peradilan ini kemudian ditindaklanjuti 

dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/Dju/Sk/

Hm02.3/2/2018 1530/ Tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan 

Pengadilan Negeri. Keputusan ini pada intinya menguraikan 

proses pelayanan pada bidang administrasi perkara dan 

administrasi umum mulai dari awal sampai akhir termasuk 

sarana pengaduan.

Adapun pelayanan administrasi pendaftaran perkara 

pada era new normal memperhatikan larangan keramaian/

kerumunan orang sebagai protokol kesehatan yang dikeluarkan 

oleh Kementerian Kesehatan. Untuk hal tersebut, pimpinan 

pengadilan dapat melakukan pemetaan awal jumlah rerata 

pihak yang berhubungan dengan bagian perdata dalam rentang 

waktu tertentu kemudian dihubungkan dengan rerata waktu 

yang dibutuhkan dalam satu pelayanan.

Setelah itu, hasil pemetaan disesuaikan dengan protokol 

kesehatan penularan Covid-19 yang meliputi jenis dan 

karakteristik kegiatan/aktivitas, besarnya kegiatan, lokasi 
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kegiatan (outdoor/indoor), lamanya kegiatan, jumlah orang 

yang terlibat, kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, 

anak-anak, lansia, dan penderita komorbid, atau penyandang 

disabilitas yang terlibat dan lain sebagainya. Dalam penerapan 

protokol kesehatan harus melibatkan peran pihak-pihak yang 

terkait termasuk aparat yang akan melakukan penertiban dan 

pengawasan.

Selanjutnya pengadilan dapat menetapkan kebijakan 1). 

Syarat masuk area pengadilan, 2). Pendaftaran perkara perdata 

terbatas dan 3). Pendaftar perkara perdata prioritas. Sesuai 

dengan protokol kesehatan maka masuk area pengadilan wajib 

menggunakan masker, setelah itu cuci tangan di tempat yang 

telah disediakan dan jaga jarak dengan pengunjung lain/petugas 

pengadilan. Adapun yang tidak kalah pentingnya memberikan 

informasi tentang larangan masuk bagi aparatur peradilan dan 

pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri 

tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan 

orang terkena Covid-19.

Pendaftaran perkara terbatas artinya dalam satu hari 

terdapat jumlah maksimal para pihak yang dapat mendaftarkan 

perkara di pengadilan secara langsung. Hal ini juga diberlakukan 

di sejumlah pusat pelayanan masyarakat yang ada di sejumlah 

daerah di Indonesia, misalnya pembatasan pelayanan melalui 

nomor antrian pada Pelayanan Telkom. Setelah hasil pemetaan 

didapatkan, misalnya kemampuan pengadilan dalam satu jam 

menangani tiga layanan maka dalam satu hari dibatasi hanya 

sampai 21 orang pendaftar berdasarkan nomor antrian yang 
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telah disiapkan. Untuk nomor antrian juga dapat ditentukan 

jam kedatangannya misalnya nomor 1 akan dilayani antara jam 

08.00-08.20 sehingga dapat menghindari kerumunan orang di 

ruang tunggu pengadilan.

Pendaftaran prioritas diberikan kepada ibu hamil, lansia 

dan penyandang disabilitas sedangkan kepada advokat dilarang 

mendaftar secara langsung karena mesti mengikuti pendaftaran 

secara elektronik yang telah disepakati juga oleh organisasi 

advokat. Selain itu, pendaftar prioritas dapat diberikan kepada 

pencari keadilan yang jarak antara pengadilan dengan rumah 

tempat tinggalnya lebih dari 20 Km, hal ini bertujuan untuk 

menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan 

bagi orang-orang secara geografi s jauh dari pengadilan. 

Kelompok pendaftar prioritas ini sedapat mungkin ditangani 

oleh petugas khusus atau bahkan dilayani langsung oleh Panitera 

Muda Perdata.

Solusi berikutnya ialah pendaftaran perkara secara 

langsung dapat dilakukan dengan perubahan proses pemberian 

akun kepada pendaftar lain artinya ada perubahan verifi kasi 

identitas pengguna lain sehingga tidak harus datang ke meja 

PTSP pengadilan. Pada sejumlah fi nancial technology, verifi kasi 

pengguna dapat dilakukan dengan mengirimkan foto calon 

pengguna memegang kartu identitas sehingga lebih menjamin 

kebenaran identitas penggunanya. Hal tersebut dapat diadaposi 

dengan perubahan-perubahan yang sesuai dengan kebutuhan 

sistem elektronik di pengadilan.
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2. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan merupakan upaya pengadilan menghadirkan 

para pihak di persidangan yang dilakuan oleh Jurusita/Jurusita 

Pengganti ditempat tinggal atau tempat kediamannya atau 

tempat kedudukannya. Dalam hal Jurusita/Jurusita Pengganti 

tidak bertemu dengan yang dipanggil, maka surat panggilan 

dapat disampaikan kepada anggota keluarga yang ada di tempat 

itu namun untuk keabsahannya panggilan itu harus dilakukan 

melalui Kepala Desa/Lurah/Perangkat Desa.80

Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, salah satu kendala 

panggilan para pihak adalah sulitnya mengakses tempat tinggal 

para pihak yang berada dalam zona merah atau kawasan PSBB81 

dengan pengawasan ketat warga. Penutupan jalan maupun 

lorong (gang) di beberapa daerah terpaksa dilakukan oleh 

pengurus RT/RW untuk mengurangi aktifi tas warga namun 

kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap Jurusita yang 

sedang menjalankan tugas menyampaikan relaas panggilan. 

Dalam hal ditemukan kondisi sulit tersebut maka langkah 

pertama yang dilakukan adalah menunda semua panggilan 

sidang demi mencegah penularan Covid-19 kepada aparatur 

peradilan dan demi efektivitas panggilan sidang itu sendiri. 

Pengadilan juga dapat melakukan koordinasi dengan dengan 

Pemda setempat berupa permintaan basis data mutakhir 

mengenai wilayah-wilayah tertentu yang tingkat kerawanan 

80 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Mahkamah 

Agung, hal.18-19. 

81 Saat tulisan ini disusun, status PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) masih berlaku 

di beberapa daerah sesuai dengan keputusan pemerintah daerah setempat.
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penyebaran Covid-19 tinggi atau apabila dimungkinkan 

perangkat desa/kelurahan membantu menyampaikan relaas 

panggilan kepada warga di wilayahnya dengan koordinasi RT/

RW.

Selain itu, perlu juga di perhatikan alat kelengkapan yang 

mesti dikenakan dan dipersiapakan oleh jurusita sebelum 

berangkat menuju tempat tinggal pihak berperkara yakni:

a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat 

bekerja;

b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan 

masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari 

menyentuh area wajah;

c. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker, 

sarung tangan dan pelindung wajah (faceshield); dan

d. Dalam hal, pihak yang akan dipanggil menunjukkan 

tanda-tanda sakit seperti batuk atau fl u maka jurusita 

tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan 

menjaga jarak.

3. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara 

damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang 

lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian 

yang memuaskan serta berkeadilan sebagaimana dimaksud 

konsideran Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. 

Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata maka setiap 

119

Acara Persidangan Perdata Peradilan Umum

TRANSFORMASI DIGITAL PERSIDANGAN DI ERA NEW NORMAL



perkara gugatan yang dihadiri oleh para pihak berperkara maka 

wajib dilakukan mediasi kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam 

Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan mengenai kewajiban para pihak menghadiri secara 

langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi 

oleh kuasa hukum sehingga secara umum pelaksanaan mediasi 

dilakukan dengan kehadiran para pihak di ruang mediasi 

pengadilan.

Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, upaya 

memberlakukan physical distancing dengan kewajiban menjaga 

jarak minimal 1 (satu) meter mesti dilakukan dengan disiplin 

namun dalam proses mediasi yang melibatkan para pihak 

berperkara yang banyak jumlahnya menyebabkan kewajiban 

physical distancing sulit diterapkan. Misalnya para pihak 

berperkara berjumlah 10 (sepuluh) orang dan akan dilakukan 

mediasi pada ruang mediasi pengadilan dengan kapasitas 6 

(enam) orang maka hal ini tentu bertentangan dengan protokol 

kesehatan yang berlaku.

Selain itu, proses mediasi secara umum dilakukan di 

ruang tertutup jadi seandainya para pihak hanya berjumlah 2 

orang maka potensi lainnya yang muncul adalah kekhawatiran 

pertemuan dengan orang-orang tanpa gejala, maka sebaiknya 

pengadilan menerapkan mediasi melalui komunikasi audio 

visual jarak jauh yang diakui sebagai bentuk kehadiran oleh 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 .

Kegiatan komunikasi audio visual ini idealnya dipersiapkan 

oleh Panitera Pengganti dan Bagian IT Pengadilan sehingga 
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hakim yang bertindak sebagai mediator dapat fokus pada 

pelaksanaan kegiatan proses mediasi. Untuk itu diperlukan 

adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Mediasi 

Elektronik di Pengadilan yang mengatur secara rinci tugas dan 

tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat dalam pross meiasi 

elektronik. SOP Mediasi Elektronik juga akan memudahkan 

penjadwalan proses mediasi secara sistematis artinya petugas 

dapat menyusun daftar pelaksanaan mediasi elektronik dalam 

sistem informasi di pengadilan. 

4. Proses Persidangan

Proses persidangan perkara perdata menggunakan sistem 

elektronik yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik sehingga 

sebagian besar kegiatan di antaranya gugatan, jawaban, replik, 

duplik dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik. 

Adapun persidangan yang dilakukan secara langsung di ruang 

sidang meliputi sidang pertama, dan pembuktian sehingga 

kedua hal ini mesti disesuaikan dengan protokol kesehatan 

mengenai kerumunan orang dan alat pelindung diri.

Pada saat persidangan dilaksanakan maka petugas ruang 

sidang memastikan semua pihak yang akan memasuki ruangan 

mengenakan masker dan telah mengisi form kesehatan yang 

berisi kondisi bahwa seseorang tidak ada gejala seperti demam, 

batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Selain itu, 

majelis hakim juga berwenang untuk menunda persidangan 

apabila di persidangan ternyata salah satu pihak baik itu 

penggugat, tergugat, saksi maupun ahli menunjukkan kondisi 
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fi sik dalam keadaan batuk maupun pilek.

Majelis hakim juga berkewajiban memerintahkan 

pengunjung sidang meninggalkan area ruang sidang apabila 

menunjukkan kondisi dalam keadaan batuk maupun pilek. 

Kehadiran pengunjung sidang dalam perkara perdata juga 

berkaitan dengan pencegahan berkerumunnya orang maka 

di wilayah pengadilan yang termasuk zona merah dapat 

menetapkan SOP bahwa pengunjung sidang yang tidak memiliki 

kepentingan secara langsung dilarang masuk ruang sidang 

namun apabila media atau pihak-pihak tertentu membutuhkan 

informasi mengenai proses sidang dapat meminta informasi 

kepada petugas informasi atau Juru Bicara Pengadilan.

Selain pada kondisi zona merah, pengadilan berkewajiban 

menjaga jarak antar pengunjung sidang dengan pemasangan 

larangan duduk di beberapa bagian kursi di ruang sidang. 

Standar Pelayanan Sidang sebagaimana dimaksud dalam 

beberapa kebijakan Mahkamah Agung yang telah diuraiakan di 

atas, wajib menentukan jadwal persidangan berdasarkan aturan 

jam yang jelas, misalnya sidang perkara nomor 1/Pdt.G/2020/

PN.Jkt.Pst agenda “sidang pertama” dimulai jam 09.00-

09.30. Hal ini berpengaruh terhadap disiplin kehadiran para 

pihak, termasuk majelis hakim yang berdampak menghindari 

terjadinya kerumunan para pihak berperkara yang menunggu 

di pengadilan.

5. Pembuktian Perkara

D alam proses pemeriksaan bukti-bukti surat, majelis dan 

para pihak berperkara sebaiknya mengenakan sarung tangan 
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agar tidak terjadi penyebaran Covid-19 melalui bukti-bukti 

surat tersebut dan sangat dianjurkan pemeriksaan alat bukti 

surat oleh majelis hakim dilakukan secara serentak agar proses 

persidangan dapat berjalan efektif dan efi sien. Misalnya bukti 

P.1-P.10 diperiksa keasliannya oleh Ketua Majelis, bukti 

P.11-P.15 diperiksa oleh hakim anggota I dan seterusnya. 

Kondisi ini umum dilakukan namun terdapat kebiasaan yang 

berbeda dengan hakim-hakim lainnya yang fokus pemeriksaan 

bukti surat hanya oleh Ketua Majelis Hakim. Para pihak lainnya 

diminta untuk tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap 

bukti-bukti yang diajukan di depan meja majelis hakim artinya 

ketika penggugat mengajukan bukti asli, maka tergugat dapat 

melihat bukti tersebut di meja tergugat atau nanti pada saat 

proses inzage.

Pembuktian keterangan ahli biasanya memerlukan waktu 

yang lama karena banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh 

majelis hakim dan para pihak berperkara namun dalam 

rangka memenuhi protokol kesehatan maka ada baiknya 

ahli menyiapkan pendapat tertulis yang telah dikirim kepada 

majelis hakim sebelum persidangan dimulai agar pemeriksaan 

keterangan ahli fokus pada hal-hal yang perlu dipertegas dan 

diperjelas untuk terangnya suatu peristiwa hukum. Keterangan 

ahli maupun saksi sebaiknya didengar secara elektronik sesuai 

dengan pengaturan dalam petunjuk teknis Mahkamah Agung 

namun untuk solusi terobosan maka perkara yang tidak 

menggunakan mekanisme elektronik dapat mendengarkan 

keterangan saksi atau ahli secara elektronik dengan persetujuan 

pihak lainnya.
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6. Pembacaan Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat 

negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan 

untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Putusan 

pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim 

sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan 

sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang 

sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan 

Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang 

dibangun secara sistematik. Doktrin atau teori hukum  (legal 

theory) memegang peranan penting dalam membimbing  Majelis 

Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu 

mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan hukum.82

Syarat sahnya putusan adalah diucapkan pada persidangan 

yang terbuka untuk umum namun makna terbuka untuk umum 

telah mengalami perubahan melalui Perma 1 Tahun 2019 yakni 

melalui mekanisme e-Court. Pembacaan putusan dilakukan 

tanpa hadirnya para pihak berperkara sebagaimana dimaksud 

Perma Nomor 1 Tahun 2019 namun untuk perkara perdata 

yang tidak didaftarkan pada sistem e-Court tetap dibacakan 

secara langsung yang dihadiri pihak-pihak.

Keadaan ini menyebabkan hadirnya pada pihak ditengah 

pandemic Covid-19 maka untuk pembaruan hukum perlu ada 

82 Achmad Ali,  Menguak Teori Hukum (Legal Th eory) dan Teori Peradilan ( Judicial 

Prudence), ( Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-3, h. 213 
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persamaan perlakuan yakni pembacaan putusan dilakukan 

tanpa hadirnya para pihak di persidangan. Namun, keadaan 

ini mesti disepakati oleh pihak-pihak berperkara agar tidak 

menimbulkan keragu-raguan proses yang ditempuh dalam 

praktik di pengadilan.

ACARA PERSIDANGAN PIDANA PERADILAN UMUM

1. Pelimpahan Perkara

Berdasarkan Buku Pedoman Pelakasanaan Tugas dan 

Administarsi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, 

secara ringkas dapat digambarkan bahwa proses pelimpahan 

berkas perkara pidana dari pihak Kejaksaan ke Pengadilan 

Negeri adalah bagian pendaftaran perkara. Pelimpahan perkara 

dari pihak kejaksaan meliputi surat dakwaan dan surat lain 

yang berhubungan dengan perkara tersebut disertai juga 

dengan bukti-bukti yang akan diajukan di persidangan, baik 

yang dilampirkan pada berkas perkara maupun bukti yang akan 

diajukan langsung di persidangan. Jika berkas perkara sudah 

lengkap, maka Panitera Muda Pidana mencatat perkara tersebut 

dalam register perkara.

Sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, 

tentu ke depan diperlukan terobosan hukum, setidaknya diatur 

di dalam Perma yang memungkinkan peroses pelimpahan 

perkara dari pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri dilakukan 

secara elektronik, sebagaimana pendaftaran perkara perdata 

secara elektronik melalui aplikasi e-Court. Proses pelimpahan 

perkara secara elektronik akan meminimalisir terjadinya kontak 
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fi sik yang berisiko menjadi rantai penularan virus Covid-19. 

Penuntut Umum dalam melimpahkan perkara secara elektronik 

dapat menggunakan akun digital seperti e-Mail. Untuk 

memastikan otentifi kasi, proteksi dan koordinasi pelimpahan 

berkas perkara secara valid, maka alamat email Pengadilan, 

Penuntut Umum, Penyidik, Tersangka ataupun Penasihat 

Hukumnya harus diketahui terlebih dahulu oleh masing-

masing pihak, sehingga koordinasi komunikasi dapat tercapai 

secara maksimal.

Selain e-Mail, Penuntut Umum juga bisa menggunakan 

akun digital lainnya seperti whatshaap, telegram ataupun 

aplikasi sejenis yang dapat dipercaya untuk pelimpahan perkara, 

sehingga dapat meminimalisir kontak fi sik secara langsung 

untuk mencegah menularnya Covid-19.

2. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan terdakwa untuk hadir ke persidangan adalah 

tugas Penuntut Umum atas perintah Majelis Hakim. Apabila 

panggilan belum siap, maka sidang ditunda ke sidang berikutnya, 

namun jika ketidakhadiran terdakwa tanpa alasan yang patut, 

maka sidang ditunda sebanyak dua kali dan jika tetap tidak 

hadir maka terdakwa dipanggil lagi untuk yang ketiga kali dan 

diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan 

secara paksa.

Ke depan melalui pembaharuan hukum acara pidana, 

setidaknya dengan lahirnya Perma tentang Administrasi Perkara 

Pidana dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, 

diharapkan proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya 
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terhadap pemanggilan terdakwa juga dapat dilakukan secara 

elektronik, dengan harapan dapat mempercepat proses 

persidangan dan juga menghindari risiko penularan dan 

penyebaran Covid-19 di lingkungan pengadilan.

Pemanggilan persidangan terhadap Terdakwa secara 

elektronik dapat dilakukan melalui akun digital seperti 

email, whatsaap, telegram ataupun aplikasi sejenis yang dapat 

dipercaya yang dimiliki oleh Rutan setempat apabila Terdakwa 

berada dalam rumah tahanan negara (ditahan), namun apabila 

Terdakwa tidak ditahan, pemanggilan bisa dilakukan secara 

elektronik oleh Penuntut Umum melalui alamat domisili 

elektronik Terdakwa (alamat email, short message service 

(SMS), dll). Dalam hal Terdakwa tidak memiliki alamat 

Domisili Elektronik, panggilan disampaikan melalui surat 

tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan 

kepada Kepala Desa/Lurah tempat tinggal/tempat kediaman 

Terdakwa dengan surat tercatat. 

3. Proses Persidangan

Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

persidangan di antaranya pemeriksaan terbuka untuk umum, 

hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan secara 

langsung dengan lisan. Hakim yang berhalangan mengikuti 

sidang, maka KPN menunjuk Hakim lain sebagai penggantinya. 

Kewajiban Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim 

dalam mencatat seluruh kejadian dalam persidangan. Berita 

Acara Persidangan mencatat segala kejadian di sidang yang 

berhubungan dengan pemeriksaan perkara, memuat hal penting 
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tentang keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan catatan 

khusus yang dianggap sangat penting. Berita Acara Persidangan 

ditandatangani Ketua Majelis dan Panitera Pengganti, sebelum 

sidang berikutnya dilaksanakan. Berita Acara Persidangan 

dibuat dengan rapi, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip-ex 

jika terdapat kesalahan tulisan.

Ke depan melalui pembaharuan hukum acara pidana, 

setidaknya dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung 

RI tentang Administrasi Perkara Pidana dan Persidangan 

di Pengadilan Secara Elektronik, diharapkan dalam proses 

persidangan perkara pidana, dapat dilakukan secara elektronik, 

sehingga tidak berisiko dalam penularan Covid-19.

Konsep persidangan perkara pidana secara elektronik 

tersebut memungkinkan keterpisahan tempat secara fi sik 

antara Majelis Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat 

Hukumnya, namun terhubung secara virtual menggunakan 

sarana teknologi informasi dengan dukungan sistem elektronik 

yang handal. Dalam kondisi seperti ini, yang harus dipastikan 

adalah keberadaan Terdakwa baik dengan/tanpa didampingi 

Penasihat Hukum dalam suatu ruangan yang dapat dikelola 

audio visualnya secara wajar untuk memastikan komunikasi 

verbal antara Terdakwa, Majelis Hakim dan Penuntut Umum 

berjalan lancar.

Oleh karena persidangan dilakukan secara elektronik, maka 

pembacaan surat dakwaan, penyampaian keberatan (eksepsi) 

seyogyanya dilakukan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara 

elektronik menggunakan akun digital yang terverifi kasi, dan 
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berkas elektronik tersebut menjadi bagian kelengkapan berkas 

perkara untuk ditanggapi Penuntut Umum secara elektronik. 

Dengan demikian, aktifi tas persidangan perkara pidana secara 

elektronik dapat terwujud, dan kontak fi sik secara langsung 

yang berpotensi menjadi sarana penularan Covid-19 dapat 

dihindarkan.

4. Pembuktian Perkara

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-

macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat 

bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan 

dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, 

menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai minimum 

pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur secara 

limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan 

saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk, keterangan 

terdakwa. Dalam perkembangannya, sejalan dengan berlakunya 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, semua informasi dan/

atau dokumen elektronik beserta hasil cetakannya diakui secara 

hukum sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara yang 

berlaku. Konsekuensinya bukti elektronik hadir dalam sistem 
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pembuktian perkara pidana tidak hanya memperluas cakupan 

alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP saja, melainkan dapat juga 

berdiri sendiri sebagai perluasan dari alat bukti yang sudah ada.

Semangat new normal di era pandemi Covid-19 ini, 

persidangan perkara pidana secara elektronik dengan dukungan 

teknologi informasi menjadi relevan dan sejalan dengan 

keabsahan bukti elektronik itu sendiri sepanjang memenuhi 

persyaratan baik formil maupun materiil alat bukti elektronik, 

sehingga eksistensi persidangan elektronik tidak perlu diragukan 

lagi.

Di masa yang akan datang, melalui pembaharuan hukum 

acara pidana, setidaknya dengan lahirnya Perma tentang 

Administrasi Perkara Pidana dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik, tentu diharapkan dalam proses pembuktian 

perkara pidana, dapat dilakukan secara elektronik terutama 

untuk pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, dan 

keterangan terdakwa, sehingga tidak berisiko dalam penularan 

Covid-19.

Pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa pada prinsipnya 

dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku, namun 

untuk memastikan identitas para saksi, dapat dilakukan dengan 

mekanisme pengiriman foto dan scan identitas sebelum 

persidangan yang dikoordinasikan oleh Panitera Pengganti 

dan Penuntut Umum (saksi a charge) dan Terdakwa/Penasihat 

Hukum (saksi a de charge), hal ini bertujuan agar proses 

verifi kasi identitas dan hubungan para saksi dengan Terdakwa 

dapat diketahui secara pasti sehingga tidak menyalahi prosedur 
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beracara secara pidana.

Sebelum pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim harus 

memastikan persidangan secara elektronik berjalan secara 

tertib sesuai hukum acara pidana yang berlaku, kesempatan 

berimbang akan adanya beban pembuktian juga tidak boleh 

dilupakan termasuk tanggapan Terdakwa atas keterangan para 

saksi dan barang bukti untuk melengkapi pemeriksaan.

Selanjutnya pada kesempatan pembacaan tuntutan 

(requisitoir) oleh Penuntut Umum, pembelaan (pledoi), replik, 

duplik dilakukan secara elektronik dengan mekanisme yang 

tidak jauh berbeda pada tahap pelimpahan, pemanggilan dan 

pemeriksaan persidangan secara elektronik menggunakan 

sarana akun digital yang terverifi kasi secara valid dan semua 

berkas elektronik tersebut menjadi bagian dari kelengkapan 

dokumen berkas perkara yang disidangkan.

5. Pembacaan Putusan

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses 

peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan 

saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang 

bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, 

tibalah saatnya hakim mengambil keputusan. Pasal 182 ayat 

(6) KUHAP menentukan bahwa : “Semua hasil musyawarah 

harus didasarkan pada pemufakatan yang bulat, kecuali setelah 

diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, 

maka ditempuh dua cara, yaitu: a. Putusan diambil dengan suara 

terbanyak, dan b. Jika tidak diperoleh suara terbanyak, diambil 

pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa”. Putusan 
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Hakim pada hakikatnya merupakan:

a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara 

pidana yang terbuka untuk umum; dan

b. Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah melalui proses 

dan prosedur hukum acara pidana yang berlaku.

Pada waktu yang akan datang, melalui pembaharuan 

hukum acara pidana, sedang digodok lahirnya Perma tentang 

Administrasi Perkara Pidana dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik, dan diharapkan proses pembacaan putusan 

dapat dilakukan secara elektronik, sehingga tidak berisiko dalam 

penularan Covid-19.

Pembacaan putusan secara elektronik sangat dimungkinkan 

dengan mekanisme yang tidak jauh berbeda pada tahap 

pemeriksaan persidangan secara elektronik, yaitu menggunakan 

dukungan sarana teknologi informasi yang memungkinkan 

Terdakwa/Penasihat hukumnya terhubung secara virtual. 

Apabila dalam keadaan tertentu atau terdapat kendala 

teknis yang tidak memungkinkan Terdakwa hadir secara virtual, 

maka pembacaan putusan tetap dilakukan dan terhadap putusan 

tersebut diberitahukan kepada Terdakwa melalui alamat domisili 

hukumnya secara elektronik (akun digital yang terverifi kasi). 

Dalam hal karena sebab tertentu Terdakwa diperiksa secara in 

absentia maka pemberitahuan putusan dapat dilakukan secara 

elektronik dengan mengumumkan di papan pengumuman 

pengadilan atau dipublish melalui website pengadilan setempat. 
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ACARA PERSIDANGAN PERDATA PERADILAN 

AGAMA

1. Penerimaan dan Pendaftaran Perkara

WHO telah menetapkan bahwa penyebaran Corona Virus 

Desease (Covid-19) sebagai sebuah pandemi, penyebarannya 

sudah lintas wilayah dan lintas negara. Situasi ini semakin 

berdampak terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, 

pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat, 

termasuk di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 

12 Tahun 2020, Presiden telah menetapkan bahwa penyebaran 

Covid-19 adalah bencana nasional nonalam.83

Meskipun penyebaran Covid-19 belum berhasil dihentikan, 

namun dunia kerja tidak mungkin selamanya dibatasi atau 

ditutup, roda perekonomian harus tetap berjalan, maka 

dalam situasi yang masih terjadi penyebaran Covid-19, perlu 

dilakukan adaptasi dengan pola kehidupan baru (new normal) 

pada situasi penyebaran Covid-19.84 Meskipun demikian, 

agar kebijakan menerapkan tatanan kehidupan baru tidak 

bertentangan dengan keselamatan rakyat sebagai hukum yang 

tertinggi (Salus Popoli Suprema Lex Esto), maka pemerintah 

perlu merumuskan kebijakan yang terintegrasi dengan seluruh 

pemangku kepentingan (stake holder) di negara ini.

83 Presiden RI, “Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)” (2020); Presiden RI, 

“Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam 

Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional” (2020).

84 Menteri Kesehatan RI, “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07MENKES/328/2020” (2020).
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Menyambut arah kebijakan pemerintah dalam 

pemberlakuan tatanan kehidupan baru, Mahkamah Agung RI 

telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 

6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Dalam 

Tatanan Normal Baru. Dalam Surat tersebut, Mahkamah 

Agung lebih menekan pelaksanaan kerja di kantor (work 

from offi  ce) dibandingkan bekerja di rumah (work from home). 

Adapun untuk layanan persidangan, para pihak didorong untuk 

menggunakan layanan e-Litigation.85

Kebijakan terbaru yang Mahkamah Agung terbitkan 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada era new normal 

adalah SEMA Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam 

Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Untuk Wilayah 

Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19. 

Berdasarkan SEMA tersebut, untuk wilayah Jabodetabek dan 

wilayah zona merah penyebaran Covid-19, Mahkamah Agung 

menetapkan porsi hakim dan aparatur pengadidlan yang 

melaksanakan tugas ddi rumah dan/atau di kantor masing-

masing adalah 50% dengan pemberlakuan sistem shift. Sistem 

shift dibagi menjadi dua, yakni shift I mulai dari pukul 07.30-

15.30 WIB dan shift II mulai dari pukul 09.30-17.30 WIB.86

85 Mahkamah Agung RI, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 

Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di 

Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru” (2020).

86 Mahkamah Agung RI, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 

Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan Yang Berada di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan 
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Panitera sebagai pelaksana administrasi perkara menerima 

perkara yang diajukan ke pengadilan untuk diproses lebih 

lanjut. Layanan penerimaan atau pendaftaran perkara termasuk 

jenis layanan yang telah diselenggarakan secara terpadu saat 

ini di pengadilan, bahkan juga sudah berbasis elektronik, 

sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DjA/

SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.87 

Selama ini konsep layanan perkara di pengadilan 

diselenggarkan dengan sistem meja, yaitu meja I, meja II, 

dan meja III. Sistem meja merupakan kelompok pelaksana 

teknis yang harus dilalui oleh setiap perkara yang diajukan 

ke Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara 

tersebut diselesaikan.88

Status Zona Merah Covid-19” (2020).

87 Mahkamah Agung RI, “Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/

VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik” (2019); Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung RI, “Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung RI Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama” (2018).

88 Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan 

Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. ke-3 Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, t.t.), Jakarta, Hlm. 14-16; 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013 Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2013, Hlm. 9.
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Petugas meja I pada pokoknya bertugas menerima gugatan, 

permohonan, verzet, permohonan eksekusi, dan perlawanan 

pihak ketiga (derden verzet). Petugas meja II mencatat perkara 

pada register induk perkara, gugatan atau permohonan, sesuai 

dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM. Petugas 

meja III bertugas menyerahkan salinan putusan/penetapan 

pengadilan kepada pihak yang berkepentingan, menerima 

memori/kontra memori banding dan kasasi, serta jawaban/

tanggapan peninjauan kembali, dan lain-lain. Di samping 

itu petugas meja III juga bertugas menyusun, menjahit, serta 

mempersiapkan berkas banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali 

(PK), menerima berkas perkara yang telah diminutasi hari itu 

dan menyerahkan pada meja II untuk dicatat di dalam register 

induk perkara, menyimpan arsip berkas perkara berjalan, dan 

menyiapkan serta memproses permohonan eksekusi.89

Mekanisme pelayanan dengan sitem meja sudah beralih 

menjadi sistem pelayanan terpadu melalui program PTSP. 

Selain itu, administrasi perkara yang dulunya ditangani secara 

manual saat ini sudah dapat ditangani secara elektronik 

dengan menggunakan aplikasi e-Court, dimana sistem tersebut 

terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP) yang selama ini digunakan untuk mendukung 

proses administrasi perkara secara elektronik.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan 

Agama diselenggarakan oleh tim yang terdiri dari, ketua 

89 Manan dan Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian 

Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, Hlm. 28-29; Purwosusilo, “Pola 

Bindalmin,” t.t., Hlm. 4.
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Pengadilan Agama sebagai pengarah PTSP, panitera dan 

sekretaris sebagai penanggung jawab PTSP, para panitera muda 

dan kepala bagian/kepala sub bagian sebagai pelaksana PTSP, 

dan petugas PTSP dijabat oleh pegawai pengadilan yang dinilai 

cakap dan mampu.90 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 

Lingkungan Peradilan Agama melayani secara terintegrasi 6 

(enam) jenis layanan, yakni:91

1. Pojok e-Court;

2. Permohonan informasi;

3. Pendaftaran perkara;

4. Pembayaran biaya;

5. Penyerahan produk pengadilan; dan

6. Pengajuan keluhan/pengaduan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2019, 

layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan 

90 Pasal 9 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 

1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 

Lingkungan Peradilan Agama.

91 Mahkamah Agung RI, “Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/

VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik” (2019), Hlm. 10; Pasal 16 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI, “Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama” (2018); Mahkamah 

Agung RI, “Rurat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 076/KMA/

SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan 

Lembaga Peradilan” (2009); Mahkamah Agung RI, “Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan” (2011).
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oleh pengguna terdaftar dan pengguna lainnya92. Persyaratan 

bagi advokat untuk dapat menjadi pengguna terdaftar adalah 

berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keanggotaan 

advokat, dan berita acara sumpah sebagai advokat. Adapun 

persyaratan bagi pengguna lainnya untuk menggunakan layanan 

administrasi perkara secara elektronik adalah:

1. Kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa 

dan/atau surat tugas dari kementerian/lembaga/badan 

usaha bagi pihak yang mewakili kemenerian/lembaga dan 

badan usaha;

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/paspor dan identitas lainnya 

untuk perorangan; dan

3. Penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil 

karena hubungan keluarga calon pengguna terdaftar dan 

pengguna lain melakukan pendaftaran melalui sistem 

informasi pengadilan.93

Bagi advokat yang ingin aktivasi akunnya sebagai pengguna 

terdaftar, dapat menempuh langkah sebagai berikut:

1. Mengakses aplikasi e-Court dengan menggunakan 

Peramban (web browser) melalui piranti computer, tablet, 

ataupun ponsel pintar;

92 Pengguna terdaftar adalah advokat yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan 

sistem informasi pengadilan, sedangkan pengguna lainnya adalah pengguna sistem 

informasi pengadilan selain daripada advokat yang telah memenuhi syarat, hak dan 

kewajiban masing-masing pengguna diatur oleh Mahkamah Agung RI.

93 Pasal 5 Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,” Pub. 

L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (2019).
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2. Melakukan registrasi dengan mengisikan nama lengkap, 

alamat e-Mail, dan kata kunci (password) yang diinginkan;

3. Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar, 

sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik;

4. Melakukan login ke aplikasi e-Court; dan

5. Melengkapi data advokat

Sedangkan pengguna lainnya mendaftar sebagai pengguna 

layanan administrasi perkara secara elektronik melalui layanan 

pojok e-Court yang ada pada PTSP, dengan melengkapi 

persyaratan sebagaimana tersebut di atas.94

Sesuai dengan arahan dalam Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 6 Tahun 2020, untuk menjamin kelancaran 

penyelenggaraan peradilan dan pelayanan administrasi lainnya, 

agar dibuka media komunikasi online sebagai sarana konsultasi. 

Dengan demikian, untuk aktivasi layanan administrasi perkara 

secara elektronik bagi pengguna lainnya pada petugas meja 

e-Court, perlu dibuka layana PTSP online pada masing-masing 

Pengadilan Agama, guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi dapat dijadikan 

sebagai motivasi untuk mempercepat transformasi dwi sistem 

administrasi pendaftaran perkara, manual dan elektronik, 

menuju sistem administrasi perkara secara elektronik seutuhnya. 

94 Pasal 16 Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/

KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung RI, “Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/

DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik” (2020)

139

Acara Persidangan Perdata Peradilan Agama

TRANSFORMASI DIGITAL PERSIDANGAN DI ERA NEW NORMAL



Di antara tatanan kehidupan baru yang harus diterapkan 

pada masa adaptasi penyebaran Covid-19 adalah membatasi 

kontak fi sik dan menghindari terjadinya kerumunan masa. 

Dengan demikian, sehubungan dengan pendaftaran perkara 

di Pengadilan Agama sudah sepatutnya hanya diselenggarakan 

secara elektronik, baik pengguna terdaftar maupun pengguna 

lainnya.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahakamah 

Agung RI berdasarkan Surat Nomor 069/DJA/HK.02/I/2020, 

tanggal 09 Januari 2020, telah memutuskan kebijakan untuk 

mempercepat pemanfaatan e-Court berdasarkan Perma Nomor 

1 Tahun 2019 supaya terwujud sistem peradilan yang cepat, 

sedehana, dan biaya ringan. Berdasarkan kebijakan tersebut, 

pengguna terdaftar diwajibkan berperkara secara elektronik, 

adapun bagi pengguna lainnya dihimbau agar berperkara secara 

elektronik.95

Bagi para pihak yang belum familiar menggunakan sistem 

elektronik, namun memiliki domisili elektronik dan/atau 

perangkat yang dapat digunakan untuk mengakses domisili 

elektronik diberikan asistensi (pendampingan) oleh Pengadilan 

Agama. Asistensi penggunaan layanan sistem administrasi 

perkara secara elektronik dilakukan oleh petugas meja e-Court 

yang terdapat pada meja PTSP online, mulai dari layanan 

aktivasi akun sampai dengan pendampingan upload dokumen 

ke dalam sistem informasi pengadilan.

95 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, “Surat Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 069/DJA/HK.02/I/2020 Tentang Kewajiban 

Berperkara Secara Elektronik Bagi Advokat” (2020).
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Pengguna terdaftar atau pengguna lainnya yang telah 

melakukan aktivasi akun melalui petugas meja e-Court, dapat 

melakukan pendaftaran perkara langsung secara mandiri96 

dengan menempuh beberapa langkah berikut ini:97

1. Memilih pengadilan yang berwenang;

2. Mengunggah (upload) surat kuasa khusus;

3. Mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor 

perkara);

4. Menginput data pihak;

5. Mengunggah (upload) dokumen gugatan/permohonan dan 

surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik;

6. Mendapat perhitungan taksiran biaya perkara (e-SKUM); 

dan

7. Pengguna melakukan pembayaran secara elektronik.

Perkara yang didaftarkan secara elektronik oleh pengguna 

terdaftar atau pengguna lainnya melalui e-Court, diverivikasi 

oleh Panitera Muda Gugatan/Permohonan melalui SIPP 

setelah pihak tersebut melakukan pembayaran biaya perkara 

96 Oleh karena tidak semua masyarakat pencari keadilan mampu memformulasikan sendiri 

gugatan/permohonan dengan baik, maka untuk mendukung layanan pendaftaran 

perkara masyarakat juga perlu disediakan layanan gugatan mandiri pada masing-masing 

pengadilan yang dapat diakses secara daring melalui melalui media sosial pengadilan, 

seperti website.

97 Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/

VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik, Hlm. 8-9; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung RI, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/

DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik, Hlm. 26-27.
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sesuai dengan taksiran biaya perkara yang tertera pada e-SKUM. 

Perkara yang telah diverifi kasi mendapatkan nomor register 

perkara secara otomatis dari SIPP, kemudian nomor perkara 

tersebut disinkronkan dengan nomor perkara para e-Court.98

Seluruh data perkara, baik yang didaftar secara langsung 

maupun yang didaftar secara elektronik melalui e-Court, 

tersimpan secara lengkap di dalam SIPP. Berdasarkan Perma 

Nomor 1 Tahun 2019, SK KMA Nomor 129/KMA/SK/

VIII/2019, dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Agama Nomor 0424/DjA/HM.00/II/2019 Tentang Penerapan 

Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara 

Elektronik Pada Peradilan Agama, data perkara yang tersimpan 

secara elektronik pada SIPP memiliki kekuatan yang sama 

dengan register perkara manual yang ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan.99

Ketua pengadilan bertanggung jawab penuh memonitoring 

dan mengevaluasi data perkara dan keuangan perkara yang 

diinput pada SIPP setiap hari, paling lambat 1 (satu) jam 

menjelang jam kerja berakhir. Kegiatan tersebut bertujuan untuk 

memastikan bahwa data perkara dan keuangan perkara yang 

diinput pada hari itu sudah diinput secara lengkap dan benar. 

Aplikasi E-Register berfungsi sebagai salah satu instrumen 

98 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang 

Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

99 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, “Surat Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0424/DjA/HM.00/II/2019 Tentang Penerapan 

Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik Pada Peradilan 

Agama,” 11 Februari 2019.
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untuk memvalidasi data SIPP dan sarana untuk mencetak buku 

register perkara yang sesuai dengan Pola Bindalmin.100

Meskipun wabah pandemi Covid-19 dapat mempercepat 

shifting digitalisasi pengadilan, namun tidak dapat dipungkiri 

masih ada masyarakat pencari keadilan yang bukan hanya tidak 

familiar dengan layanan elektronik, namun jauh daripada itu, 

tidak memiliki sarana untuk mengakses layanan elektronik 

sama sekali, seperti piranti komputer, ponsel pintar, ataupun 

sarana sejenis lainnya. Maka single sistem administrasi perkara 

berbasis elektronik, bukan berarti kelompok masyarakat yang 

tidak memiliki sarana pendukung layanan elektronik tidak dapat 

dilayani, namun tetap dilayani dengan menerapkan protokol 

penanganan Covid-19 secara ketat.

Sesuai dengan standar protokol pencegahan penyebaran 

Covid-19 yang dirilis oleh WHO dan juga Kementerian 

Kesehatan, yang perlu diperhatikan pada penerapan tatanan 

kehidupan baru adalah menjaga jarak, menggunakan masker 

(face shale), dan rajin mencuci tangan. Dengan demikian, jika 

pendaftaran perkara secara manual mendesak untuk tetap 

dilakukan, maka petugas pendaftaran perkara yang ada pada 

PTSP serta para pihak yang akan mendaftarkan perkara, 

perlu mengikuti secara disiplin standar protokol pencegahan 

penyebaran Covid-19 tersebut.

100 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Penerapan 

9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI, Jakarta, Hlm. 13.
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2. Pemanggilan Para Pihak

Jurusita/Jurusita Pengganti harus menyampaikan panggilan 

secara sah, yakni resmi dan patut. Panggilan yang resmi adalah 

panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti 

yang telah ditunjuk, pada hari dan jam kerja, di wilayah yurisdiksi 

pengadilan Jurusita/Jurusita Pengganti yang melakukan 

panggilan bertugas, dan disampaikan langsung kepada para 

pihak atau jika tidak b9ertemu langsung dengan para pihak, 

panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan. Adapun 

panggilan yang patut adalah panggilan yang dilaksanakan 

minimal 3 (tiga) hari sebelum persidangan, dengan catatan hari 

memanggil dan hari sidang tidak termasuk hari yang dihitung, 

sebagaimana ketentuan Pasal 122 HIR/146 RBg.101

Ketentuan pokok-pokok pemanggilan tersebut di atas 

merupakan ketentuan pemanggilan secara biasa yang berlaku 

selama ini. Seiring pemberlakuan layanan administrasi perkara 

dan persidangan secara elektronik di pengadilan, maka proses 

pemanggilan adalah proses berperkara yang dapat dilakukan 

secara elektronik. Panggilan yang dilaksanakan secara elektronik 

adalah panggilan yang sah, selama panggilan ditujukan ke alamat 

domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang 

ditentukan oleh undang-undang.102

Proses pemanggilan para pihak secara langsung merupakan 

salah satu proses perkara yang berpotensi besar terjadinya kontak 

101 Pasal 145 dan 146, Pemerintah Republik Indonesia, “Reglemen Hukum Acara Untuk di 

Luar Daerah Jawa dan Madura (RBg)” (1927).

102 Pasal 18 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
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fi sik secara langsung antara jurusita/jurusita pengganti dengan 

para pihak yang dipanggil, tentu kemudian relaas panggilan 

tersebut akan berpindah tangan melalui panitera sidang yang 

pada akhirnya akan sampai kepada majelis hakim. Kondisi 

demikian dapat menjadi salah satu rantai penyebaran Covid-19 

di pengadilan. Dengan demikian, proses pemanggilan secara 

elektronik harus dimaksimalkan pada masa pandemi saat ini.

Jika pemanggilan secara langsung ke lapangan tetap 

harus dilakukan, karena berbagai alternatif sebagaimana akan 

dijelaskan di bawah tidak dapat dilaksanakan, maka panggilan 

dilakukan secara langsung ke alamat para pihak yang dipanggil. 

Pemanggilan secara langsung harus menerapkan protokol 

penanganan Covid-19 secara ketat, teruma dengan menjaga 

jarak, Jurusita/Jurusita Pengganti yang menyampaikan panggilan 

perlu dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD), setidaknya 

terdiri dari masker (face shale), hand sanitizer, dan sarung tangan 

medis. Guna menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pemanggilan langsung yang sesuai dengan protokol penanganan 

Covid-19, Pengadilan Agama perlu berkoordinasi dengan gugus 

tugas penangan Covid-19 di daerah masing-masing.

a. Pemanggilan di dalam yurisdiksi

Atas perintah Ketua Majelis, jurusita/jurusita pengganti 

melakukan panggilan secara elektronik kepada para pihak 

yang berperkara secara elektronik di pengadilan. Panggilan 

secara elektronik disampaikan kepada penggugat yang telah 

mendaftarkan perkara secara elektronik dan tergugat atau 

pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk 
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dipanggil secara elektronik. Panggilan secara elektronik dikirim 

melalui aplikasi e-Court ke domisili elektronik para pihak yang 

dipanggil.103

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemanggilan para 

pihak yang tidak mendaftarkan perkara secara elektronik dan 

panggilan pertama bagi tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 

15 Perma Nomor 1 Tahun 2019 dilakukan secara manual.104 

Sebagai sebuah perbandingan untuk membangun paradigma 

berfi kir, dalam hukum acara pemeriksaan perkara ekonomi 

syariah, meskipun perkara didaftakan dan diperiksa dengan 

pemeriksaan manual, namun atas kesepakatan para pihak, 

panggilan lanjutan dapat dilakukan dengan bantuan teknologi.105

Dari perbandingan di atas, yang ingin disampaikan adalah 

perlu adanya penyesuaian ketentuan hukum acara, termasuk 

tentang tata cara pemanggilan, pada suasana wabah pandemi 

Covid-19. Perlu dicarikan peluang agar pemanggilan secara 

elektronik juga dapat dilakukan untuk pemanggilan pertama 

103 Pasal 15 ibid.; Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Hlm. 12.

104 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah 

Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 

Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/

SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik.

105 Pasal 8 ayat (3) Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 

Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah,” Pub. L. No. 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2059 (2016).
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bagi tergugat atau bagi pihak yang berperkara secara biasa.

Harapannya ke depan pada era big data, tentunya setiap 

orang di samping memiliki domisili tempat tinggal senyatanya 

yang tercatat pada database kependudukan pada Kementerian 

Dalam Negeri, juga memiliki domisili elektronik yang resmi 

dan tercatat. Domisili elektronik tersebut secara hukum dapat 

dijadikan sebagai domisili elektronik untuk berkorespondensi, 

termasuk untuk kepentingan penyampaian relaas panggilan 

secara eletronik.

Penggugat yang mendaftarkan perkara secara biasa, 

karena tidak memiliki perangkat yang dapat digunakan 

untuk mengakses layanan berperkara secara elektronik, 

masih dimungkinkan untuk dipanggi secara eletronik dengan 

menggunakan nomor telpon yang bersangkutan sebagai domisili 

elektronik. Kenyataannya pada saat ini, begitu jarang orang yang 

tidak memiliki perangkat komunikasi sama sekali, sekurang-

kurangnya adalah handphone, meskipun bukan smartphone. 

Untuk pemanggilan tergugat, dapat dilakukan secara 

elektronik sejak panggilan pertama jika sebelum dilakukan 

pemanggilan, tergugat mengkonfi rmasi untuk dipanggil secara 

elektronik. Apabila tergugat tidak mengkonfi rmasi alamat 

elektroniknya menjelang dilakukan pemanggilan pertama, 

maka domisili elektroniknya dikonfi rmasi oleh Jurusita/Jurusita 

Pengganti ketika menyampaikan panggilan pertama. Apabila 

domisili tergugat telah terkonfi rmasi, baik e-Mail maupun 

nomor telpon, maka untuk panggilan dan pemberitahuan 

selanjutnya atas perintah majelis hakim dilakukan secara 
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elektronik.

Oleh karena pemanggilan penggugat yang mendaftarkan 

perkara secara biasa dan panggilan pertama bagi tergugat secara 

elektronik, sebagaimana dijelaskan di atas, belum memiliki 

landasan hukum, maka perlu dibahas dalam perubahan ketetuan 

hukum acara pemanggilan di era new normal. Untuk mengisi 

kekosongan hukum, Mahkamah Agung dapat melakukan 

kajian tentang persoalan tersebut dan dituangkan dalam bentuk 

produk legislasi berupa Perma.

b. Pemanggilan di luar yurisdiksi

Apabila pihak yang dipanggil berada di luar wilayah 

yurisdiksi pengadilan yang mengadili perkara, maka Ketua 

Pengadilan Agama yang mengadili perkara mohon bantuan 

delegasi pemanggilan kepada Ketua Pengadilan di tempat 

tinggal para pihak yang akan dipanggil. Pengiriman permohonan 

bantuan delegasi panggilan tersebut dapat dikirim melalui 

menu delegasi yang tersedia pada aplikasi Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP).

Panggilan secara elektronik, sebagaimana panggilan para 

pihak yang berada di dalam wilayah yurisdiksi, juga dapat 

disampaikan kepada para pihak yang berdomisili di luar yurisdiksi 

pengadilan yang mengadili perkara. Panggilan disampaikan 

kepada para pihak tersebut melalui domisili elektronik yang 

bersangkutan, namun panggilan itu ditembuskan kepada 

pengadilan di tempat tinggal para pihak tersebut melalui 

aplikasi e-Court.106

106 Pasal 17 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 
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Sebagaimana mekanisme panggilan bagi penggugat yang 

mendaftarkan perkara secara biasa dan panggilan pertama bagi 

tergugat yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama 

di atas, juga dapat diterapkan bagi para pihak yang berada di 

luar yurisdiksi. Artinya pihak penggugat yang mendaftarkan 

perkaranya secara biasa karena tidak memiliki perangkat untuk 

mengakses domisili elektronik berupa e-Mail, dapat dipanggil 

melalui domisili elektronik berupa nomor telpon, demikian juga 

panggilan bagi pihak tergugat.

3. Pelaksanaan Mediasi

Di samping pertemuan secara langsung di ruang mediasi 

pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang 

disepakati oleh para pihak (khusus untuk mediator non hakim 

dan pegawai pengadilan), pertemuan mediasi juga dapat 

dilakukan jarak jauh dengan menggunakan saluran komunikasi 

audio visual yang memungkinkan para pihak saling melihat 

dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam 

pertemuan. Kehadiran jarak jauh di atas, secara hukum sama 

dengan kehadiran secara langsung.107

Sebagai upaya untuk mencegah penularan Covid-19, 

maka seluruh pertemuan mediasi di Pengadilan Agama perlu 

dilakukan dengan mekanisme jarak jauh. Pengadilan Agama 

2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; 

Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/

VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik.

107 Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung 

RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,” Pub. L. No. Nomor 

175 Tahun 2016 (2016).
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perlu memiliki saluran komunikasi resmi seperti menggunakan 

aplikasi zoom cloud meeting/google meet yang berbayar atau 

aplikasi lain yang khusus dikembangkan oleh Mahkamah 

Agung. Saluran komunikasi tersebut dapat dijadikan sebagai 

ruang pertemuan virtual, termasuk ruang pertemuan mediasi 

secara daring.

Sebagaimana dikemukakan di atas, tidak semua para pihak 

memiliki perangkat yang dapat digunakan untuk mengakses 

saluran komunikasi elektrotronik tersebut di atas. Oleh karena 

itu, agar pertemuan mediasi secara virtual dapat dilakukan 

untuk seluruh perkara yang akan dimediasi, tidak terkendala 

dengan kondisi para pihak yang tidak memiliki perangkat yang 

compatible, maka perlu ada gagasan untuk mengatasi kendala 

tersebut.

Di antara solusi yang dapat di tempuh adalah, jika salah satu 

para pihak bertempat tinggal dekat dengan Kantor Pengadilan 

Agama lain, maka dapat mengajukan permohonan melalui 

Pengadilan Agama tempat berperkara agar bisa mengikuti 

pertemuan mediasi secara virtual melalui Media Center yang 

ada pada Pengadilan Agama terdekat. Selain itu, Mahkamah 

Agung juga perlu menginstruksikan kepada Pengadilan Agama 

di seluruh Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan stake 

holder pemerintahan di daerah, agar di pusat pemerintahan 

yang ada di desa atau kecamatan perlu disediakan unit layanan 

saluran komunikasi secara elektronik yang di antaranya dapat 

digunakan untuk keperluan mediasi secara virtual.

Untuk penandatanganan pernyataan hasil mediasi oleh 
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para pihak, dalam perkara yang disidangkan secara e-Litigation, 

maka perlu disediakan menu pernyataan hasil mediasi yang 

dapat diceklis (√) persetujuannya oleh para pihak pada 

aplikasi e-Court. Adapun untuk para pihak yang tidak akan 

bersidang secara e-Litigation, maka pernyataan hasil mediasi 

dikirimkan via Pos ke Pengadilan Agama terdekat atau alamat 

korespondensi yang ditunjuk untuk ditandatangani oleh para 

pihak, kemudian dokumen tersebut dikirimkan kembali via Pos 

ke Pengadilan Agama. Apabila para pihak tidak mengirimkan 

kembali pernyataan hasil mediasi ke Pengadilan Agama dapat 

dinyatakan tiddak beriktikad baik dalam proses mediasi.

4. Proses Persidangan

Pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini, maka perlu 

diintensifkan proses persidangan secara elektronik, sebagaimana 

ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019. Bahkan jika 

dimungkinkan, diupayakan semua tahapan persidangan dapat 

dilangsungkan secara elektronik, sehingga para pihak tidak 

perlu lagi mendatangi Kantor Pengadilan Agama sejak awal 

pendaftaran perkara sampai perkara diputus. 

Untuk tahapan persidangan yang masih membutuhkan 

kehadiran para pihak secara langsung sedapat mungkin 

tetap dilangsungkan secara virtual. Pertemuan tersebut dapat 

dilangsungkan melalui sarana Media Center yang ada pada 

pengadilan terdekat, menggunakan aplikasi zoom cloud meeting/

google meet atau aplikasi lain yang khusus dikembangkan 

oleh Mahkamah Agung, atau melalui unit layanan saluran 

komunikasi elektronik yang tersedia pada kantor pemerintah 
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terdekat, sebagaimana penjelasan tersebut di atas. Apabila 

persidangan pada ruang sidang tetap harus dilakukan, maka 

perlu menerapkan protokol penanganan Covid-19 secara ketat.

a. Persidangan tahapan upaya damai

Berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019, sidang 

pertama dilangsungkan di dalam ruang sidang pengadilan. Pada 

persidangan ini majelis hakim meminta asli dokumen surat 

kuasa, surat gugatan, dan surat persetujuan prinsipal untuk 

beracara secara elektronik untuk diteliti kesesuaiannya dengan 

dokumen-dokumen yang telah di-upload ke dalam aplikasi 

e-Court. Jika persidangan pertama dihadiri oleh para pihak, 

ketua majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan 

kewajiban para pihak untuk bersidang secara elektronik.

Majelis hakim menawarkan kepada tergugat untuk beracara 

secara elektronik, namun apabila tergugat diwakili oleh advokat, 

maka persidangan otomatis dilakukan secara elektronik, tanpa 

membutuhkan persetujuan tergugat prinsipal. Jika kuasa hukum 

tergugat belum terdaftar sebagai pengguna terdaftar, maka 

majelis hakim menskors sidang dan mengarahkannya untuk 

mendaftarkan akun sebagai pengguna terdaftar ke meja e-Court, 

demikian juga bagi tergugat prinsipal yang setuju beracara 

secara elektronik. Setelah skors sidang dicabut, majelis hakim 

memastikan bahwa akun tergugat sudah dapat digunakan untuk 

beracara secara elektronik.108

108 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang 

Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; 

Amran Suadi, Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di 
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Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, 

Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak 

yang berperkara. Jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis 

Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan para 

pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana ketentuan 

Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan.109 Guna keperluan pelaksanaan mediasi, maka 

majelis hakim menunda persidangan dengan memerintahkan 

para pihak untuk mengikuti proses mediasi tersebut dengan 

beriktikad baik.110

Oleh karena sidang pertama urgen dihadiri oleh para pihak, 

terutama untuk mamastikan apakah proses pemeriksaan perkara 

akan mengikuti ketentuan persidangan secara elektronik 

melalui aplikasi e-Court, maka ke depan, proses persidangan 

diharapkan dapat dilangsungkan secara virtual melalui saluran-

Pengadilan Secara Elektronik), 1 ed. ( Jakarta: Prenada Media Group, 2019), Hlm. 85-86; 

Lihat juga: Aco Nur dan Amam Fakhrur, Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama, 

1 ed. (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), Hlm. 130.

109 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah 

Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 

Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/

SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik, Hlm. 34-35.

110 Pertemuan mediasi juga dapat dilakukan secara elektronik dengan bantuan media 

komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan 

mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan mediasi, Mahkamah 

Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan; Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
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saluran elektronik yang disebutkan di atas. Jadi kehadiran para 

pihak secara langsung dalam hal ini adalah kehadiran pada 

ruang virtual yang ditunjuk oleh pengadilan, bukan kehadiaran 

langsung ke Kantor Pengadilan Agama. 

Jika persidangan dilangsungkan di dalam ruang virtual yang 

ditentukan, maka dokumen asli yang mesti diserahkan dalam 

persidangan tersebut, sebagaimana tersebut di atas, dikirimkan 

via Pos ke alamat Pengadilan Agama yang menangani perkara. 

Dokumen tersebut mesti dikirimkan oleh para pihak dan 

telah diterima paling lambat satu hari menjelang persidangan 

dilaksanakan.

b. Persidangan tahapan jawab menjawab 

Untuk pemeriksaan perkara secara e-Litigation, maka 

seluruh tahapan persidangan paska mediasi, termasuk tahapan 

jawab menjawab, dilangsungkan secara elektronik, kalaupun 

perlu hadir secara langsung semaksimal mungkin dicukupkan 

dengan kehadiran pada ruangan virtual pada saluran komunikasi 

yang telah dientukan oleh Pengadilan Agama. Adapun untuk 

pemeriksaan perkara yang pihak tergugat tidak menyetujui 

untuk bersidang secara e-Litigation menurut Perma Nomor 

1 Tahun 2019, dan ia tidak pula didampingi oleh seorang 

advokat, maka seluruh tahapan persidangan ke depan agar 

dimungkinkan dihadiri oleh para pihak secara langsung melalaui 

saluran elektronik yang ditentukan oleh Pengadilan Agama, 

sebagaimana layaknya tahapan persidangan yang dilaksanakan 

langsung di dalam ruang sidang Pengadilan Agama.

Untuk perkara yang diperiksa secara e-Litigation, 
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maka setelah proses mediasi selesai dilaksanakan, mediator 

menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis kepada 

majelis hakim, kemudian majelis hakim menetapkan jadwal 

sidang lanjutan untuk agenda membacakan hasil mediasi 

melalui aplikasi SIPP. Jika proses mediasi dinyatakan berhasil, 

maka pada sidang lanjutan pasca mediasi, mejelis hakim 

menjatuhkan putusan/penetapan secara elektronik berdasarkan 

hasil kesepakatan para pihak.111

Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, maka 

majelis hakim menetapkan jadwal persidangan (court calender) 

untuk jawaban, replik, dan duplik, lalu agenda persidangan 

dilanjutkan dengan pembacaan gugugatan penggugat/

pemohon. Gugatan penggugat telah dibacakan menurut hukum 

secara elektronik sebelum majelis hakim menunda sidang 

untuk jawaban tergugat sesuai dengan jadwal persidangan 

(court calender) yang telah ditetapkan. Jadwal persidangan yang 

ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP, tersinkronisasi 

dengan data pada e-Court.112

Para pihak wajib menyampaikan dokumen jawaban, replik, 

111 Jangka waktu pelaksanaan mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan atas 

kesepakatan para pihak, dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, 

Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan.

112 Penetapan perkara dicabut atau jika para pihak sepakat menguatkan kesepakatan 

menjadi akta perdamaian, maka setelah memastikan bahwa kesepakatan damai tersebut 

tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau 

kesusilaan, merugikan pihak ketika, dan tidak dapat dilaksanakan, maka majelis hakim 

menjatuhkan putusan berupa akta perdamaian; Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Agama Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara 

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
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dan duplik, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah 

ditetapkan. Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus 

dalam formal Pdf atau rtf/doc. Para pihak yang tidak mengirim 

dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan yang 

telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka 

dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai 

alasan yang sah menurut hukum, maka sidang dapat ditunda 

satu kali.113 

Setelah menerima dokumen elekronik yang dikirimkan 

oleh para pihak, majelis hakim memeriksa dokumen tersebut 

melalui e-Court. Dokumen elektronik yang belum diverifi kasi 

oleh majelis hakim tidak dapat dilihat oleh pihak lawan. Setelah 

majelis hakim selesai memeriksa dokumen tersebut, maka 

majelis hakim memverifi kasi dokumen tersebut melalui menu 

yang telah tersedia pada e-Court. Dokumen elektronik akan 

terkirim kepada pihak lawan seiiring dengan majelis hakim 

menutup serta menetapkan tundaan persidangan. Panitera 

Pengganti wajib mencatat semua aktifi tas persidangan secara 

elektronik pada Berita Acara Sidang Elektronik.114 

113 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah 

Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 

Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/

SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court ( Jakarta: Mahkamah 

Agung RI, 2019), Hlm. 69.

114 Pasal 22 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; 

Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/
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Setelah persidangan untuk agenda duplik selesai, maka 

sebelum menunda sidang untuk agenda pembuktian, majelis 

hakim terlebih dahulu menetapkan jadwal persidangan (court 

calender) untuk pembuktian, penyampaian kesimpulan, dan 

pembacaan putusan. Untuk persidangan tahap pembuktian dan 

pembacaan putusan akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Apabila dalam persidangan tahap jawab menjawab yang 

dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak secara langsung 

melalui saluran elektronik, sebagaimana tersebut di atas, para 

pihak ingin menyampaikan jawaban, replik, atau duplik secara 

tertulis, maka dokumen tersebut dikirimkan via Pos ke alamat 

Pengadilan Agama yang menyidangkan perkara dan juga ke 

alamat pihak lawan serta sudah harus diterima oleh Pengadilan 

Agama paling lambat satu hari menjelang persidangan 

dilangsungkan. Dokumen tersebut kemudian dibacakan oleh 

majelis hakim di dalam ruang sidang virtual.

c. Intervensi pihak ketiga 

Pihak ketiga dapat mengajukan intervensi terhadap perkara 

yang sedang disidangkan secara elektronik. Pihak ketiga 

yang mengajukan intervensi wajib untuk mengikuti proses 

persidangan secara elektronik. Apabila pihak ketiga tersebut 

tidak bersedia untuk bersidang secara elektronik, maka majelis 

hakim menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat 

diterima melalui sebuah penetapan.115

VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik, Hlm. 14; Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court, Hlm. 69.

115 Pasal 22 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; 
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Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara 

elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara. Gugatan 

intervensi serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut 

disampaikan secara elektronik. Ketua majelis mengeluarkan 

penetapan yang menolak atau menerima penggugat intervensi 

untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut dan atas 

penetapan demikian, tidak dapat dilakukan upaya hukum.116

Pihak penggugat intervensi ke depan juga diharapkan dapat 

mengajukan intervensi atas perkara yang disidangkan melalui 

saluran elektronik. Permohonan intervensi dikirimkan via Pos 

ke alamat Pengadilan Agama yang menyidangkan perkara, 

kemudian permohonan tersebut diperiksa secara langsung 

dalam ruang sidang virtual dan pihak penggugat intervensi 

diberikan hak akses untuk mengikuti persidangan tersebut. 

Jika permohonan intervensi diterima, maka pihak intervenient 

dapat mengikuti tahapan persidangan selanjutnya, namun jika 

permohonan ditolak, maka pemohon intervensi tidak diberikan 

lagi hak akses untuk mengikuti sidang selanjutnya.

d. Persidangan tahapan kesimpulan 

Untuk perkara yang disidangkan secara elektronik 

(e-Litigation) berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019, 

maka para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen 

elektronik melalui e-Court. Setelah majelis hakim menerima dan 

meneliti dokumen tersebut, maka majelis hakim menyatakan 

Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/

VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik, Hlm. 14-15; Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court, Hlm. 69.

116 Pasal 23 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
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bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian menutup 

dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.117

Sebagai harapan ke depan, utuk perkara yang diperiksa 

dengan kehadiran langsung para pihak pada saluran elektronik 

yang ditentukan oleh Pengadilan Agama, jika para pihak ingin 

menyampaikan kesimpulan secara tertulis, maka dokumen 

tersebut dikirimkan via Pos ke alamat Pengadilan Agama, 

sebagaimana pengiriman dokumen jawaban, replik, dan 

duplik. Dokumen kesimpulan harus dipastikan telah sampai 

ke Pengadilan Agama satu hari menjelang hari persidangan. 

Kesimpulan para pihak dibacakan dalam persidangan yang telah 

ditetapkan melalui saluran elektronik yang telah ditentukan.

e. Sidang ikrar talak

Untuk seluruh sidang ikrar talak, ke depan diharapkan dapat 

dilangsungkan secara elektronik melalui saluran elektronik 

yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Sebelum 

melangsungkan ikrar talak, majelis hakim memastikan bahwa 

pemohon telah memenuhi kewajiban pasca perceraian kepada 

termohon, sesuai dengan pembebanan yang terdapat di dalam 

amar putusan.118 

117 Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/

VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik, Hlm. 16.

118 Pasal 22 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; 

Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court, Hlm. 69.
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5. Pembuktian Perkara 

Berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019, 

persidangan untuk pembuktian dalam perkara yang disidangkan 

secara e-Litigation dilangsungkan sesuai dengan ketentuan 

hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah 

dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam e-Court. 

Asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang 

pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh ketua majelis 

melalui SIPP.119

Persidangan untuk pemeriksaan bukti saksi/ahli dapat 

dilakukan dengan jarak jauh atas permintaan penggugat atau 

tergugat. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan 

infrastruktur pengadilan di tempat dilakukan pemeriksaan 

saksi/ahli tersebut. Saksi/ahli memberikan keterangan di 

bawah sumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti yang 

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama setempat. Melalui 

media komunikasi audio visual yang digunakan memungkinkan 

semua pihak saling melihat dan mendengar langsung serta 

berpartisipasi dalam persidangan.120

Dalam kondisi penyebaran Covid-19 yang masih sangat 

tinggi, maka sejauh persidangan untuk mencocokkan alat bukti 

119 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang 

Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, 

Hlm. 40.

120 Pasal 25 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; 

Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/

VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik, Hlm. 15.
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surat dengan aslinya dapat dilaksanakan secara elektronik, 

tetap dilaksanakan secara elektronik. Dokumen alat bukti yang 

tersedia dalam bentuk dokumen elektronik, maka foto kopi 

alat bukti yang telah di-upload ke dalam aplikasi e-Court atau 

telah dilampirkan ketika mendaftarkan perkara (jika perkara 

didaftarkan secara biasa) dapat dicocokkan dengan dokumen 

elektronik bukti tersebut. 

Untuk kepentingan pemeriksaan alat bukti surat secara 

elektronik, maka Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

Agama perlu menjalin kejasama dengan instansi yang mengelola 

secara elektronik database dokumen bukti yang sering dijadikan 

sebagai alat bukti di Pengadilan Agama. Kerjasama perlu 

dijalin dengan Kementerian Agama yang mengelola database 

dokumen akta nikah secara elektronik pada aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Kementerian Dalam 

Negeri yang mengelola secara elektronik database dokumen 

kependudukan pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang 

(ATR) yang mengelola secara elektronik database pertanahan 

pada aplikasi BPN Online (Sentuh Tanahku).

Untuk persidangan dengan agenda mendengar keterangan 

saksi dan/atau saksi ahli dilakukan secara virtual melalui saluran 

elektrotronik yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. 

Oleh karena pelaksanaan persidangan secara virtual pada masa 

pandemi saat ini adalah sebuah keniscayaan, maka proses 

pemeriksaan jarak jauh tidak perlu dibebani biaya (dilakukan 

secara cuma-cuma).
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6. Pembacaan Putusan

Putusan atau penetapan diucapkan oleh majelis hakim 

secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. 

Pengucapan putusan/penetapan melalui aplikasi e-Court pada 

jaringan internet publik, secara hukum, telah memenuhi asas 

persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.121

Pembacaan putusan/penetapan dianggap telah dilaksanakan 

secara hukum dengan mengunggah salinan putusan/penetapan 

elektronik dalam format Pdf ke dalam aplikasi e-Court, kemudian 

salinan tersebut diperiksa oleh majelis hakim pemeriksa perkara 

dan ditandatangani secara elektronik oleh panitera dengan 

menggunakan tanda tangan digital (digital signature)122 yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pembacaan 

putusan/penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh 

para pihak.123

Ke depan, perlu diwujudkan bahwa seluruh putusan 

121 Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/

VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik, Hlm. 15.

122 Pasal 26 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; 

Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/

VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik, Hlm. 17.

123 Untuk saat ini Mahkamah Agung telah menjalin kerjasama layanan serifi kasi elektronik 

untuk penerbitan tanda tangan elektronik dengan Balai Sertifi kasi Elektronik (BSrE) 

yang berada di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sebagai salah satu 

Penyelenggara Sertifi kasi Elektronik (PSrE) instansi.
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Pengadilan Agama dibuat dalam bentuk dokumen elektronik 

yang ditandatangani oleh majelis hakim menggunakan 

tanda tangan digital (digital signature). Untuk perkara yang 

disidangkan secara e-Litigation, putusan dibacakan dengan cara 

diinput ke dalam aplikasi e-Court, sebagaimana tersebut di atas. 

Sedangkan untuk perkara yang disidangkan dengan kehadiran 

para pihak pada ruang sidang virtual Pengadilan Agama, maka 

putusan dibacakan sebagaimana biasanya oleh ketua majelis 

dalam ruang sidang tersebut.

Apabila para pihak menghendaki, maka pengadilan dapat 

memberikan salinan putusan, baik dalam bentuk cetak maupun 

elektronik. Penerbitan salinan putusan/penetapan tersebut 

dikenai biaya PNBP yang dapat disetorkan secara elektronik. 

Salinan putusan/penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk 

dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik 

panitera pengadilan agama.124

ACARA PERSIDANGAN PERADILAN MILITER

Peradilan Militer diatur dalam Undang-undang Nomor 

31 Tahun 1997 merupakan salah satu peradilan khusus dalam 

sistem peradilan di Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri 

dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal kompetensi, subyek 

hukum maupun hukum acara yang agak berbeda dengan 

124 Pasal 26 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; 

Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/

VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik, Hlm. 17.
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Hukum Acara Peradilan lainnya. Dalam Peradilan Militer 

dikenal adanya lembaga Papera (Perwira Penyerah Perkara) 

dan Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum) yang kurang 

lazim bagi lembaga Peradilan lainnnya, selain lembaga Oditurat 

Militer (Kejaksaan Militer) yang kesemuanya merupakan satu 

kesatuan dalam sistem Peradilan Militer.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari:

1. Pengadilan Militer, sebagai Pengadilan tingkat pertama 

dalam mengadili perkara Pidana yang Terdakwanya Prajurit 

berpangkat Kapten ke bawah;

2. Pengadilan Militer Tinggi, sebagai pengadilan tingkat 

banding dalam mengadili perkara Pidana yang diputus 

oleh Pengadilan Militer, sekaligus sebagai pengadilan 

tingkat pertama dalam mengadili perkara Pidana yang 

Terdakwanya Prajurit berpangkat Mayor ke atas, selain 

itu juga sebagai Pengadilan tingkat pertama bagi gugatan 

sengketa Tata Usaha Militer;

3. Pengadilan Miiter Utama, sebagai pengadilan tingkat 

banding dalam mengadili perkara Pidana dan perkara 

sengketa Tata Usaha Militer yang diputus oleh Pengadilan 

Militer Tinggi;

4. Pengadilan Militer Pertempuran, sebagai Pengadilan 

tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara 

Pidana yang Terdakwanya Prajurit di daerah pertempuran.

Sebagaimana dijelaskan di atas kompetensi Peradilan 

Militer dalam hal penanganan perkara adalah mengadili bidang 

perkara Pidana (Pidana Militer maupun Pidana Umum) dan 
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gugatan sengketa Administrasi (Tata Usaha Militer), namun 

khusus terhadap perkara Tata Usaha Militer belum dapat 

terlaksana berhubung Peraturan Pemerintah sebagai aturan 

pelaksanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 belum diterbitkan hingga saat 

ini sehingga Peradilan Militer hanya mengadili perkara Pidana.

Selain daripada itu Peradilan Milter masih ada kewenangan 

khusus yaitu Pengadilan Militer Utama berwenang memeriksa 

dan memutus masalah perselisihan pendapat antara Oditur 

Militer dengan Perwira Penyerah Perkara (Papera) tentang 

perkara Pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI apakah akan 

dilimpahkan ke Peradilan Militer atau akan diselesaikan secara 

disiplin.

Sebagaimana telah dilaksanakan selama ini oleh Pengadilan 

Militer dalam rangka percepatan penyelesaian perkara Prajurit 

TNI telah dilaksanakan pertemuan rutin antar pejabat komuniti 

hukum TNI membahas dan mengatasi segala hambatan yang 

ada dalam proses penanganan perkara sehingga penyelesaiannya 

menjadi lebih cepat.

Sesuai petunjuk Ketua Mahkamah Agung RI dalam SEMA 

No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan tugas selama 

Pandemi Covid-19 termasuk petunjuk teknis pelaksanaan 

persidangan sementara untuk saat ini juga masih digodok 

Perma tentang Administrasi Perkara Pidana dan Persidangan di 

Pengadilan secara Elektronik, pada umumnya Peradilan Militer 

telah melaksanakan ketentuan SEMA tersebut diantaranya 

sebagai berikut:
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1. Pelimpahan Berkas Perkara

Pelimpahan berkas perkara Pidana dilakukan oleh Oditur 

Militer ke Pengadilan Militer berdasarkan Surat Keputusan 

Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera dan diterima 

petugas meja PTSP Pengadilan kemudian oleh petugas dibuat 

tanda terima berkas perkara tersebut.

Berkas perkara masuk tersebut kemudian diperiksa di 

Kepaniteraan dan diregister secara elektronik melalui aplikasi 

SIPP selain register yang dibuat secara manual dan selanjutnya 

diajukan kepada Kadilmil yang meneliti apakah perkara 

tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer yang 

dipimpinnya, setelah itu dibuat Penetapan Hakim (Tapkim) yang 

akan menyidangkan perkara tersebut dan hal itu dicantumkan 

dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

Pengadilan.

Dalam hal Kepala Pengadilan Militer/Militer Tinggi 

berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenang 

dari Pengadilan yang dipimpinnya maka dibuat Penetapan 

pengembalian berkas perkara kepada Oditurat Militer/Militer 

Tinggi yang melimpahkan perkara tersebut. Dalam hal Oditurat 

Militer/ Militer Tinggi keberatan dengan Penetapan tersebut 

maka dapat mengajukan Perlawanan dalam waktu 7 (tujuh) hari 

sesudah penetapan diterima, selanjutnya Pengadilan Militer/

Militer Tinggi meneruskan Perlawanan tersebut ke Pengadilan 

Militer Tinggi/ Militer Utama. Pengadilan Militer Tinggi/ 

Militer Utama yang memeriksa Perlawanan tersebut dalam 

waktu 14 (Empat belas) hari memutuskan untuk menerima 
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atau menolak Perlawanan tersebut.

Setelah Kadilmil menerbitkan Tapkim maka hakim 

ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara 

menetapkan Jadwal hari Sidang (Tapsid) dan dimasukkan 

dalam aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) 

Pengadilan selanjutnya memerintahkan Oditur memanggil 

Terdakwa dan Saksi. Kedepan sedang dirancang dalam Perma 

yang sedang dibuat yaitu untuk proses pelimpahan perkara 

ini dapat dilakukan secara Elektronik melalui aplikasi yang 

khusus tersedia untuk itu, namun apabila belum tersedia 

maka pelimpahan oleh Oditur akan dilakukan melalui Surat 

Elektronik Pengadilan dengan menyertakan masing-masing 

alamat e-Mail Kesatuan Oditurat Militer yang melimpahkan, 

Kesatuan Polisi Militer yang menyidik, Kesatuan tempat 

Terdakwa ditahan, termasuk e-Mail Terdakwa dan Penasehat 

Hukumnya, bila setelah diperiksa ternyata berkas perkara tidak 

lengkap maka kepaniteraan memberitahukan kepada Oditur 

secara elektronik agar melengkapi berkas tersebut.

2. Pemanggilan Para Pihak

Setelah Hakim Ketua yang ditunjuk membuat jadwal 

Penetapan Sidang (Tapsid) dan dimasukkan dalam SIPP 

(Sistem Informasi Penelusuran Perkara) kemudian disampaikan 

ke Oditurat Militer selanjutnya Oditur melakukan pemanggilan 

secara resmi tertulis terhadap Terdakwa maupun Saksi melalui 

Ankum (Atasan yang berhak menghukum) Kesatuan masing-

masing bila Terdakwa dan Saksi Prajurit TNI serta melalui 

Kepala Desa setempat bila Saksi orang sipil. Bila Terdakwa 
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atau Saksi ditahan maka Surat Panggilan ditujukan ke Instansi 

tempat Penahanan Terdakwa atau Saksi dan Surat Panggilan 

tersebut harus diterima Terdakwa atau Saksi paling lambat 3 

(tiga) hari sebelum hari sidang.

Oleh karena Peradilan Militer menganut asas Kesatuan 

Komando (Unity of Command), asas Komandan bertanggung 

jawab terhadap anak buahnya dan asas Kepentingan Militer 

maka proses pemanggilan para pihak (Terdakwa maupun 

Saksi) khususnya Prajurit TNI relatif lebih mudah dan cepat 

karena mereka datang hadir ke persidangan atas perintah dari 

Komandan Kesatuannya (Ankum Terdakwa dan Saksi). Dalam 

rancangan Perma yang akan datang diatur untuk panggilan 

dapat dikirimkan oleh Oditur secara elektronik ke Kesatuan 

Terdakwa atau Kesatuan Saksi melalui e-Mail, namun apabila 

Terdakwa atau Saksi ditahan maka panggilan ditujukan ke 

alamat e-Mail instansi tempat Terdakwa atau Saksi ditahan 

dan jika panggilan elektronik itu sudah terkirim maka dianggap 

panggilan sudah diterima.

3. Proses Persidangan

Pada umumnya pada persidangan Peradilan Militer, 

Terdakwa yang tidak ditahan selalu hadir di persidangan 

memenuhi panggilan Oditur demikian pula para Saksi dari 

Militer senantiasa hadir karena diperintahkan hadir oleh 

Komandan Kesatuannya sehingga persidangan bisa dilaksanakan 

secara biasa tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan 

yang ketat di Pengadilan, diantaranya penyediaan ruang atau 

bilik penyemprotan disinfektan bagi setiap pengunjung yang 
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hadir di sidang termasuk juga petugas sidang, kemudian 

disediakan fasilitas hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh 

serta pemberlakuan social distancing maupun pemakaian masker 

selama di ruang tunggu Pengadilan maupun di ruang sidang.

Pemeriksaan Saksi atau Ahli dilaksanakan sesuai Hukum 

Acara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer. Sebelum persidangan dimulai Panitera 

Pengganti harus melakukan pengecekan tentang kesiapan 

peserta maupun sarana persidangan kemudian melaporkannya 

kepada Hakim Ketua.

Dalam hal Terdakwa didampingi Penasehat Hukum maka 

Penasehat Hukum wajib secara fi sik berada satu ruangan 

dengan Terdakwa. Dalam pemeriksaan biasa atau memakai 

media teleconference karena Terdakwa atau Saksi ditahan maka 

Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan persidangan 

terbuka untuk umum.

Bila Terdakwa, Saksi atau Ahli tidak paham bahasa 

Indonesia atau bisu atau tuli maka Hakim Ketua dapat menunjuk 

jurubahasa atau penerjemah yang disumpah, bila Terdakwa 

atau Saksi bisu/tuli tetapi dapat menulis maka pemeriksaan 

dilakukan secara tertulis dan dibacakan. Dalam Perkara Desersi 

yang Terdakwanya tidak diketemukan maka pemeriksaan 

dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Bila Terdakwa hadir 

maka Hakim Ketua memerintahkan petugas agar membawa 

masuk Terdakwa ke ruang sidang dengan pengawalan namun 

dalam keadaan bebas (tidak diborgol).

Bila Terdakwa tidak Hadir di persidangan walau tidak 
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ditahan maka Hakim Ketua meneliti apakah sudah dipanggil 

secara sah, bila tidak sah maka Hakim Ketua menunda 

persidangan dan memerintahkan Oditur untuk memanggil 

Terdakwa kembali. Pada permulaan sidang Hakim Ketua 

menanyakan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, pangkat/

Nrp, jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, 

kewarganegaraan, agama dan alamat tempat tinggal.

Khusus terhadap Terdakwa bila ditahan maka sesuai 

petunjuk Sema No 1 Tahun 2020 persidangan dilaksanakan 

secara elektronik/online melalui media teleconference untuk 

memeriksa Terdakwa di instansi tempat penahanan dengan 

atau tanpa didampingi Penasehat Hukum sedangkan Majelis 

Hakim, Panitera, dan Oditur hadir di persidangan dengan 

penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Pada prakteknya sidang di Pengadilan Militer umumnya 

bila Terdakwa atau Saksi seorang Prajurit selalu hadir di 

persidangan, namun lain halnya untuk Saksi dari orang sipil 

terkadang tidak hadir memenuhi panggilan sidang sehingga 

pemeriksaannya lebih sering dibacakan keterangan Saksi dari 

Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik di persidangan dan 

diberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk menanggapinya. 

Dalam hal Saksi yang tidak hadir di persidangan karena 

ternyata sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan 

maka pada prakteknya persidangan dilaksanakan secara 

teleconference untuk memeriksa keterangan Saksi tersebut. 

Dalam rancangan Perma yang akan datang disebutkan bila 

persidangan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi maka 
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Oditur, Terdakwa dan Penasehat Hukum hadir secara elektronik.

Bila Hakim dan Panitera Pengganti tidak dapat 

melaksanakan sidang di ruang sidang maka persidangan dapat 

dilakukan secara elektronik dari tempat masing-masing Hakim 

dan Panitera Pengganti demikian juga dengan Oditur sidang 

secara Elektronik dari kantor Oditurat Militer sedangkan 

Terdakwa bersama Penasehat Hukum mengikuti sidang 

secara Elektronik dari instansi tempat penahanannya atau bila 

Terdakwa tidak ditahan dari tempat kantor Oditurat Militer 

atau dari Kesatuan Terdakwa begitu pula dengan Saksi.

Panitera Pengganti mencatat suasana ruangan tempat 

Oditur dan Terdakwa serta Penasehat Hukum dalam Berita 

Acara Sidang. Dalam rancangan Perma tersebut bila berkas 

Perkara dilimpahkan secara elektronik dan Terdakwa maupun 

Oditur menghendaki saat menyampaikan eksepsi, tanggapan, 

tuntutan, pembelaan, replik, duplik dilakukan secara elektronik 

melalui Sistem Informasi Pengadilan dan disetujui oleh 

Terdakwa maupun Oditur di depan persidangan maka sidang 

dapat dilaksanakan secara elektronik dan hal itu dicatat dalam 

Berita Acara Sidang.

Persidangan secara Elektronik melalui media teleconference 

tersebut kenyataannya masih terdapat kendala dalam 

pelaksanaannya di antaranya karena masalah faktor teknis 

menyangkut jaringan yang belum memadai di instansi tempat 

Terdakwa ditahan sehingga persidangan masih dilaksanakan 

seperti biasa di Pengadilan Militer tentunya dengan aturan 

protokol kesehatan yang ketat diterapkan di Pengadilan, 
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sedangkan bila Saksi yang tidak hadir di persidangan karena 

sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan 

umumnya sudah memadai jaringan telekomunikasinya sehingga 

pemeriksaannya dapat dilaksanakan secara Online melalui 

media teleconference. Semua pelaksanaan proses persidangan 

tersebut dimasukkan secara elektronik dalam aplikasi SIPP 

(Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan.

4. Pembuktian Perkara

Sebagaimana halnya proses persidangan yang dilakukan 

secara elektronik melalui media teleconference maka proses 

pembuktian perkara di persidangan dilaksanakan juga secara 

media teleconference.

Untuk saat ini walau persidangan dilaksanakan melalui 

media teleconference namun eksepsi, tanggapan, tuntutan, 

pembelaan, replik, duplik masih dilakukan secara manual yaitu 

dibacakan secara langsung di persidangan dan diserahkan 

langsung kepada Hakim Ketua seperti acara biasa. Ke depan 

dalam Perma yang akan datang disebutkan eksepsi, tanggapan, 

tuntutan, pembelaan, replik, duplik dapat disampaikan secara 

elektronik dengan cara di-upload melalui Sistem Informasi 

Pengadilan sebelum sidang berikutnya.

Bila keberatan disampaikan secara elektronik maka Hakim 

melakukan verifi kasi dalam sidang yang dihadiri oleh Oditur dan 

Terdakwa secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan dan 

selanjutnya dikirim melalui sistem kepada Oditur. Tanggapan 

dari Oditur di-upload melalui Sistem Informasi Pengadilan 

sebelum sidang berikutnya dan selanjutnya Tanggapan tersebut 
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diverifi kasi oleh Hakim dalam sidang yang dihadiri oleh Oditur 

dan Terdakwa secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan.

Untuk Putusan Sela selama ini tetap diucapkan dalam 

sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Oditur 

dan Terdakwa dengan atau tanpa didampingi oleh Penasehat 

Hukum. Dalam Perma yang akan datang diatur Putusan Sela 

dapat diucapkan secara elektronik tanpa di ruang sidang.

Pada prakteknya sidang di Pengadilan Militer pemeriksaan 

Saksi atau Ahli selama ini masih dilakukan seperti biasa yaitu 

hadir memberikan keterangan di persidangan kecuali Saksi atau 

Ahli sedang menjalani pidana di Lapas sehingga persidangan 

itu dilaksanakan melalui media teleconference. Dalam rancangan 

Perma mendatang diatur Saksi atau Ahli dapat diperiksa di luar 

ruang sidang yaitu di kantor Oditurat Militer yang memanggil 

ataupun di tempat Saksi atau Ahli berada.

Sebelum Saksi atau Ahli diperiksa, Oditur atau Terdakwa 

atau Penasehat Hukum yang meminta kehadiran Saksi atau 

Ahli tersebut harus memberitahu Panitera Pengganti tentang 

jumlah Saksi atau Ahli yang akan dihadirkan beserta akun 

Saksi yang dapat terhubung dengan aplikasi pelaksanaan 

sidang dan mengirimkan hasil foto, scan atau hasil cetak dari 

kartu identitas atau dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk 

pemeriksaan, selanjutnya Panitera Pengganti menyerahkannya 

kepada Hakim.

Panitera Pengganti wajib mengundang Saksi atau Ahli ke 

aplikasi persidangan elektronik sebelum persidangan dimulai 

dan menempatkan dalam fi tur “Ruang Tunggu” dan suara disetel 
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dalam mode diam. Di persidangan Hakim Ketua menanyakan 

kepada Oditur tentang jumlah dan identitas Saksi yang akan 

dihadirkan, selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada 

Panitera Pengganti apakah Saksi sudah hadir atau sudah di 

ruangan khusus dalam fi tur “Ruang Tunggu”.

Saksi dipanggil dari “Ruang Tunggu” ke ruang sidang 

atau tetap di ruangan hanya mengaktifkan mode suara dari 

“Ruang Tunggu”, bila identitas Saksi harus dirahasiakan maka 

pemeriksaan Saksi cukup dilakukan dengan mode suara/Audio. 

Pemeriksaan Terdakwa dan Barang Bukti dilakukan sesuai 

Hukum Acara Pidana menurut Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bila Terdakwa hadir di 

persidangan maka pemeriksaan Barang Bukti tetap dilaksanakan 

di ruang sidang Pengadilan, demikian juga bila sidang 

dilaksanakan secara elektronik memakai media teleconference 

karena Terdakwa atau Saksi ditahan maka pemeriksaan Barang 

Bukti tetap dilakukan di ruang sidang Pengadilan.

Bila Hakim dan Panitera Pengganti tidak dapat 

melaksanakan sidang di ruang sidang maka persidangan 

dilaksanakan secara elektronik dari tempat masing-masing 

Hakim dan Panitera Pengganti sedangkan Terdakwa didengar 

keterangannya dari kantor Oditurat Militer atau dari Kesatuan 

Terdakwa asalkan ada alasan yang dapat dibenarkan untuk itu, 

apabila Terdakwa ditahan maka didengar keterangannya dari 

instansi tempat penahanan Terdakwa yang kesemuanya melalui 

media teleconference. Untuk Barang Bukti pemeriksaannya 

dilaksanakan dari kantor Oditurat Militer.
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Proses tuntutan, pembelaan, replik, duplik dilaksanakan 

sesuai Hukum Acara menurut Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Perma 

mendatang diatur Tuntutan di-upload melalui aplikasi Sistem 

Informasi Pengadilan paling lambat sebelum persidangan 

dimulai, selanjutnya dalam persidangan, Hakim melakukan 

verifi kasi yang dihadiri Oditur dan Terdakwa secara elektronik 

di Sistem Informasi Pengadilan dan dikirim kepada Terdakwa 

atau Penasehat Hukumnya. Pembelaan Terdakwa / Penasehat 

Hukum juga sama dengan prosedur Tuntutan tersebut. Semua 

pelaksanaan prosedur Pembuktian perkara tersebut dimasukkan 

secara elektronik dalam aplikasi SIPP (Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara) Pengadilan.

5. Pembacaan Putusan

Pada prinsipnya Putusan diucapkan dalam sidang yang 

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Oditur dan Terdakwa 

dengan atau tanpa didampingi Penasehat Hukum, kecuali 

ditentukan lain oleh Undang-Undang. Bila proses pemeriksaan 

perkara telah dilaksanakan dengan hadirnya Terdakwa namun 

saat Putusan ternyata Terdakwa tidak hadir di persidangan 

maka pembacaan Putusan tetap dilaksanakan.

Khusus Perkara Desersi yang sejak awal Terdakwanya 

tidak hadir maka persidangannya dilaksanakan secara in 

absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) selanjutnya dilaksanakan 

pemeriksaan terhadap Saksi dan Barang Bukti seperti biasa 

hingga pembacaan Putusan. Semua proses sejak pelimpahan 

berkas perkara ke Pengadilan hingga Putusan senantiasa 
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dimasukkan secara update dalam aplikasi SIPP Pengadilan 

sehingga perkembangan perjalanan perkara dapat dipantau 

pengawasannya oleh Kadilmil secara terus menerus.

Bila terjadi hambatan dalam pelaksanaan persidangan, 

Hakim Ketua segera melaporkannya kepada Kadilmil dan segera 

ditindak lanjuti oleh Kadilmil dengan melakukan koordinasi 

kepada pihak terkait demi percepatan penyelesaian perkara.

ACARA PERSIDANGAN PERADILAN TATA USAHA 

NEGARA

Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) merupakan salah 

satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah 

Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan 

menyelesaikan sengketa TUN, yang meliputi Keputusan TUN, 

Tindakan Pemerintahan, dan beberapa sengketa khusus lainnya 

yang diatur dalam undang-undang, seperti sengketa informasi 

publik, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemilihan 

umum, dan sebagainya. Hukum Acara Peradilan TUN pada 

pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan TUN (selanjutnya disebut 

Undang-Undang Peradilan TUN). Selain diatur di Undang-

Undang Peradilan TUN, Hukum Acara Peradilan TUN juga 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP), dan 
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berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya 

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebagai peraturan yang 

bersifat modifi kasi.125

Hukum Acara Peradilan TUN yang diatur dalam Undang-

Undang Peradilan TUN dan berbagai peraturan perundang-

undangan lainnya tersebut menjadi panduan bagi Peradilan 

TUN dalam menegakkan Hukum TUN materiil. Penegakan 

Hukum TUN materiil oleh Hukum Acara Peradilan TUN 

tersebut berlangsung dengan baik dan lancar, termasuk dengan 

telah dilaksanakannya pemeriksaan perkara secara elektronik 

(e-Court) berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019. Sebelum 

adanya pandemi Covid-19, semua PTUN telah melaksanakan 

e-Court pada sebagian besar perkara. Terjadinya pandemi 

Covid-19 semakin mempercepat penerapan e-Court pada 

semua perkara, sebagaimana arahan SEMA Nomor 1 Tahun 

2020, SEMA Nomor 6 Tahun 2020, dan Surat Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN (Dirjen 

Badilmiltun) Nomor 486/Djmt/B/3/2020 tentang Pelaksanaan 

Persidangan Secara Elektronik.

1. Pendaftaran dan Penerimaan Perkara

Hanya Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain yang dapat 

beracara secara elektronik (e-Court).126 Pasal 1 angka 4 Perma 

125 Salinan putusan yang demikian memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah, lihat: 

Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

126 Sudarsono, dkk., Modifi kasi Hukum Oleh Mahkamah Agung Melalui Pengaturan Upaya 

Administratif Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Jurnal Hukum 

Peratun, Vol. 2 No.1 Agustus 2019, hlm. 17.
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Nomor 1 Tahun 2019 mendefi nisikan Pengguna Terdaftar 

sebagai advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna 

sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban 

yang diatur oleh Mahkamah Agung. Pasal 1 angka 5 Perma 

Nomor 1 Tahun 2019 mendefi nisikan Pengguna Lain sebagai 

subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk 

menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan 

kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara 

lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/

Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang 

ditunjuk badan hukum (in house lawyer), dan kuasa insidentil 

yang ditentukan undang-undang.

a. Aktivasi akun pengguna

1) Pengguna Terdaftar

Seorang advokat dapat melakukan pendaftaran pada 

aplikasi e-Court dan menjadi Pengguna Terdaftar. Pengguna 

terdaftar akan memiliki akun pada aplikasi e-Court. 

Pendaftaran akun oleh seorang advokat calon Pengguna 

Terdaftar dilakukan dengan langkah sebagai berikut:127

a) Mengakses aplikasi e-Court di https://ecourt.
mahkamahagung.go.id dengan menggunakan 

peramban (web browser) pada piranti komputer, tablet 

atau smart phone;

b) Menekan tombol Register Pengguna Terdaftar;

c) Mengisi nama, email yang valid, dan password, 

127 Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019.
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selanjutnya menekan tombol Register;

d) Calon Pengguna Terdaftar akan mendapatkan e-Mail 

user dan password yang telah dibuatnya dan dapat 

digunakan untuk login pada aplikasi e-Court;

e) Calon Pengguna Terdaftar melakukan login pada 

halaman pertama aplikasi e-Court;

f ) Calon Pengguna Terdaftar harus melengkapi data 

advokatnya, antara lain KTP, kartu keanggotaan 

advokat, dan berita acara sumpah advokat oleh 

Pengadilan Tinggi. Selanjutnya calon pengguna 

terdaftar menunggu verifi kasi berita acara sumpah 

advokat oleh Pengadilan Tinggi;

g) Sesudah divalidasi oleh Pengadilan Tinggi, maka 

calon pengguna terdaftar dinyatakan sebagai pengguna 

terdaftar, yang dapat dapat mengajukan gugatan di 

semua lingkungan peradilan selama akun pengguna 

terdaftarnya masih aktif.

2) Pengguna lain

Pengguna lain non-advokat terdiri atas: Perorangan; 

Kementerian/Lembaga, BUMN atau badan usaha lain 

milik pemerintah; Kejaksaan sebagai Pengacara Negara; 

Badan Hukum; dan Kuasa Insidentil. Dokumen sebagai 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan 

pendaftaran sebagai Pengguna Lain adalah:

a) Bagi perorangan: 

(1) KTP atau Surat Keterangan Pengganti KTP; atau
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(2) Paspor.

b) Bagi Kementerian/Lembaga, BUMN atau badan usaha 

lain milik pemerintah:

(1) KTP atau Surat Keterangan Pengganti KTP;

(2) Kartu Pegawai; dan

(3) Surat Kuasa / Surat Tugas.

c) Bagi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara:

(1) KTP atau Surat Keterangan Pengganti KTP;

(2) Kartu Pegawai; dan

(3) Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas.

d) Bagi Badan Hukum:

(1) KTP atau Surat Keterangan Pengganti KTP;

(2) Surat Keputusan sebagai Karyawan; dan 

(3) Surat Kuasa Khusus.

e) Bagi Kuasa Insidentil:

(1) KTP atau Surat Keterangan Pengganti KTP;

(2) Surat Kuasa Khusus; dan

(3) Izin Insidentil dari Ketua Pengadilan.

Prosedur untuk mendapatkan akun pada aplikasi e-Court bagi 

Calon Pengguna Lain adalah dengan mendatangi Meja e-Court 

pada layanan PTSP Pengadilan dengan membawa dokumen 

persyaratan yang dibutuhkan (asli dan fotokopinya). Petugas 

Meja e-Court akan memberi informasi bagi Calon Pengguna 

Lain untuk mendaftar melalui aplikasi e-Court. Selanjutnya 

Pengadilan akan memverifi kasi dokumen calon pengguna lain 
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tersebut. Setelah lengkap dan valid, calon pengguna lain akan 

ditetapkan sebagai pengguna lain dan mendapatkan akun pada 

aplikasi e-Court. Akun Pengguna Lain ini hanya berlaku untuk 

satu perkara dalam waktu yang bersamaan, kecuali atas izin 

ketua pengadilan akun pengguna lain dapat diberlakukan untuk 

beberapa perkara pada waktu yang bersamaan.

b. Tahapan pendaftaran gugatan

Pendaftaran gugatan secara elektronik dilakukan oleh 

pengguna terdaftar atau pengguna lain melalui Sistem Informasi 

Pengadilan (aplikasi e-Court) dengan tahapan:128

1) Memilih PTUN yang berwenang, pengadilan yang dipilih 

adalah PTUN yang memiliki kompetensi absolut dan relatif 

untuk mengadili objek sengketa yang akan digugat;

2) Mendapatkan nomor pendaftaran online, pada tahapan 

awal, setelah memilih pengadilan, Penggugat akan 

mendapatkan Nomor Pendaftaran Online dan Barcode. 

Nomor Pendaftaran di sini bukan Nomor Perkara, namun 

masih Nomor Pendaftaran Online sebagai tahapan untuk 

mendaftar dan mendapatkan Nomor Perkara. Setelah 

mendapatkan Nomor Pendaftaran Online, Penggugat 

harus memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan 

dalam pendaftaran online melalui e-Court dengan menekan 

128 Disarikan dari Bab II Perma Nomor 1 Tahun 2019, Lampiran Keputusan KMA Nomor 

129 Tahun 2019 huruf B, dan Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung. Langkah-

langkah dalam Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) ini mungkin berubah seiring 

dengan kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan hukum, namun yang pasti 

perubahan tersebut akan semakin memudahkan pengguna dalam melaksanakan peradilan 

elektronik (user friendly).

181

Acara Persidangan Peradilan Tata Usaha Negara

TRANSFORMASI DIGITAL PERSIDANGAN DI ERA NEW NORMAL



tombol Daftar;

3) Mengunggah (upload) Surat Kuasa, Pengguna terdaftar 

atau Pengguna Lain non-Perorangan harus mengupload 

Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara;

4) Mengisi data pihak, selanjutnya Penggugat dapat mengisi 

data pihak berperkara pada aplikasi e-Court;

5) Mengunggah berkas gugatan ke aplikasi e-Court, selanjutnya 

Penggugat harus melengkapi dokumen gugatan yang harus 

diunggah pada tahap upload berkas gugatan. Dokumen 

yang harus diunggah adalah gugatan, persetujuan prinsipal 

dan bukti awal;

6) Memperoleh taksiran biaya panjar perkara elektronik 

(e-SKUM), sesudah Penggugat mengunggah berkas 

gugatan, Penggugat akan mendapatkan taksiran panjar biaya 

perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang 

di-generate secara otomatis oleh aplikasi e-Court. Besaran 

Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungan 

dengan rumusan sesuai penentukan taksiran biaya panjar 

untuk perkara gugatan, dan jika dalam perjalanannya 

terdapat kekurangan maka akan diberikan tagihan untuk 

Tambah Biaya Panjar, dan sebaliknya apabila biaya panjar 

kelebihan akan dikembalikan kepada Penggugat;

7) Membayar biaya panjar perkara, setelah mendapatkan 

e-SKUM, berikutnya Penggugat akan mendapatkan Nomor 

Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual 

untuk pembayaran Panjar Biaya Perkara. Pemberitahuan 

Virtual Account tersebut akan masuk ke dalam e-mail yang 
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didaftarkan sebelumnya. Sesudah Penggugat melakukan 

pembayaran, secara otomatis status dari pendaftaran akan 

berubah dan tahapan pendaftaran perkara sudah selesai. 

Selanjutnya Penggugat menunggu verifi kasi dan validasi 

yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendapatkan nomor 

perkara.

8) Mendapatkan nomor perkara, pengadilan akan 

mendapatkan notifi kasi atau pemberitahuan sesudah 

Penggugat melakukan pembayaran, kemudian Pengadilan 

akan melakukan verifi kasi dan validasi dilanjutkan dengan 

mendaftarkan perkara tersebut ke SIPP (Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara). Selanjutnya, Pengadilan akan 

mengirimkan informasi bahwa pendaftaran perkara berhasil 

melalui e-Court dan SIPP, serta Penggugat mendapatkan 

nomor perkaranya. Sesudah mendapatkan nomor perkara, 

Penggugat akan mendapatkan panggilan persidangan 

melalui domisili elektroniknya dan melaksanakan 

persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court).

2. Pemanggilan Para Pihak

Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik dilakukan 

melalui Domisili Elektronik para pihak. Domisili Elektronik 

adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik 

yang telah terverifi kasi.129 Aplikasi e-Court akan memberikan 

129 Referensi tentang tahapan pendaftaran perkara ini adalah Bab III Perma Nomor 1 Tahun 

2019, Lampiran Keputusan KMA Nomor 129 Tahun 2019 huruf C, dan Buku Panduan 

E-Court Mahkamah Agung 2019. Langkah-langkah dalam Sistem Informasi Pengadilan 

(E-Court) ini mungkin berubah seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan 

kebutuhan hukum, namun yang pasti perubahan tersebut akan semakin memudahkan 
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Domisili Elektronik kepada para pihak, yaitu: 

a. Untuk Penggugat:

1) Pengguna Terdaftar (advokat) secara otomatis 

memiliki domisili elektronik, yang diperolehnya ketika 

mendaftarkan akun pengguna terdaftar. Domisili 

Elektronik bagi advokat tersebut berlaku selama 

ia menjadi advokat dan dapat digunakan untuk 

mengajukan gugatan secara elektronik pada perkara 

perdata, perkara perdata agama dan perkara tata usaha 

negara. 

2) Pengguna Lain yaitu subjek hukum selain advokat yang 

memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi 

pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur 

oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa 

Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/

Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan 

yang ditunjuk badan hukum (in house lawyer), dan 

kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang dapat 

ditetapkan sebagai Pengguna Lain. Penetapan beracara 

sebagai Pengguna Lain hanya berlaku untuk satu 

perkara pada waktu yang bersamaan, kecuali diizinkan 

oleh Ketua Pengadilan.

b. Untuk Tergugat, aplikasi e-Court akan menyediakan 

Domisili Elektronik secara temporer bagi Tergugat, untuk 

digunakan melakukan persidangan elektronik hanya dalam 

satu perkara tertentu, yaitu perkara di mana ia menjadi 

pengguna dalam melaksanakan peradilan elektronik (user friendly).
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Tergugat.

c. Untuk pihak intervensi, aplikasi e-Court juga menyediakan 

Domisili Elektronik secara temporer bagi pihak ketiga yang 

berkepentingan (Intervensi), untuk digunakan melakukan 

persidangan elektronik hanya dalam satu perkara tertentu, 

yaitu perkara di mana ia menjadi pihak berperkara.

Apabila gugatan di Peradilan TUN diajukan secara 

elektronik, maka panggilan kepada para pihak akan dilaksanakan 

secara elektronik, tanpa menunggu pernyataan persetujuan para 

pihak. Dalam perkara elektronik, panggilan secara manual hanya 

dilakukan untuk panggilan pertama bagi Tergugat atau pihak 

ketiga yang berkepentingan (intervenien), yang memang belum 

diketahui domisili elektroniknya. Sesudah Tergugat dan/atau 

intervenien hadir dan mempunyai domisili elektronik, maka 

panggilan akan dilaksanakan secara elektronik melalui Domisili 

Elektronik para pihak tersebut. Panggilan/pemberitahuan secara 

elektronik merupakan panggilan/pemberitahuan yang sah dan 

patut, sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim 

ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan 

undang-undang.130 

3. Pemeriksaan Persiapan

Pemeriksaan Persiapan merupakan salah satu ciri khas 

pemeriksaan perkara di PTUN, dimana “sebelum pemeriksaan 

pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan 

pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang 

130 Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 1 Tahun 2019.
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jelas”.131 Pemeriksaan Persiapan tersebut dimaksudkan untuk 

menyeimbangkan kedudukan para pihak, mengingat kedudukan 

Tergugat sebagai lembaga pemerintahan dengan sumber daya 

yang besar tentu tidak sebanding dengan kedudukan warga 

masyarakat yang lebih lemah. Untuk itu, perlu dilaksanakan 

Pemeriksaan Persiapan guna melengkapi gugatan Penggugat.132 

Untuk melengkapi gugatan tersebut, Hakim wajib memberi 

nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan 

melengkapinya dengan data yang diperlukan, dan dapat 

meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara yang bersangkutan.133

Pemeriksaan Persiapan hanya dilaksanakan untuk 

pemeriksaan Acara Biasa, sedangkan pemeriksaan Acara Cepat 

dan Acara Singkat tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Persiapan. 

Pemeriksaan Persiapan dilaksanakan di ruang pemeriksaan 

persiapan dalam sidang yang sifatnya tertutup untuk umum, dan 

Hakim tidak menggunakan toga sidang. Dalam Pemeriksaan 

Persiapan, Hakim akan memberi nasihat kepada Penggugat 

untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data 

yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

pemeriksaan persiapan dilaksanakan. Apabila Penggugat belum 

menyempurnakan gugatannya dalam jangka waktu tersebut, 

maka Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan tidak 

dapat diterima.

Berkaitan dengan e-Court, Pemeriksaan Persiapan diatur 

131 Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019

132 Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN.

133 Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel, op cit, hlm. 89.
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dalam Keputusan KMA Nomor 129 Tahun 2019 pada huruf 

E: Persidangan Secara Elektronik di butir 1 huruf d dan e, yang 

menyatakan:

“d.  Dalam perkara tata usaha negara, pada hari pemeriksaan 

persiapan pertama, Pengguna Terdaftar dan Pengguna 

Lain menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, 

asli/fotokopi objek sengketa (KTUN) dan asli persetujuan 

prinsipal untuk beracara secara elektronik.

e. Pemeriksaan persiapan dalam perkara tata usaha negara 

dilaksanakan secara manual”.

Berdasarkan ketentuan ini, maka Pemeriksaan Persiapan 

harus dilaksanakan secara manual/konvensional. Meski 

demikian, pandemi Covid-19 yang mengharuskan physical 

distancing (PSBB atau sejenisnya) membuat para pihak tidak 

dapat hadir di persidangan pengadilan secara langsung, padahal 

tenggang waktu pemeriksaan persiapan berdasarkan Undang-

Undang Peradilan TUN adalah 30 (tiga puluh) hari. Untuk 

mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung secara responsif telah 

menerbitkan beberapa kebijakan, antara lain SEMA Nomor 

1 Tahun 2020, SEMA Nomor 6 Tahun 2020, dan khususnya 

Surat Dirjen Badilmiltun Nomor 486/Djmt/B/3/2020, yang 

pada pokoknya telah memberikan pedoman bagi pelaksanaan 

Pemeriksaan Persiapan secara elektronik, sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Persiapan dapat dilaksanakan secara elektronik 

dengan menggunakan aplikasi zoom meeting atau aplikasi 

sejenis, yang memungkinkan Majelis Hakim dan para pihak 
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dapat saling melihat, berbicara, mendengar, dan saling 

menunjukkan dokumen;

b. Semua dokumen asli yang semestinya diserahkan atau 

diperlihatkan secara langsung kepada Majelis Hakim 

pada saat Pemeriksaan Persiapan, dapat diserahkan pada 

persidangan tatap muka pertama. Dokumen yang harus 

ditunjukkan kepada Majelis Hakim pada saat Pemeriksaan 

Persiapan secara elektronik dan nanti harus diserahkan 

pada saat persidangan tatap muka pertama adalah: 

1) Asli surat kuasa, jika gugatan diajukan oleh kuasa 

hukum;

2) Asli surat gugatannya; 

3) Asli/fotokopi Keputusan yang menjadi objek 

sengketa;134 dan

4) Asli persetujuan prinsipal untuk beracara secara 

elektronik, jika gugatan diajukan oleh kuasa hukum.

c. Majelis Hakim wajib memastikan pelaksanaan Pemeriksaan 

Persiapan sesuai dengan hukum acara dan asas-asas umum 

peradilan yang baik.

Dengan demikian, Pemeriksaan Persiapan secara elektronik 

dalam masa new normal dapat dilaksanakan dengan baik. 

Apabila Pemeriksaan Persiapan sudah selesai dan Penggugat 

telah melengkapi gugatannya, Majelis Hakim akan menetapkan 

jadwal persidangan elektronik (court calendar) untuk acara 

penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian hingga 

134 Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Peradilan TUN.
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putusan. Court calendar tersebut disampaikan kepada para pihak 

melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court), yang 

harus dipatuhi oleh para pihak.135

4. Proses Persidangan

a. Masuknya Pihak Ketiga (Intervensi)

Intervensi adalah orang atau badan hukum (pihak ketiga) 

yang mempunyai kepentingan dalam sengketa pihak lain yang 

sedang diperiksa oleh Pengadilan, yang ditetapkan oleh Majelis 

Hakim/Hakim sebagai pihak pada saat pemeriksaan perkara 

berlangsung, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan 

permohonan maupun atas prakarsa Hakim karena jabatannya. 

Dalam sengketa TUN, di mana putusan hakim berlaku untuk 

semua pihak terkait (bersifat erga omnes), Majelis Hakim/Hakim 

wajib memanggil semua pihak yang berpotensi terkait dengan 

suatu gugatan yang sedang diperiksanya. Hal ini merupakan 

perwujudan asas umum peradilan yang baik, khususnya 

asas akuntabilitas, asas keterbukaan dan asas memberikan 

kesempatan untuk membela diri (audi et alteram partem).136

Dalam sengketa TUN, apabila suatu gugatan diajukan 

dan diperiksa secara elektronik, maka pihak intervensi harus 

mengikuti persidangan secara elektronik.137 Prosedur bagi 

pemohon intervensi untuk dapat ditetapkan sebagai pihak 

135 Apabila ternyata Penggugat tidak memiliki asli/fotokopi objek sengketa, Penggugat dapat 

meminta Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat menyerahkan objek sengketa 

tersebut dalam Pemeriksaan Persiapan.

136 Keputusan KMA Nomor 129 Tahun 2019 , huruf E.4.a-b.

137 Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel, Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha 

Negara: Konvensional dan Elektronik, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 93.
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intervensi adalah sebagai berikut:138

1) Pihak ketiga yang mengajukan intervensi (pemohon 

intervensi) wajib memenuhi persyaratan sebagai Pengguna 

Terdaftar dan/atau Pengguna Lain;

2) Pemohon intervensi harus datang ke Pengadilan dan 

mengajukan permohonan intervensi melalui Meja e-Court;

3) Petugas meja e-Court akan mendaftarkan perkara intervensi 

melalui akun yang sudah disiapkan dengan mengunduh 

formulir permohonan intervensi;

4) Petugas meja e-Court mengunggah permohonan intervensi 

dan surat kuasa ke Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi 

e-Court);

5) Proses pemeriksaan permohonan intervensi akan dilakukan 

oleh Majelis Hakim/Hakim sesuai dengan hukum acara 

yang berlaku;

6) Permohonan intervensi dan tanggapan/jawaban para pihak 

terhadap permohonan intervensi disampaikan kepada para 

pihak secara elektronik; dan

7) Majelis Hakim/Hakim akan mengeluarkan penetapan 

tentang diterima atau ditolaknya permohonan intervensi 

secara elektronik.

b. Jawab jinawab

Persidangan dengan acara jawab jinawab di Peradilan TUN 

terdiri atas penyampaian gugatan, jawaban, replik dan duplik.

1) Penyampaian gugatan

138 Keputusan KMA Nomor 129 Tahun 2019 huruf E.7.i.
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Setelah Pemeriksaan Persiapan selesai dan Gugatan telah 

dinyatakan sempurna, maka tahap selanjutnya adalah 

penyampaian Gugatan melalui aplikasi e-Court, sebagai 

berikut: 

a) Penggugat membuka aplikasi e-Court dan mengunggah 

Gugatannya ke dalam aplikasi e-Court;

b) Majelis Hakim memeriksa dan memverifi kasi dokumen 

Gugatan pada hari, tanggal, dan jam persidangan 

melalui aplikasi e-Court. Sesudah diverifi kasi, Gugatan 

tersebut secara otomatis akan diterima oleh Tergugat 

untuk menyusun Jawabannya;

c) Selanjutnya Majelis Hakim menunda sidang dengan 

agenda Jawaban pada hari, tanggal dan jam yang telah 

ditetapkan; dan

d) Proses penerimaan gugatan ini dicatat oleh Panitera/

Panitera Pengganti dalam berita acara sidang.

2) Penyampaian jawaban

Penyampaian Jawaban secara elektronik melalui aplikasi 

e-Court dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a) Setelah Tergugat login dalam aplikasi e-Court, Tergugat 

dapat menyampaikan jawabannya paling lambat pada 

hari dan jam sidang yang telah ditetapkan;

b) Majelis Hakim memeriksa dan memverifi kasi dokumen 

jawaban pada hari, tanggal, dan jam persidangan 

melalui aplikasi e-Court. Sesudah diverifi kasi, jawaban 

tersebut secara otomatis akan diterima oleh Tergugat 
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untuk menyusun replik;

c) Namun, apabila Tergugat tidak menyampaikan 

jawabannya paling lambat pada hari dan jam 

sidang yang telah ditetapkan, maka Tergugat diberi 

kesempatan satu kali lagi pada persidangan berikutnya 

untuk menyampaikan jawabannya;

d) Apabila pada jadwal penundaan sidang berikutnya 

tersebut ternyata Tergugat tetap tidak menyampaikan 

jawabannya, maka Hakim Ketua Sidang dengan 

penetapan meminta Atasan Tergugat agar 

memerintahkan Tergugat untuk menjawab gugatan 

Penggugat. Penetapan tersebut dikirimkan dengan 

surat tercatat (melalui kantor pos/manual); dan

e) Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah 

dikirimkannya penetapan tersebut ternyata tidak 

diterima berita, baik dari Atasan Tergugat maupun 

dari Tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan 

hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa 

dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

3) Replik

Prosedur penyampaian replik secara elektronik melalui 

aplikasi e-Court adalah sebagai berikut:

a) Setelah Penggugat login dalam aplikasi e-Court pada 

jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat 

dapat menyampaikan repliknya paling lambat pada hari 

dan jam sidang yang telah ditetapkan;
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b) Setelah Majelis Hakim memverifi kasi replik yang 

diajukan oleh Penggugat pada hari, tanggal, dan jam 

persidangan yang telah ditetapkan, secara otomatis 

replik tersebut terkirim kepada Tergugat untuk 

menyusun duplik; dan

c) Namun, apabila Penggugat tidak menyampaikan 

repliknya paling lambat pada hari dan jam sidang yang 

telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, maka Penggugat 

dianggap tidak menggunakan haknya mengajukan 

replik. Tetapi, apabila ternyata ada alasan yang sah 

yang menyebabkan Penggugat tidak dapat mengajukan 

repliknya, maka kepada Penggugat diberi kesempatan 

satu kali lagi untuk mengajukan repliknya.

4) Duplik

Prosedur penyampaian duplik secara elektronik melalui 

aplikasi e-Court adalah sebagai berikut:

a) Setelah Tergugat login dalam aplikasi e-Court pada 

jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat 

dapat menyampaikan dupliknya paling lambat pada 

hari dan jam sidang yang telah ditetapkan;

b) Setelah Majelis Hakim memverifi kasi duplik yang 

diajukan oleh Tergugat pada hari, tanggal, dan jam 

persidangan yang telah ditetapkan, maka secara 

otomatis duplik tersebut terkirim kepada Penggugat, 

dan selanjutnya jadwal persidangan memasuki tahap 

pembuktian; dan

c) Namun, apabila Tergugat tidak menyampaikan 
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dupliknya paling lambat pada hari dan jam sidang yang 

telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat 

dianggap tidak menggunakan haknya mengajukan 

duplik. Tetapi, apabila ternyata ada alasan yang sah 

yang menyebabkan Tergugat tidak dapat mengajukan 

dupliknya, maka kepada Tergugat diberi kesempatan 

satu kali lagi untuk mengajukan duplik.

c. Kesimpulan

Prosedur penyampaian Kesimpulan secara elektronik adalah 

sebagai berikut:

1) Setelah para pihak login dalam aplikasi e-Court pada 

jadwal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak dapat 

menyampaikan kesimpulannya paling lambat pada hari dan 

jam sidang yang telah ditetapkan;

2) Setelah Majelis Hakim menerima kesimpulan yang diajukan 

oleh Tergugat secara elektronik, maka Majelis Hakim 

menetapkan jadwal persidangan berikutnya memasuki 

tahap pengucapan putusan; dan

3) Apabila para pihak tidak menyampaikan kesimpulannya 

paling lambat pada hari dan jam sidang yang telah ditetapkan 

tanpa alasan yang sah, maka para pihak dianggap tidak 

menggunakan haknya mengajukan kesimpulan. Namun, 

apabila ternyata ada alasan yang sah yang menyebabkan 

para pihak tidak dapat mengajukan kesimpulannya, maka 

kepada para pihak diberi kesempatan satu kali lagi untuk 

mengajukan kesimpulan.

5. Pembuktian Perkara
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Jenis Alat bukti telah diatur dalam Pasal 100 Undang-

Undang Peradilan TUN, yang terdiri atas: surat atau tulisan; 

keterangan ahli; keterangan saksi; pengakuan para pihak; dan 

pengetahuan hakim. Dalam perkembangannya, dikenal juga 

alat Bukti Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016. Dari semua alat bukti tersebut, yang 

lazim menjadi agenda persidangan pembuktian adalah alat 

bukti surat, keterangan ahli dan saksi.

a. Alat bukti surat

Prosedur penyampaian alat bukti Surat oleh para pihak 

dalam persidangan secara Elektronik pada dasarnya diatur dalam 

Pasal 25 Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa 

persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum 

acara yang berlaku. Dalam konteks Peradilan TUN, ketentuan 

ini menegaskan bahwa asas, jenis dan prosedur pembuktian 

tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum acara di Peradilan 

TUN. Perma Nomor 1 Tahun 2019 hanya mengatur prosedur 

pembuktian secara khusus sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi tanpa melanggar hukum acara yang 

berlaku. Misalnya, asas pembuktian tetap mengarah pada ajaran 

pembuktian bebas,139 jenis alat bukti tetap merujuk pada Pasal 

100 Undang-Undang Peratun, pembuktian tetap dilaksanakan 

sesudah Duplik dan sebelum Kesimpulan, dan seterusnya. 

Perma Nomor 1 Tahun 2019 hanya memperbaiki prosedur 

139 Keputusan KMA Nomor 129 Tahun 2019 huruf E.7.a - E.7.h.
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Pembuktian dengan memanfaatkan teknologi informasi guna 

keamanan penyimpanan data dan pengolahannya, sehingga 

terwujud keadilan sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan 

biaya ringan.

Prosedur Pembuktian alat bukti Surat secara elektronik 

adalah sebagaimana Keputusan KMA Nomor 129 Nomor 

2019, sebagi berikut:

1) Para pihak mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang 

bermeterai ke dalam Sistem Informasi Pengadilan; dan

2) Asli dari surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka 

sidang yang telah ditetapkan.

Dari ketentuan ini terbaca bahwa persidangan dengan acara 

Pembuktian Surat masih dilaksanakan secara konvensional, di 

mana para pihak datang secara fi sik ke gedung Pengadilan. 

Pembuktian Surat secara konvensional untuk saat ini adalah 

pilihan paling baik, yaitu guna mencocokkan keaslian (fi sik) 

bukti Surat dan menghindari bukti surat asli-tapi-palsu (aspal), 

yang kesemuanya pada saat ini hanya mungkin diketahui 

dengan persidangan Pembuktian Surat secara konvensional. 

Pada masa mendatang, ketika semua surat dapat ditelusuri 

dan diotentifi kasi keasliannya secara elektronik, maka tentu 

pembuktian surat akan dilaksanakan secara elektronik.140 

Terjadinya pandemi Covid-19 yang tidak diketahui kapan 

berakhirnya mempermudah prosedur penyampaian alat bukti 

surat dengan pemanfaatan teknologi informasi. Semenjak 

140 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, angka 5.
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adanya Covid-19, Mahkamah Agung secara responsif telah 

menerbitkan beberapa kebijakan, antara lain SEMA Nomor 1 

Tahun 2020, SEMA Nomor 6 Tahun 2020, dan Surat Dirjen 

Badilmiltun Nomor 486/Djmt/B/3/2020, yang pada pokoknya 

juga memberikan pedoman bagi pelaksanaan pemeriksaan alat 

bukti surat secara elektronik, sebagai berikut:

1) Pada prinsipnya, pemeriksaan alat bukti surat harus 

dilakukan secara konvensional/manual, di mana Majelis 

Hakim dapat memeriksa keaslian alat bukti surat secara 

fi sik/langsung;

2) Untuk itu, jadwal pemeriksaan alat bukti surat dapat ditunda 

hingga kondisi normal, atau tetap dilaksanakan secara 

elektronik untuk sementara sambil menunggu keadaan 

memungkinkan persidangan dilaksanakan secara manual;

3) Apabila dilaksanakan secara elektronik, dapat menggunakan 

aplikasi Zoom Meeting atau aplikasi sejenis, yang 

memungkinkan Majelis Hakim dan para pihak dapat saling 

melihat, berbicara, mendengar, dan saling menunjukkan 

dokumen yang akan dijadikan alat bukti surat (misalnya 

dengan share screen pada aplikasi Zoom Meeting). Terhadap 

dokumen yang ditunjukkan tersebut, Majelis Hakim belum 

menetapkannya sebagai alat bukti surat, namun menunggu 

dilaksanakannya persidangan secara manual.

4) Semua dokumen asli yang semestinya diserahkan atau 

dipelihatkan secara langsung kepada Majelis Hakim pada 

saat persidangan dengan acara pemeriksaan alat bukti surat, 

harus diserahkan atau diperlihatkan pada persidangan tatap 
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muka pertama. Sesudah diserahkan atau diperlihatkan 

secara langsung, barulah alat bukti surat tersebut ditandai 

sebagai bukti surat dan menjadi dokumen persidangan.

5) Majelis Hakim wajib memastikan pelaksanaan persidangan 

dengan acara pemeriksaan alat bukti elektronik berjalan 

sesuai dengan hukum acara dan asas-asas umum peradilan 

yang baik.

b. Keterangan Ahli

Prosedur pemeriksaan Ahli secara elektronik diatur dalam 

Pasal 24 Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA 

Nomor 129 Tahun 2019 huruf E.5, yang pada pokoknya adalah 

sebagai berikut:

1) Apabila para pihak sepakat, persidangan pembuktian dengan 

acara pemeriksaan keterangan Ahli dapat dilaksanakan 

secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, 

yang memungkinkan semua pihak dapat saling melihat 

dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam 

persidangan;

2) Persidangan pemeriksaan Ahli secara elektronik tersebut 

dilaksanakan dengan kesiapan infrastruktur pada pengadilan 

di mana saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, di 

hadapan Hakim dan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh 

Ketua Pengadilan setempat; dan

3) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses 

komunikasi audio visual dibebankan kepada Penggugat 

dan/atau Tergugat yang menghendaki.
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Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan 

Keputusan KMA Nomor 129 Tahun 2019 tersebut, Hukum 

Acara pemeriksaan Ahli secara konvensional masih tetap 

berlaku, misalnya Ahli ditanya identitas diri dan hubungan 

kekerabatannya dengan para pihak, ahli harus mengucapkan 

sumpah, dan seterusnya. Hanya saja, pemeriksaannya 

dipermudah dengan memanfaatkan teknologi informasi pada 

inftrastruktur pengadilan.

Terjadinya pandemi Covid-19 yang yang diikuti dengan 

era new normal menambah prosedur penyampaian keterangan 

Ahli secara elektronik, bukan sebatas dilaksanakan dengan 

infrastruktur pada pengadilan, namun dapat juga dilaksanakan 

secara teleconference menggunakan perangkat elektronik para 

pihak dengan tetap berpedoman pada hukum acara dan asas-

asas peradilan yang baik. Mahkamah Agung secara responsif 

telah menerbitkan beberapa kebijakan, antara lain Sema 

Nomor 1 Tahun 2020, SEMA Nomor 6 Tahun 2020, dan Surat 

Dirjen Badilmiltun Nomor 486/Djmt/B/3/2020. Pelaksanaan 

pemeriksaan Ahli secara elektronik dapat dilaksanakan sebagai 

berikut:

1) Keterangan Ahli dapat disampaikan dengan menggunakan 

aplikasi Zoom Meeting atau aplikasi sejenis, yang 

memungkinkan Majelis Hakim dan para pihak dapat saling 

melihat, berbicara, mendengar, dan saling menunjukkan 

dokumen (misalnya dengan menu share screen pada aplikasi 

Zoom Meeting);

2) Majelis Hakim wajib memastikan pelaksanaan persidangan 
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secara elektronik dengan acara pemeriksaan Ahli berjalan 

sesuai dengan hukum acara dan asas-asas umum peradilan 

yang baik, antara lain meliputi:

a) Pemeriksaan Ahli secara elektronik dilaksanakan oleh 

Majelis Hakim lengkap di ruang sidang yang terbuka 

untuk umum, sedangkan Ahli dan para pihak berada 

di ruangan masing-masing yang layak dan patut serta 

dapat dilihat secara jelas oleh Majelis Hakim;

b) Para pihak berpakaian rapi dan mengikuti jalannya 

sidang secara elektronik dengan tertib;

c) Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada Ahli nama 

lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 

kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama atau 

kepercayaannya, pekerjaan, keahlian, derajat hubungan 

keluarga, dan hubungan kerja dengan penggugat 

atau tergugat. Untuk itu, Ahli harus membawa kartu 

identitas diri berikut fotokopinya dan daftar riwayat 

hidup yang diperkuat dengan data pendukung (seperti 

ijazah, hasil penelitian, pekerjaan, sertifi kat ilmiah, dan 

lain-lain); dan

d) Sebelum memberi keterangan, Ahli wajib mengucapkan 

sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.

3) Ketua PTUN berkewajiban mengawasi pelaksanaan 

persidangan secara elektronik dengan acara pemeriksaan 

Ahli tersebut.
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c. Keterangan saksi

Prosedur pemeriksaan Saksi secara elektronik diatur dalam 

Pasal 24 Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA 

Nomor 129 Tahun 2019 huruf E.5, yang pada pokoknya adalah 

sebagai berikut:

1) Apabila para pihak sepakat, persidangan pembuktian dengan 

acara pemeriksaan keterangan saksi dapat dilaksanakan 

secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, 

yang memungkinkan semua pihak dapat saling melihat 

dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam 

persidangan;

2) Persidangan pemeriksaan saksi secara elektronik tersebut 

dilaksanakan dengan kesiapan infrastruktur pada pengadilan 

di mana saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, di 

hadapan Hakim dan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh 

Ketua Pengadilan setempat; dan

3) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses 

komunikasi audio visual dibebankan kepada Penggugat 

dan/atau Tergugat yang menghendaki.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan 

KMA Nomor 129 Tahun 2019 tersebut, Hukum Acara 

pemeriksaan Saksi secara konvensional tetap berlaku, misalnya 

Saksi dipanggil satu per satu ke persidangan, Saksi ditanya 

identitas diri dan hubungan kekerabatannya dengan para 

pihak, dan seterusnya. Hanya saja, pemeriksaannya dipermudah 

dengan memanfaatkan teknologi informasi pada infrastruktur 

pengadilan.
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Sebagaimana persidangan dengan acara pemeriksaan Ahli 

pada era new normal, pemeriksaan Saksi juga dapat dilaksanakan 

secara teleconference menggunakan perangkat elektronik para 

pihak dengan tetap berpedoman pada hukum acara dan asas-

asas peradilan yang baik. Mahkamah Agung secara responsif 

telah menerbitkan beberapa kebijakan, antara lain SEMA 

Nomor 1 Tahun 2020, SEMA Nomor 6 Tahun 2020, dan Surat 

Dirjen Badilmiltun Nomor 486/Djmt/B/3/2020. Pelaksanaan 

pemeriksaan Saksi secara elektronik dapat dilaksanakan sebagai 

berikut:

1) Keterangan Saksi dapat disampaikan dengan menggunakan 

aplikasi Zoom Meeting atau aplikasi sejenis, yang 

memungkinkan Majelis Hakim dan para pihak dapat saling 

melihat, berbicara, mendengar, dan saling menunjukkan 

dokumen (misalnya dengan menu share screen pada aplikasi 

Zoom Meeting);

2) Majelis Hakim wajib memastikan pelaksanaan persidangan 

secara elektronik dengan acara pemeriksaan Saksi berjalan 

sesuai dengan hukum acara dan asas-asas umum peradilan 

yang baik, antara lain meliputi:

a) Pemeriksaan Saksi secara elektronik dilaksanakan oleh 

Majelis Hakim lengkap di ruang sidang yang terbuka 

untuk umum, sedangkan Saksi dan para pihak berada 

di ruangan masing-masing yang layak dan patut serta 

dapat dilihat secara jelas oleh Majelis Hakim;

b) Para pihak berpakaian rapi dan mengikuti jalannya 

sidang secara elektronik dengan tertib;
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c) Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada Saksi nama 

lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 

kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama atau 

kepercayaannya, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, 

dan hubungan kerja dengan penggugat atau tergugat.141 

Untuk itu, Saksi harus membawa kartu identitas diri 

dan fotokopinya;

d) Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib 

mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau 

kepercayaannya;142

e) Dalam memberikan keterangannya, Saksi dipanggil 

seorang demi seorang ke muka persidangan;143

f ) Pertanyaan yang diajukan kepada Saksi oleh salah 

satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua Sidang. 

Apabila pertanyaan tersebut menurut pertimbangan 

Hakim Ketua Sidang tidak ada kaitannya dengan 

sengketa, pertanyaan itu ditolak;144

g) Apabila Saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim 

Ketua Sidang dapat mengangkat seorang ahli alih 

bahasa. Sebelum melaksanakan tugasnya ahli alih 

bahasa tersebut wajib mengucapkan sumpah atau 

janji menurut agama atau kepercayaannya untuk 

mengalihkan bahasa yang dipahami oleh penggugat 

atau saksi ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya 

141 Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel, Op. cit, hlm. 117. 

142 Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Peradilan TUN.

143 Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Peradilan TUN.

144 Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN.
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dengan sebaik-baiknya;145 dan

h) Dalam hal Saksi bisu, dan/atau tuli dan tidak dapat 

menulis, Hakim Ketua Sidang dapat mengangkat 

orang yang pandai bergaul dengan Saksi sebagai juru 

Bahasa. Sebelum melaksanakan tugasnya, juru bahasa 

wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama 

atau kepercayaannya. Dalam hal Saksi bisu dan/

atau tuli tetapi pandai menulis, Hakim Ketua Sidang 

dapat menyuruh menuliskan pertanyaan atau teguran 

kepadanya, dan menyuruh menyampaikan tulisan 

itu kepada Saksi tersebut dengan perintah agar ia 

menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan 

dan jawaban harus dibacakan.146

3) Ketua PTUN berkewajiban mengawasi pelaksanaan 

persidangan secara elektronik dengan acara pemeriksaan 

Saksi tersebut.

6. Putusan

Prosedur pengucapan Putusan secara elektronik adalah 

sebagai berikut:

a. Putusan diucapkan oleh Hakim Ketua Sidang/Hakim 

secara elektronik;

b. Pengucapan Putusan secara elektronik tersebut 

dilaksanakan dengan menyampaikan Putusan dalam 

format pdf kepada para pihak melalui Sistem Indormasi 

Pengadilan (aplikasi e-Court);

145 Pasal 90 Undang-Undang Peradilan TUN.

146 Pasal 91 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peradilan TUN.
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c. Pengucapan Putusan secara elektronik melalui Sistem 

Indormasi Pengadilan tersebut secara hukum dianggap 

telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam 

sidang terbuka untuk umum; 

d. Para pihak dapat membuka dan membaca Putusan di 

domisili elektroniknya.

e. Pengadilan juga akan mempublikasikan Putusan 

tersebut Direktori Putusan Mahkamah Agung yang 

dapat diakses oleh publik; dan

f. Para pihak dapat meminta salinan putusan secara 

elektronik yang telah dibubuhi tanda tangan elektronik 

Panitera PTUN, dengan membayar biaya salinan 

putusan melalui virtual account.
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BAB V 
UPAYA HUKUM DAN 

EKSEKUSI

UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI PADA PERADILAN 

UMUM

1. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-

undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal 

tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita 

mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu upaya hukum 

biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan antara keduanya 

adalah pada azasnya, upaya hukum biasa menangguhkan 

eksekusi kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan 

tuntutan serta mertanya, sedangkan upaya hukum luar biasa 

tidak menangguhkan eksekusi.

Pada era New Normal upaya hukum berupa verzet, banding, 

kasasi maupun peninjauan kembali dilakukan sebagaimana 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

sistem pendaftarannya dilakukan melalui sistem elektronik 

sebagaimana dimaksud Pasal 14 Perma Nomor 1 Tahun 2019, 

namun dalam penyusunan berkas oleh kepaniteraan dan proses 

inzage para pihak yang akan mempelajari berkas perkara 

sebaiknya menggunakan masker, pelindung wajah (face shield) 

dan sarung tangan untuk mencegah penularan Covid-19 pada 
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berkas perkara yang akan dikirimkan ke pengadilan tingkat 

banding, kasasi maupun peninjauan kembali ke Mahkamah 

Agung. Untuk jangka panjang, perluasanya pengaturan 

pengiriman dokumen banding, kasasi maupun peninjauan 

kembali yang kesemuanya menggunakan dokumen elektronik 

kecuali alat bukti surat.

Eksekusi putusan perdata dilakukan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman 

pada SOP yang telah ditetapkan di masing-masing pengadilan 

namun perlu adanya telaah khusus menghindari potensi 

keramaian orang pada objek sengketa yang akan dieksekusi. 

Untuk itu, Panitera bersama dengan jurusita melakukan telaah 

potensi keramaian bersama dengan pihak kepolisian dan hasil 

telaah menjadi salah satu elemen penting yang menentukan 

eksekusi dilakukan atau ditunda menunggu situasi Covid-19 

dapat diatasi. Dalam hal eksekusi dilakukan pada objek yang 

tidak berpotensi menimbulkan keramaian maka Panitera dan 

Jurusita menggunakan masker, pelindung wajah (face shield), 

dan sarung tangan serta dilakukan secara cepat dan tepat. 

Pelaksanaan aanmaniing dapat juga dilakukan secara elektronik 

sepanjang pihak yang akan diberikan aanmaning setuju dan 

memiliki perangkat komunikasi yang memadai.

a. Verzet

Verzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat 

diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang beperkara 

terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri.

Beberapa prosedur dan ketentuan pengajuan upaya hukum 
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verzet dapat dipahami sebagai berikut: 

a) Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan verstek 

itu diberitahukan kepada Tergugat, jika putusan tidak 

diberitahukan kepada Tergugat :

b) Perlawanan boleh diterima sehingga pada hari kedelapan 

setelah teguran (aanmaning) sebagaimana tersebut dalam 

Pasal 196 HIR atau;

c) Dalam delapan (8) hari setelah permulaan eksekusi (Pasal 

197 HIR).

Dalam prosedur verzet kedudukan para pihak tidak berubah 

yang mengajukan perlawanan tetap menjadi Tergugat sedang 

yang dilawan tetap menjadi Penggugat yang harus memulai 

dengan pembuktian. Verzet dapat diajukan oleh seorang 

Tergugat yang dijatuhi putusan verstek, akan tetapi upaya 

verzet hanya bisa diajukan satu kali bila terhadap upaya verzet 

ini Tergugat tetap dijatuhi putusan verstek maka Tergugat harus 

menempuh upaya hukum banding.

b. Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang 

dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang 

berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan tingkat pertama. 

Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan 

isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi 

melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan.

Sesuai asasnya dengan diajukannya banding maka 

pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri belum dapat 
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dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, 

kecuali terhadap putusan uit voerbaar bij voeraad.

Banding diatur dalam Pasal 188 sampai dengan Pasal 

194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam Pasal 

199 sampai dengan 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan 

Madura). Kemudian berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 1/1951 (Undang-undang Darurat Nomor 

1/1951), Pasal188 sampai dengan 194 HIR dinyatakan tidak 

berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 

20/1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan 

Madura.

Putusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya 

keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan penetapan, 

karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat 

diajukan hanya kasasi. Tenggang waktu pernyataan mengajukan 

banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak 

hadir atau 14 hari setelah pemberitahuan putusan apabila salah 

satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat 

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 jo Pasal 46 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dalam praktek dasar 

hukum yang biasa digunakan adalah Pasal 46 Undang-Undang 

Nomor 14 tahun 1985.

Apabila jangka waktu pernyatan permohonan banding 

telah lewat maka terhadap permohonan banding yang 

diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap 

putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah 
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mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

Pendapat di atas dikuatkan oleh Putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor 391 K/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, 

yaitu bahwa permohonan banding yang diajukan melalmpaui 

tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima 

dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam 

pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan. Akan tetapi 

bila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan 

oleh lebih dari seorang sedang permohonan banding hanya dapat 

dinyatakan diterima untuk seorang pembanding, perkara tetap 

perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan 

mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima 

(Putusan MARI Nomor 46 K/Sip/1969, tanggal 5 Juni 1971).

1) Dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri dimana 

putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahuku 

membayar lunas biaya permohonan banding.

2) Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan 

(Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20/1947) oleh yang 

berkepentingan maupun kuasanya.

3) Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte banding 

yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan 

banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembanding. 

Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk 

Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata

4) Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan 

kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah 

permohonan banding diterima.
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5) Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta 

berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.

6) Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak 

mengajukan memori banding sedangkan pihak Terbanding 

berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk 

kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya 

sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan 

Tinggi. (Putusan MARI Nomor 39 k/Sip/1973, tanggal 11 

September 1975).

7) Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam 

undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh 

Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih 

diperbolehkan.

c. Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat 

diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara 

terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi.Para pihak dapat 

mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan 

Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Kasasi berasal dari perkataan casser yang berarti memecahkan 

atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi 

terhadap putusan pengadilan di bawahnya diterima oleh 

Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan 

oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung 

kesalahan dalam penerapan hukumnya. Pemeriksaan kasasi 

hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, 

jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk 
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perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/

dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

1).  Alasan-Alasan Mengajukan Kasasi

Alasan mengajukan kasasi menurut Pasal 30 Undang-

Undang Nomor 14/1985 antara lain yaitu:

a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, 

yaitu berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut 

pengadilan, sedangkan makna melampaui batas bisa 

terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi 

yang diminta dalam surat gugatan;

b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, 

yaitu kesalahan menerapkan hukum, baik hukum formil 

maupun hukum materil, sedangkan makna melanggar 

hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh 

Judex facti salah atau bertentangan dengan ketentuan 

hukum yang berlaku atau dapat juga diinterprestasikan 

penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh 

judex facti.

c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh 

pertauran perundang-undangan yang mengancam 

kelalaian itu dengan batalnya putusan yang 

bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak 

terdapat irah-irah.

2).  Tenggang Waktu Mengajukan Kasasi

Permohonan kasasi harus sudah disampaikan dalam jangka 

waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan atau penetapan 

pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon 
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sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bila 

tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat 

diterima.

3).  Prosedur Mengajukan Permohonan Kasasi

a) Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang 

berhak baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera 

Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut 

dengan melunasi biaya kasasi;

b) Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi 

dalam buku daftar, dan hari itu juga membuat akta 

permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas 

sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung;

c) Paling lambat 7 hari setelah permohonan 

kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri 

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan 

sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (4) Undang-

Undang Nomor Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung;

d) Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan 

kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi wajib 

membuat memori kasasi yang berisi alasan-alasan 

permohonan kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 47 

ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung;
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e) Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan 

memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari 

sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-

Undang Nomor Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung;

f ) Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasais 

dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya 

salinan memori kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 47 

ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung;

g) Setelah menerima memori dan kontra memori kasasi 

dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan 

Negeri harus mengirimkan semua berkas kepada 

Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 48 

ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung;

d. Peninjauan Kembali

1) Pengertian Peninjauan Kembali

Upaya hukum Peninjauan kembali (PK) merupakan upaya 

hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang 

dijatuhkan di luar hadir Tergugat (verstek), dan yang tidak 

lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. 

Peninjauan kembali (request civil) merupakan suatu upaya 

agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan 

Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung 

yang telah berkekuatan hukum tetap (inracht van gewijsde) 

mentah kembali. Permohonan Peninjauan Kembali tidak 
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menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan 

pengadilan (eksekusi).

Peninjauan kembali (request civil) tidak diatur dalam 

HIR, melainkan diatur dalam RV (hukum acara perdata 

yang dahulu berlaku bagi golongan eropa)  sebagaimana 

ketentuan Pasal 385 dan seterusnya. Dalam perundang-

undangan nasional, istilah Peninjauan Kembali disebut 

dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 

dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965.

Terdapat perbedaan pemahaman antara peninjauan kembali 

yang dimaksud oleh perundang-undangan nasional dengan 

peninjauan kembali yang dimaksud oleh request civil  antara 

lain, sebagai berikut:

a) Bahwa PK merupakan wewenang penuh dari 

Mahkamah Agung, sedangkan RC digantungkan pada 

putusan yang mana dimohonkan agar dibatalkan.

b) Akibatnya adalah bahwa putusan PK adalah putusan 

dalam taraf pertama dan terakhir, sedangkan yang 

menyangkut RC masih ada kemungkinan untuk 

banding dan kasasi.

c) Bahwa PK dapat diajukan oleh yang berkepentingan, 

sedangkan RC hanya oleh mereka yang pernah menjadi 

pihak dalam perkara tersebut.

Dalam perkembangannya, sekarang Peninjauan Kembali 

diatur dalam Pasal 66-75 Undang-Undang Nomor 14 

tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 
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2). Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung jo. Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 1982, menyatakan bahwa 

permohonan pinjauan kembali putusan perkara perdata 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat 

diajukan bila berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan 

atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah 

perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti 

yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-

surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu 

perkara diperiksa tidak ditemukan.

c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut 

atau lebih daripada yang dituntut.

d) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu 

soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan 

yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan 

putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

e) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum 

diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

f ) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan 

hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan 

peninjauan kembali menurut Pasal 68 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 14/1985 adalah hanya pihak yang 
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berperkara sendiri atau ahli warisnya, atau seorang wakilnya 

yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Dari Pasal 

tersebut jelas terlihat bahwa orang ketiga bukan pihak 

dalam perkara perdata tersebut tidak dapat mengajukan 

permohonan peninjauan kembali. Adapun tenggang waktu 

mengajukan permohonan peninjauan kembali diatur dalam 

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung. 

3). Prosedur Pengajuan Permohonan Kembali

a) Permohonan kembali diajukan oleh pihak yang berhak 

kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan 

Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama;

b) Membayar biaya perkara;

c) Permohonan Pengajuan Kembli dapat diajukan secara 

lisan maupun tertulis;

d) Bila permohonan diajukan secara tertluis maka harus 

disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar 

permohonannnya dan dimasukkan ke kepaniteraan 

Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam 

tingkat pertama sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung; 

e) Bila diajukan secara lisan maka ia dapat menguraikan 

permohonannya secara lisan dihadapan Ketua 

Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau dihadapan 

hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri tersebut, 

yang akan membuat catatan tentang permohonan 
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tersebut sebagaimana ketentua Pasal 71 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung;

f ) Hendaknya surat permohonan peninjauan kembali 

disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan 

ini hanya dapat diajukan sekali;

g) Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan 

peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk 

memberikan atau mengirimkan salinan permohonan 

tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 

(empat belas) hari dengan tujuan agar dapat diketahui 

dan dijawab oleh lawan sebagaimana ketentua Pasal 

72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung;

h) Pihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal 

diterima salinan permohonan untuk membuat jawaban 

bila lewat maka jawaban tidak akan dipertimbangkan 

sebagaimana ketentua Pasal 72 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung;

i) Surat jawaban diserahkan kepada Pengadilan Negeri 

yang oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal 

diterimanya untuk selanjutnya salinan jawaban 

disampaikan kepada pemohon untuk diketahui 

sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung;
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j) Permohonan peninjauan kembali lengkap dengan 

berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada 

Mahkamah Agung paling lambat 30 hari sebagaimana 

ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

k) Pencabutan permohonan peninjauan kembali 

dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi 

permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 

satu kali sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung. 

e. Derdent Verset

Merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang 

dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. 

Derden verzet merupak perlawanan pihak ketiga yang bukan 

pihak dalam perkara yang bersangkutan, karena merasa 

dirugikam oleh putusan pengadilan.Syarat mengajukan 

derden verzet ini adalah pihak ketiga tersebut tidak cukup 

hanya punya kepentingan saja tetapi hak perdatanya benar-

benar telah dirugikan oleh putusan tersebut. Secara singkat 

syarat utama mengajukan derden verzet adalah hak milik 

pelawan telah terlanggar karena putusan tersebut. Dengan 

mengajukan perlawanan ini pihak ketiga dapat mencegah 

atau menangguhkan pelaksanaan putusan (eksekusi).

2. Eksekusi

Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah 

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) dalam perkara 
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pidana merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Secara 

hukum, pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh penegak 

hukum yang dalam hal ini “Jaksa” yang dibawah naungan 

lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun wewenang jaksa dalam melakukan “pelaksaaan 

putusan pengadilan (eksekusi) diatur di berbagai peraturan 

perundang-undangan, yaitu:

a. Pasal 270 KUHAP yang menyatakan “Pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan 

salinan surat putusan kepadanya.”

b. Pasal 30 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang 

menyatakan “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas 

dan wewenang: Melaksanakan penetapan hakim dan putusan 

pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

c. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  yang 

menyatakan “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara 

pidana dilakukan oleh jaksa.” Namun, dikemukakan dalam 

melakukan pelaksanaan putusan (eksekusi), jaksa harus 

memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Oleh karena jaksa berwenang melaksanakan 

putusan  (eksekusi)  dalam perkara pidana, maka lembaga 

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga menaungi 

jaksa-jaksa tersebut berwenang membentuk aturan terkait tata 

cara pelaksanaan eksekusi yang dapat diatur dalam peraturan 

internal kejaksaan.
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UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI DI PERADILAN 

AGAMA

1. Upaya Hukum

Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik 

(e-litigation) dari awal, dapat mengajukan upaya hukum secara 

elektronik. Upaya hukum diajukan dalam tenggang waktu 

yang sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. 

Semua tahapan pengajuan upaya hukum yang dilakukan secara 

elektronik dan juga diproses secara elektronik. Namun untuk 

saat ini, fi tur menu upaya hukum belum tersedia di dalam 

aplikasi e-Court.

Pihak yang mengajukan upaya hukum secara elektronik 

melakukan pembayaran biaya pengajuan upaya hukum secara 

elektronik, meliputi:147

1. Biaya pendaftaran upaya hukum;

2. Biaya proses;

3. Biaya upaya hukum yang dikirim ke Pengadilan Tinggi 

Agama/Mahkamah Agung;

4. Pemberkasan perkara;

5. Biaya teransfer;

6. PNBP pemberitahuan pernyataan upaya hukum;

7. PNBP penyerahan memori upaya hukum

8. PNBP penyerahan kontra memori upaya hukum;

9. PNBP Inzage;

147 Pasal 92 Undang-Undang Peradilan TUN.
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10. PNBP pemberitahuan putusan kepada para pihak.

Setelah pihak yang mengajukan upaya hukum membayar 

biaya pengajuan upaya hukum, selanjutnya Panitera Pengadilan 

Agama menerbitan akta pernyataan upaya hukum secara 

elektronik. Proses pemberitahuan pernyataan upaya hukum, 

penyerahan memori upaya hukum, penyerahan kontra memori 

upaya hukum, pemberitahuan inzage, pengiriman Bundel A dan 

B, serta pemberitahuan putusan upaya hukum paling lambat 

14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan oleh jurusita/

jurusita pengganti, juga dilakukan secara elektronik.148

Sehubungan kondisi saat ini dalam masa pandemi, maka 

layanan pengajuan upaya hukum secara elektronik merupakan 

salah satu solusi yang dapat memutus mata rantai penyebaran 

Covid-19, karena dengan proses pengajuan upaya hukum secara 

elektronik tidak diperlukan lagi adanya pertemuan langsung 

antara para pihak yang mengajukan upaya hukum dengan 

petugas Pengadilan Agama serta juga tidak perlu lagi ada 

dokumen dalam bentuk print out (cetak). Untuk mewujudkan 

pelayanan tersebut, perlu kiranya aplikasi e-Court untuk segera 

disempurnakan.

Diharapkan aplikasi e-Court dapat menampung seluruh 

148 Pasal 1 ayat (6) Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; 

Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/

VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik, Hlm. 17-18; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung RI, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/

DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik, Hlm. 6.
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kebutuhan para pihak dalam mengajukan upaya hukum, 

termasuk upload dokumen-dokumen yang diperlukan dalam 

proses pengajuan upaya hukum dan pemeriksaan berkas 

perkara (inzage) secara elektronik atas arsip perkara yang 

sudah tersimpan secara elektronik di dalam Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP). Bahkan juga di harapkan ke 

depan, di samping perkara yang diperiksa secara e-litigation 

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

1 Tahun 2019, upaya hukum secara elektronik juga dapat 

dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara biasa dan 

ingin memindahkan kendali perkaranya secara elektronik.

Jika pengajuan upaya hukum secara langsung melalui 

petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak 

bisa dihindari, maka seluruh tahapan proses upaya hukum 

tersebut dilakukan dengan mengikuti protokol pencegahan 

penyebaran Covid-19. Para pihak dan petugas pengadilan 

harus secara disiplin menerapkan physical distancing (jaga jarak), 

menggunakan masker (face shel), dan selalu mencuci tangan 

dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer.

2. Eksekusi

Sebagaimana telah jamak diketahui dalam ketentuan 

hukum acara, eksekusi terdiri dari dua jenis, yakni eksekusi riil 

dan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Secara terminologi, 

eksekusi riil adalah eksekusi atas amar putusan Pengadilan Agama 

yang telah berkekuatan hukum tetap, isinya memerintahkan 

kepada pihak termohon eksekusi untuk melakukan tindakan 

riil, seperti penyerahan suatu barang, pengosongan benda tidak 
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bergerak, pelaksanaan suatu perbuatan tertentu, penghentian 

perbuatan tertentu, sedangkan eksekusi pembayaran sejumlah 

uang adalah eksekusi putusan Pengadilan Agama yang telah 

berkekuatan hukum tetap atau ekseksusi akta yang menurut 

undang-undang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan 

putusan pengadilan yang amar atau isinya memerintahkan 

kepada pihak termohon eksekusi untuk membayarkan sejulah 

uang.149

Baik eksekusi riil maupun eksekusi pembayaran sejumlah 

uang memiliki tahapan-tahapan yang mesti diikuti. Tahapan 

eksekusi riil pada prinsipnya adalah sebagai berikut:150

1. Mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan 

Agama melalui petugas pada PTSP;

2. Membayar panjar biaya perkara;

3. Sidang aanmaning (peringatan)

4. Perintah eksekusi oleh ketua Pengadilan Agama yang 

dituangkan dalam sebuah penetapan; dan

5. Pelaksanaan eksekusi di tempat objek eksekusi berada.

Sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang 

149 Pasal 1 ayat (6) Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; 

Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/

VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik, Hlm. 18; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung RI, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/

DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik, Hlm. 6.

150 Amran Suadi, Eksekusi Jaminan (Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah), Prenada 

Media Group, Jakarta, 2019, Hlm. 27-28.
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saat ini belum berakhir, memotivasi kita untuk mempercepat 

shifting layanan peradilan secara digital, termasuk dalam hal 

ini seharusnya juga pelayanan proses pengajuan eksekusi. 

Berdasarkan tahapan eksekusi riil di atas, tahapan eksekusi yang 

sangat memungkinkan ke depan dilakukan secara elektronik 

bagi pihak yang sejak dari awal berperkara secara e-litigation 

atau pihak yang ingin memindahkan kendali perkaranya secara 

elektronik adalah proses pengajuan permohonan eksekusi, 

pembayaran biaya permohonan eksekusi, sidang aanmaning 

dalam ruang sidang virtual Pengadilan Agama, dan penerbitan 

penetapan perintah eksekusi oleh ketua Pengadilan Agama. 

Adapun tahapan eksekusi ke lapangan, tetap harus dilakukan 

langsung ke lapangan, tentunya dengan menerapkan protokol 

pencegahan penularan Covid-19 secara ketat.

Adapun tahapan eksekusi pembayaran sejumlah uang pada 

prinsipnya hampir sama dengan tahapan eksekusi riil, namun 

ada beberapa kekhususan pada tahapan eksekusi pembayaran 

sejumlah uang yang tidak terdapat pada tahapan eksekusi riil. 

Pada pokoknya tahapan eksekusi pembayaran sejumlah uang 

adalah sebagai berikut:151

1. Permohonan eksekusi;

2. Membayar biaya eksekusi;

3. Sidang aanmaning;

4. Penetapan sita eksekusi, jika sebelumnya belum diletakkan 

sita jaminan atas objek yang akan dieksekusi;

151 Ibid., Hlm. 37-38.
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5. Penetapan perintah eksekusi melalui proses lelang, adapun 

tahapan lelang adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman lelang melalui surat kabar, mass media, 

atau papan pengumuman Pengadilan Agama;

b. Permintaan permohonan bantuan pelaksanaan lelang 

oleh ketua Pengadilan Agama kepada kepala Kantor 

Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL);

c. Pendaftaran permintaan lelang KPKN;

d. Penetapan hari lelang;

e. Penentuan syarat lelang dan fl oor price, penentuan 

syarat lelang menjadi kewenangan ketua Pengdilan 

Agama, syarat yang paling penting adalah tatacara 

penawaran dan cara pembayaran, adapun penentuan 

fl oor price (harga terendah) ditetapkan oleh ketua 

Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan haga 

keekonomisan objek lelang di lapangan dan juga 

berdasarkan pertimbangan hasil konsultasi dengan 

pihak KPKNL;

f. Tatacara penawaran, penawaran diajukan secara tertulis 

dalam amplop tertutup dengan menyebutkan identitas 

yang jelas, harga yang disanggupi, dan ditandatangani 

yang bersangkutan. Apabila penawaran tertulis tidak ada 

yang mencapai patokan harga, maka atas persetujuan 

ketua Pengadilan Agama, penawaran dapat diajukan 

secara lisan;
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g. Pembeli lelang dan menentukan pemenang, yakni 

penawar tertinggi di atas nilai fl oor price; dan

h. Pembayaran harga lelang.

Berdasarkan tahapan eksekusi pembayaran sejumlah uang 

di atas, maka seluruh tahapan eksekusi ke depan memungkinkan 

dilakukan secara elektronik, baik bagi pihak yang sejak dari 

awal berperkara secara e-litigation maupun pihak yang ingin 

memindahkan kendali perkaranya secara elektronik, termasuk 

proses lelang di KPKL juga dapat diajukan secara online 

dengan menggunakan fasilitas apliksi lelang Indonesia yang 

telah tersedia pada masing-masing KPKNL. 

Satu-satunya tahapan eksekusi pembayaran sejumlah uang 

yang masih membutuhkan turun langsung ke lapangan adalah 

peletakan sita eksekusi berdasarkan penetapan perintah eksekusi 

yang dijatuhkan oleh ketua Pengadilan Agama secara elektronik. 

Tahapan tersebut harus dilakukan dengan menerapkan protokol 

pencegahan penularan Covid-19 secara ketat.
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UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI DI PERADILAN TATA 

USAHA NEGARA

1. Upaya Hukum Secara Elektronik 

Upaya hukum adalah permohonan dari salah satu atau 

beberapa pihak berperkara kepada pengadilan tingkat lebih 

tinggi agar membatalkan putusan yang dimohonkan upaya 

hukum tersebut. Upaya Hukum terdiri dari upaya hukum biasa 

dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri atas 

Banding dan Kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa berupa 

Peninjauan Kembali. Prosedur pengajuan upaya hukum secara 

manual/konvensional diatur dalam Undang-Undang Peradilan 

TUN dan Undang-Undang Mahkamah Agung.

Pengajuan upaya hukum secara elektronik diatur dalam 

Pasal 14 Perma Nomor 1 Tahun 2019, yang menyatakan:

(1) Pendaftaran perkara upaya hukum dapat dilakukan 

melalui Sistem Informasi Pengadilan.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pernyataan upaya hukum banding, kasasi, 

peninjauan kembali, pembayaran biaya perkara yang 

diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik 

terkait.

(3) Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secara 

elektronik, keseluruhan proses pemberkasan perkara 

tersebut juga dilakukan secara elektronik melalui 

Sistem Informasi Pengadilan.
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Menindaklanjuti Perma Nomor 1 Tahun 2019, Keputusan 

KMA Nomor 129 Tahun 2019 merinci prosedur upaya hukum 

secara elektronik, sebagai berikut:

a. Bagi pihak yang sejak awal beracara secara elektronik, 

dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik dalam 

tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pemohon membayar biaya upaya hukum secara elektronik.

c. Panitera pengadilan yang bersangkutan menerbitkan akta 

pernyataan upaya hukum secara elektronik.

d. Pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, penyerahan 

memori banding/kasasi/PK, penyerahan kontra banding/

kasasi/PK maupun inzage dilakukan secara elektronik.

e. Pengiriman bundel A dan B secara elektronik.

f. Pengadilan tingkat banding/Mahkamah Agung mengunduh 

dokumen elektronik dari pengadilan tingkat pertama 

sebagai backup data.

g. Pemberitahuan putusan banding/kasasi/PK diberitahukan 

oleh pengadilan pengaju secara elektronik paling lambat 

14 (empat belas hari) setelah pengucapan putusan secara 

elektronik.

h. Semua dokumen yang diajukan secara elektronik wajib 

dalam format pdf dan rtf/doc.

Khusus mengenai upaya hukum secara elektronik ini, Bab 

I (Ketentuan Umum) pada Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 1 

Tahun 2019 mengatur persyaratan untuk dapat diajukannya 

upaya secara elektronik, sebagai berikut:
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“penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik 

pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat 

dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ketentuan 

administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara 

elektronik di tingkat pertama”.

Ketentuan ini merupakan bentuk kehati-hatian Mahkamah 

Agung atas kekhawatiran belum siapnya pemberkasan upaya 

hukum secara elektronik. Untuk itu, upaya hukum secara 

elektronik masih berupa pilihan, yang hanya dimungkinkan 

apabila telah memenuhi dua persyaratan: pertama, para pihak 

menyampaikan persetujuannya untuk melakukan upaya hukum 

secara elektronik; dan kedua, administrasi perkara tersebut 

(antara lain minutasi dan pendaftaran upaya hukum) sudah 

dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama. 

Selanjutnya, pada 31 Desember 2019 Mahkamah Agung 

menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/

KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi 

Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, 

Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik (SK KMA 27 

Nomor 1 Tahun 2019). Administrasi perkara dan persidangan 

pada tingkat Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali berdasarkan 

SK KMA 27 Nomor 1 Tahun 2019 tersebut pada pokoknya 

adalah sebagaimana tabel berikut:
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Para pihak 
mengajukan 
Permohonan 

Banding/ 
Kasasi/PK 

melalui aplikasi 
e-Court PTUN 
yang memutus 

perkaranya.

PTUN mengirim 
berkas perkara ke 

PTTUN /MA 
melalui aplikasi 

e-Court

PTTUN /
MA memeriksa 

kelengkapan 
berkas. Bila belum 
lengkap, PTTUN/
MA memberitahu 

PTUN untuk 
melengkapi 

berkasnya melalui 
e-Court. Sesudah 
berkas lengkap, 
kepaniteraan 

PTTUN/ MA 
melanjutkan 
administrasi 

perkara sesuai 
peraturan yang 

berlaku.

Apabila Majelis 
Hakim (MH) 

Banding/ Kasasi 
perlu pemeriksaan 

tambahan, 
MH membuat 
Putusan Sela 

elektronik yang 
memerintahkan 
PTUN untuk 

melakukan 
pemeriksaan 
tambahan, 

yang hasilnya 
dituangkan dalam 
Berita Acara yang 
diunggah dalam 
aplikasi e-Court.

Putusan 
PTTUN/MA 

diucapkan secara 
elektronik, dengan 

menyampaikan 
salinan putusan 
elektronik (yang 
telah dibubuhi 
tanda tangan 
elektronik) ke 

PTUN pengaju 
melalui e-Court.

PTUN pengaju 
menyampaikan 
pemberitahuan 
putusan kepada 

para pihak melalui 
e-Court paling 
lambat 14 hari 

setelah pengucapan 
putusan.

Pada saat ini, Mahkamah Agung sedang mengembangkan 

fi tur aplikasi e-Court untuk upaya hukum secara elektronik.

2. Pelaksanaa Putusan

“Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”, demikian 

bunyi Pasal 115 Undang-Undang Peradilan TUN. Yang 

dimaksud dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 

(inkracht van gewijsde) adalah: 

1. Putusan PTUN yang tidak diajukan upaya hukum dalam 

tenggang waktu yang telah ditentukan, atau memang tidak 

tersedia upaya hukum.

2. Putusan PT TUN yang tidak diajukan upaya hukum dalam 

tenggang waktu yang telah ditentukan, atau memang tidak 

tersedia upaya hukum.
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3. Putusan Mahkamah Agung.

Pelaksana Putusan Peradilan TUN adalah Badan dan/

atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan atau 

melakukan Tindakan, dengan diawasi oleh Ketua Pengadilan 

Tingkat Pertama.  Lazimnya, Putusan Peradilan TUN 

dilaksanakan secara sukarela oleh Badan/Pejabat Administrasi 

Pemerintahan, mengingat Badan/Pejabat Administrasi 

Pemerintahan tersebut adalah organ negara hukum yang harus 

selalu patuh hukum, termasuk mematuhi Putusan Pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Meski demikian, masih ada Putusan yang tidak dilaksanakan 

secara sukarela oleh Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan. 

Terhadap hal demikian, Undang-Undang Peradilan TUN telah 

menyediakan sarana pemaksa agar Putusan Peradilan TUN 

tersebut terlaksana dengan baik. 

Prosedur pelaksanaan putusan adalah sebagai berikut:

1. Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak 

dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat 

atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam 

tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat 

belas hari.

2. Enam puluh hari kerja setelah salinan putusan Pengadilan 

dikirimkan kepada Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak 

melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peratun yaitu 

tidak mencabut Keputusan TUN yang bersangkutan, maka 
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Ketua Pengadilan membuat Penetapan yang menyatakan 

Keputusan TUN yang telah dibatalkan atau dinyatakan 

tidak sah oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan 

hukum berlaku. Penetapan tersebut dikirimkan kepada para 

pihak oleh Panitera Pengadilan dengan surat tercatat.

3. Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan 

kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 

(9) huruf b dan c, yaitu pencabutan Keputusan/Tindakan 

TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan/

Tindakan TUN yang baru, kemudian setelah sembilan puluh 

hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, 

Penggugat mengajukan permohonan agar Ketua Pengadilan 

TUN/Ketua PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama 

memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan 

putusan Pengadilan.

4. Dalam hal Tergugat setelah diperintahkan untuk 

melaksanakan putusan ternyata tetap tidak bersedia 

melaksanakannya, maka terhadap Pejabat yang bersangkutan 

dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang 

paksa dan/atau sanksi administratif, serta diumumkan pada 

media massa cetak setempat oleh Panitera Pengadilan.

5. Disamping diumumkan di media massa cetak, Ketua 

Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden 

sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk 

memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan 

Pengadilan dan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat untuk 
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menjalankan fungsi pengawasan.

6. Dalam hal eksekusi tidak dapat dilaksanakan dengan 

sempurna akibat berubahnya keadaan setelah putusan 

dijatuhkan, maka Tergugat wajib memberitahukan kepada 

Ketua Pengadilan dan Penggugat. Ketua Pengadilan 

menerbitkan penetapan bahwa eksekusi tidak dapat 

dilaksanakan (non executable), dan memberitahukannya 

kepada Pemohon dan Termohon eksekusi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang 

Peratun. 

Prosedur pelaksanaan putusan ini dilaksanakan secara 

manual/konvesional.

Perma Nomor 1 Tahun 2019 belum mengatur prosedur 

pelaksanaan putusan/eksekusi secara elektronik. Sebagai salah 

satu bentuk meta kaidah, kaidah kewenangan kehakiman 

(termasuk pelaksanaan putusan secara elektronik)harus 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.152 Tidak 

diaturnya pelaksanaan putusan secara elektronik dalam 

peraturan perundang-undangan menunjukkan belum dapat 

dilaksanakannya pelaksanaan putusan secara elektronik.Pada 

saat ini aplikasi e-Court belum menyediakan menu pelaksanaan 

putusan secara elektronik. 

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum masih harus dilaksanakan secara 

konvensional/manual berdasarkan Undang-Undang Peradilan 

TUN. Meski demikian, terjadinya pandemi Covid-19 menuntut 

152 Ibid., Hlm. 38-40.
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lembaga peradilan tetap dapat melaksanakan tugasnya namun 

harus tetap menjaga keselamatan aparatur peradilan dan warga 

masyarakat. Untuk itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan 

SEMA 1/2020 dan SEMA 6/2020 yang memberikan arahan 

pelayanan peradilan (termasuk administrasi upaya hukum) 

secara elektronik, dengan tetap berpedoman pada hukum acara 

dan asas-asas umum peradilan yang baik. Beberapa hal terkait 

administrasi upaya hukum yang dapat dilaksanakan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi pada era new normal ini 

antara lain:

1. Pengiriman Penetapan Ketua Pengadilan yang menyatakan 

Keputusan TUN yang telah dibatalkan atau dinyatakan 

tidak sah oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, 

sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat (2) Undang-

Undang Peradilan TUN. Pengiriman penetapan ini dapat 

dilaksanakan secara elektronik melalui alamat email atau 

domisili elektronik para pihak.

2. Pengiriman Penetapan secara elektronik melalui alamat 

email/domisili elektronik para pihak, yang berisi perintah 

kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b 

dan c Undang-Undang Peradilan TUN, yaitu pencabutan 

Keputusan /Tindakan TUN yang bersangkutan dan 

menerbitkan Keputusan/Tindakan TUN yang baru, dalam 

hal setelah sembilan puluh hari kerja ternyata kewajiban 

tersebut tidak dilaksanakan.
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Selain kedua hal tersebut, pada masa mendatang perlu diatur 

pelaksanaan putusan (eksekusi) secara elektronik, sehingga 

aplikasi e-Court juga akan mencakup prosedur eksekusi putusan 

Peradilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan 

adanya menu eksekusi pada e-Court, Ketua PTUN dapat 

mengetahui secara cepat dan akurat perihal terlaksana atau 

tidaknya suatu putusan. Apabila suatu putusan belum terlaksana, 

Ketua PTUN dapat menjalankan prosedur eksekusi melalui 

aplikasi e-Court. Penerapan eksekusi melalui aplikasi e-Court 

disamping sebagai pengejawantahan asas peradilan sederhana, 

cepat dan biaya ringan, juga akan meningkatkan kepatuhan 

badan/pejabat pemerintahan terhadap hukum, dalam hal ini 

mematuhi Putusan Peradilan TUN.153

UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI PERADILAN MILITER

1. Upaya Hukum

Tenggang waktu dan tata cara pengajuan upaya hukum 

Perlawanan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali 

dilaksanakan sesuai Hukum Acara menurut Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Upaya 

hukum merupakan sebuah proses, penyampaian hak untuk 

menyatakan ketidaksependapatan atas putusan pengadilan, 

kepada pengadilan yang lebih tinggi baik itu yang melakukan 

Oditur Militer atau Terdakwa maupun Penasehat Hukum 

Terdakwa. 

Dalam sistem peradilan umum maupun Peradilan Militer, 

153 Pasal 119 Undang-Undang Peradilan TUN.
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upaya hukum dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu : 1. Upaya 

hukum biasa. 2. Upaya hukum luar biasa. Secara umum 

pengajuan upaya hukum baik yang dilakukan oleh oditur 

Militer atau Terdakwa maupun Penasehat Hukum, pemohon 

dalam mengajukan upaya hukum dituangkan 103 dalam bentuk 

memory (memory banding, ataupun memory kasasi), sedangkan 

pihak yang lain (bukan pemohon) baik itu Oditur Militer atau 

Terdakwa maupun Penasehat Hukum dalam memberikan 

tenggapan atas pengajuan upaya hukum dituangkan dalam 

bentukkontar memory (kontra memeory banding ataupun 

kontra memory kasasi). 1. Upaya Hukum Biasa. Sebagaimana 

dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer upaya hukum biasa dibagi menjadi 2 (dua) 

yaitu : a. Upaya hukum banding. Yaitu suatu bentuk upaya 

hukum yang dilakukan oleh Oditur Militer atau Terdakwa 

maupun Penasehat Hukum, atas putusan Pengadilan Tingkat 

Pertama, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan 

ataupun lepas dari segala tuntutan hukum. Hal yang biasa 

dilakukan dalam upaya hukum banding adalah karena adanya 

sikap tidak menerima putusan tingkat pertama khususnya yang 

berkaitan dengan penerapan hukum dan rasa keadilan. 

Setelah Hakim Ketua membacakan putusannya Terdakwa 

ataupun Oditur Militer diberikan hak untuk menyatakan 

sikap baik menerima, menolak, atau pikir-pikir atas putusan. 

Terhadap putusan baik Oditur Militer atau Terdakwa dapat 

langsung menyatakan sikap : 1) Menerima putusan jika sudah 

dipandang tepat dan adil. 2) Menolak dengan menyatakan 
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banding atau kasasi. 3) Pikir-pikir apabila belum memiliki sikap 

(dalam waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan), apabila tidak 

juga menentukan sikap, maka dianggap menerima. 

Semua proses baik pernyataan banding terhadap putusan 

maupun penyerahan memory dan lain sebagainya disampaikan 

langsung di hadapan Majelis atau di hadapan panitera, dan 

dibuatkan Akta Permohonan Banding, dan selanjutnya Akta 

Permohonan Banding dari pemohon disampaikan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan akan upaya hukum banding. 

Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadian Tingkat 

Banding, permintaan banding dapat dicabut sesuai Pasal 222 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer. 

Demikian juga Pasal 224 meyatakan selama Pengadilan 

Tingkat Banding belum memeriksa (menyidangkan) Terdakwa 

atau Oditur Militer dapat mengirimkan memory banding 

maupun kontra memory banding ke Pengadilan Tingkat 

Banding. Sedangkan Pengadilan Tingkat Banding sendiri 

dalam sistem Peradilan Militer terbagi menjadi: 1) Pemgadilan 

Militer Tinggi, atas putusan Pengadilan Militer yang berada di 

bawah kewenangan hukumnya. 2) Pengadilan Militer Utama, 

atas semua putusan Pengadilan Militer Tinggi yang memutus 

pada tingkat pertama. 

Secara umum Pengadilan Tingkat Banding memiliki 

kewenangan yang tidak jauh berbeda dengan kewenangan 

Pengadilan Tingkat pertama, hanya yang membedakan secara 

prinsip bahwa walaupun Hakim Banding dapat memanggil 
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baik Terdakwa maupun Saksi jika dipandang perlu, akan 

tetapi jalannya persidangan yang membedakan antara kedua 

pengadilan tersebut. Untuk kewenangan memutus, kewenangan 

menahan dan lain sebagainya tetap sama.

Bentuk upaya hukum sebagai wujud ketidaksependapatan 

atas putusan tingkat banding atau putusan tingkat pertama atas 

putusan bebas. Memang Pasal 231 Undang-Undang Nomor 

31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer perkara yang dapat 

dibanding kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan, 

akan tetapi berdasarkan yurisprudensi yang ada, semua perkara 

yang diputus bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala 

tuntutan masih dapat diajukan kasasi. 

Walaupun tidak tersurat ada 2 (dua) mekanisme pengajuan 

permohonan upaya hukum kasasi yang dilakukan Oditur 

Militer atau Terdakwa maupun penasehat Hukum, yaitu: 

1) Setelah sikap menerima atau menolak terhadap putusan 

tingkat pertama, waktu menyatakan sikap untuk upaya 

hukum Kasasi selama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan 

dalam persidangan. 2) Waktu selama 14 (empat belas) hari 

sejak putusan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada 

Terdakwa, sebagaimana Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 

Memori kasasi diajukan paling lambat dalam waktu 14 

(empat belas) hari sesudah diajukan permohonan kasasi oleh 

pemohon kasasi, apabila pemohon terlambat menyerahkan 

memori kasasi, maka hak untuk mengajukan permohonan 

kasasi menjadi gugur. Selama permohonan kasasi belum diputus 
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oleh Mahkamah Agung, permohonan dapat dicabut sewaktu-

waktu. Dan bila sudah dicabut, maka tidak dapat diajukan lagi. 

Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi. 

Dalam hal pemohon (Terdakwa) tidak memahami hukum, 

Panitera pada waktu menerima 106 permohonan kasasi wajib 

menanyakan alasannya dan membuatkan memori kasasinya. 

Pemeriksaan terhadap perkara kasasi dilakukan Hakim Agung 

guna menentukan : 1) Apakah benar suatu peraturan hukum 

tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. 

Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum 

tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya 

maka Mahkamah Agung putusannya mengadili sendiri perkara 

tersebut. 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan 

menurut ketentuan undang-undang. 

Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili 

tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka 

Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk supaya 

pengadilan yang memutus memeriksa lagi. 3) Apakah benar 

pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya. Dalam 

hal suatu putusan dibatalkan karena Pengadilan atau Hakim 

tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka Mahkamah 

Agung menetapkan Pengadilan atau Hakim lain yang mengadili 

perkara tersebut. 2. Upaya Hukum Luar Biasa.

Makna upaya hukum luar biasa adalah merupakan upaya 

hukum terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum 

tetap sehingga adanya upaya hukum luar biasa tidak menunda 

pelaksanaan putusan.Upaya hukum luar biasa ini sesuai Pasal 
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248 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer disebut Peninjauan Kembali yaitu merupakan 

hak yang diberikan undang-undang kepada Terpidana, atau ahli 

warisnya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 

kecuali putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala 

tuntutan hukum. 

Upaya hukum Peninjauan Kembali dapat dilakukan apabila 

terdapat keadaan baru (novum) dan dengan novum tersebut: 

a. Apabila diketahui pada waktu sidang masih berlangsung 

hasilnya akan berupa putusan bebas dari segala dakwaan 

atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Oditur 

Militer tidak dapat diterima atau akan diterapkan ketentuan 

pidana yang lebih ringan. b. Apabila dalam pelbagai putusan 

terdapat pernyataan bahwa sesuatu sudah terbukti, tetapi hal 

atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan 

sudah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain. 

c. Apabila putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu 

kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. 

Apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan 

sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu 

pemidanaan dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan 

hukum tetap maka Oditur Militer dapat mengajukan 

peninjauan kembali. Apabila pengajuan peninjauan kembali 

tidak memenuhi 3 (tiga) criteria sebagaimana Pasal 248 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer, dengan menyampaikan alasannya maka Mahkamah 

Agung menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak 
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dapat diterima. Dalam hal permintaan peninjauan kembali 

dapat diterima untuk diperiksa maka berlaku ketentuan sebagai 

berikut: a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan 

alasan pemohon, maka Mahkamah Agung menolak permintaan 

Peninjauan Kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang 

dimintakan Peninjauan Kembali tetap berlaku. b. Apabila 

Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, maka 

Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan 

Peninjauan Kembali dan menjatuhkan putusan berupa: 1) 

Putusan bebas dari segala dakwaan. 2) Putusan lepas dari segala 

tuntutan hukum. 3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan 

Oditur Militer. 4) Putusan dengan menerapkan ketentuan 

pidana yang lebih ringan. Pidana yang dijatuhkan dalam 

putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana yang 

sudah diajtuhkan dalam putusan semula. 

2. Eksekusi.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap kecuali yang memuat pidana mati, wajib dengan 

segera dilaksanakan oleh oditur sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku dengan cara-cara sebagai berikut: 

Pertama, pidana penjara dan pidana kurungan dilaksanakan 

dibadan-badan permasyarakatan militer apabila ditempat 

kedudukan Badilmil serta Boatmil tidak terdapat badan 

permasyarakatan militer, maka terpidana dikirim ke Bamasmil 

terdekat.

Kedua, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, 

apabila terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan 
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dari dinas TNI, maka terpidana menjalani pidananya di LPU 

(Lembaga Pemasyarakatan Umum) tanpa menunggu keputusan 

pemecatan dari pejabat administrasi yang berwenang. 

Ketiga, pidana mati dilaksanakan setelah mendapat 

persetujuan dari presiden republik Indonesia. 

Keempat, setelah diucapkan putusan pembebasan dari 

dakwaan atau diepaskan dari segala tuntutan hukum, oditur 

yang bertindak sebagai penuntut umum seketika itu juga 

membebaskan terdakwa apabila ia ada dalam tahanan. 

Kelima, jika terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara 

atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidan ayang sejenis 

sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka 

pidana yang satu dan pidana yang lain harus dijalani berturut-

turut berkesinambungan. 

Keenam, putusan pidana denda, jangka waktu yang diberikan 

kepada terpidana ialah satu bulan terhitung sejak putusan 

memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melunasinya, kecuali 

dalam hal pelanggaran lalu lintas harus dilunasi seketika itu 

juga. 

Ketujuh, apabila putusan  pengadilan menetapkan bahwa 

barang bukti dirampas untuk negara, Ka Otmil mengesahkan 

pelelangan barang bukti tersebut kepada kantor lelang negara 

setempat dan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah dijual, hasil 

lelang disetor ke rekening bendahara umum negara pada bank 

Indonesia.

Kedelapan, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan 

cara ditembak sampai mati oleh regu tembak sesuai dengan 
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ketentuan yang diatur untuk pelaksanaan pidana tambahan, 

Ka Otmil wajib meneruskan salinan putusan tersebut kepada 

instansi yang berwenang dengan permohonan dilaksanakan. 

Kesembilan, untuk pengawasan dan pengamatan pelaksanaan 

putusan, setiap putusan pengadilan.154

Upaya-upaya yang Dapat Dilakukan untuk Menanggulangi 

Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota TNI Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Militer terdiri dari dua buku 

yakni Buku I Ketentuan Umum dan Buku II tentang Kejahatan. 

Buku II tentang kejahatan terdiri dari kejahatan terhadap 

keamanan Negara (Pasal 64-72), kejahatan dalam melaksanakan 

kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan 

kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan 

musuh (Pasal 73-84), kejahatan yang merupakan suatu cara 

bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan 

kewajiban-kewajiban dinas (Pasal 85-96), kejahatan terhadap 

pengabdian (Pasal 97-117), kejahatan terhadap berbagai 

keharusankeharusan dinas (Pasal 118-139), pencurian dan 

penadahan (Pasal 140-146), perusakan, pembinasaan atau 

penghilangan barang-barang Angkatan perang (Pasal 147-149). 

Sanksi pidana bagi seorang militer (selama ia belum 

dipecat) pada prinsipnya adalah merupakan pendidikan atau 

pembinaan dengan maksud apabila mereka selesai menjalani 

pidananya diharapkan dapat kembali melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab dengan baik pula, sehingga dalam penyelesaian 

154 Sudarsono, Legal Issues Pada Peradilan TUN PascaReformasi: Hukum Acara dan 

PeradilanElektronik, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 192.
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suatu perkara peran Komandan/Ankum yang memegang 

satu asas kesatuan komando tidak dapat dikesampingkan, 

bahkan didaerah pertempuran peran Komandan/Ankum lebih 

diutamakan dibandingkan peran aparat penegak hukum (Polisi 

Militer dan Hakim Militer). Dalam militer ada asas kesatuan 

komandan (Unity of Command) dan asas kesatuan penuntunan 

(de eenen ondeelbaarheid). 

Timbulnya bermacam-macam kasus di negeri ini yang 

sampai pelakunya tidak lain dari pejabat-pejabat Nergara 

yang menduduki kursi terpenting dalam 20 pemerintahan 

menunjukakan bobroknya penegakan hukum di negeri ini. Yang 

seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat 

tetapi dalam kenyataannya tidak sama sekali. Peradilan militer 

pun tidak luput dari sorotan masyarakat dengan banyaknya 

kasus-kasus pelanggaran hingga kejahatan yang dilakukan oleh 

prajurit-prajurit TNI sekarang ini. Oleh karena itu, diperlukan 

upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang 

dilakukan oleh anggota TNI, yang tidak lain sebagai berikut : 

Pertama, Penegakan hukum dalam organisasi TNI 

merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban 

Komandan selaku pengambil keputusan, telah menjadi 

keharusan bagi para Komandan di setiap tingkat kesatuan 

untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para 

Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. 

Kedua, Peningkatan profesionalisme prajurit TNI, untuk 

memelihara tingkat profesionalisme Prajurit TNI agar selalu 

berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif 
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yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan 

kualitas moral Prajurit melalui pembangunan kesadaran dan 

penegakan hukum. 155

Ketiga, Kepatuhan terhadap norma, norma hukum yang 

menjadi landasan tingkah laku dan perbuatan Prajurit TNI 

diatur secara formal dalam berbagai peraturan perundang-

undangan dan dalam ketentuan hukum lainnya dan peran 

komandan menjadi sangat penting dalam rangka membangun 

kesadaran hukum dan terselenggaranya fungsi penegakan 

hukum yang efektif. 

Keempat, Peningkatan kinerja aparat penegak hukum 

dalam struktur organisasi TNI, kinerja aparat penegak hukum 

yang berada di dalam struktur organisasi TNI tidaklah bersifat 

sendiri. Keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung 

dari kebijakan para komandan sesuai fungsi dan kewenangannya 

yaitu sebagai Ankum dan atau Papera maupun dalam 

pelaksanaan teknis operasional penegakan hukum lainnya. 

Hukum Acara Peradilan Militer digunakan dalam 

penegakan hukum di lingkungan militer. Dengan adanya hukum 

acara peradilan militer, maka bagi militer yang melakukan tindak 

kejahatan atau melanggar disiplin militer dapat ditindak. Setiap 

militer maupun yang dipersamakan dengan militer melakukan 

kejahatan dalam lingkungan militer maka akan ditindak dengan 

Hukum Acara Peradilan Militer. Sehingga dalam hal ini militer 

tersebut tunduk dalam peradilan militer dan tidak tunduk pada 

peradilan umum. 

155 Sudarsono, ibid, hlm. 116.

246

BAB V UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI  

DR. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.



Di sinilah peranan Hukum Acara Peradilan Militer dalam 

menegakkan eksistensi atau keberadaan hukum pidana militer. 

Hukum Acara Peradilan Militer yang merupakan hukum 

formil membantu dalam menghadapkan seseorang dihadapan 

pengadilan. Di sini akan ada penyidikan, penuntutan hingga 

pelaksanaan putusan. Dengan demikian dapat diharapkan 

terciptanya kedisplininan dalam diri militer. Peningkatan 

kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu 

dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel 

TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit 

TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran 

hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang 

bersifat internal maupun eksternal. 
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