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BAB IV 

 

PERADILAN AGAMA PADA MASA REFORMASI 

 

 Pada bab keempat ini dipaparkan kondisi PA pada masa 

Reformasi. Bab ini berisi empat hal, yang pertama tentang 

kondisi perpolitikan di Indonesia era Reformasi. Kemudian yang 

kedua tentang proses historis terjadinya perubahan dalam 

pembinaan menuju peradilan satu atap. Dan yang ketiga berisi 

tentang kondisi PA  setelah berlakunya peradilan satu atap di 

Indonesia. Kemudian yang keempat tentang sikap masyarakat 

muslim dan pegawai PA terhadap pengalihan PA ke MA, dan 

terakhir yang kelima tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan 

Peradilan Agama.  Tema ini penting mengingat perubahan 

terhadap PA terutama dari aspek pembinaan yang semula berada 

pada “dua atap”  berubah menjadi “satu atap” terkait dengan 

rentang waktu tersebut.   

 

       4.1. Kondisi Perpolitikan Nasional Pada Era Reformasi 

     Era Reformasi disebut juga sebagai era Kebangkitan 

Demokrasi (Sri Wahyuni,2014:100). Presiden B.J. Habibie 

dalam Pidato Kenegaraan di hadapan DPR/MPR (tanggal 15 

Agustus 1998) antara lain menyebutkan: 

       1. Esensi Reformasi Nasional adalah koreksi terencana, 

melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh 

penyimpangan yang telah terjadi dalam bidang ekonomi, 

politik dan hukum. 

       2. Sasaran reformasi adalah agar bangsa Indonesia bangkit 

kembali dengan suasana yang lebih terbuka, lebih teratur 

dan lebih demokratis (Sri Wahyuni,2014:100). 

            Sebagian keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam 

melaksanakan pembangunan ekonomi harus diakui sebagai 

prestasi besar bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Indikasi 

keberhasilan tersebut antara lain tingkat pendapatan per 
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kapita pada tahun 1977 mencapai angka mendekati US$ 

1200 dengan pertumbuhan sebesar 7%. Ditambah pula 

meningkatnya sarana dan prasarana fisik infrastuktur yang 

dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Namun keberhasilan ekonomi yang dicapai pada masa Orde 

Baru, tidak diimbangi oleh pembangunan mental dan bidang-

bidang lain. Akibat langsung yang dapat dirasakan oleh 

masyarakat menjelang runtuhnya Orde Baru adalah praktik 

korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) yang semakin marak 

dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini selain 

mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan, juga telah 

menghancurkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, etika 

politik, moral, hukum, dasar-dasar demokrasi dan sendi-

sendi agama (Sri Wahyuni,2014:100). Khusus di bidang 

politik, krisis kepercayaan tersebut direspon oleh masyarakat 

melalui kelompok penekan (pressure group) dengan 

mengadakan berbagai macam unjuk rasa/demonstrasi yang 

dipelopori oleh pelajar, mahasiswa, dosen, praktisi, LSM dan 

politisi. Gelombang demonstrasi yang menyuarakan 

‘reformasi’ begitu deras mengalir dengan dukungan dari 

berbagai kalangan yang semakin kuat dan meluas. Akhirnya 

pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan 

mengundurkan diri.Wakil Presiden B.J Habibie yang 

menggantikan kepemimpinan nasional di Indonesia dilantik 

di hadapan Ketua MA dan Ketua serta Wakil Ketua 

DPR/MPR (Sri Wahyuni,2014:100). 

Dinamika politik pada periode Reformasi, dapat dilihat 

berdasarkan aktivitas politik kenegaraan sebagai berikut: 

     a. Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak lebih luas 

terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat secara 

lisan maupun tulisan yang terwujud dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan. Misalnya dikeluarkannya UU No. 

2/1999 tentang Partai Politik yang memungkinkan 

multipartai, UU No. 12/1999 tentang Pegawai Negeri yang 

menjadi anggota Parpol dan sebagainya. 
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    b. Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, 

berwibawa dan bertanggung jawab dibuktikan dengan 

dikeluarkannya Ketetapan MPR No.IX/MPR/1998. 

Ketetapan MPR ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya 

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya. 

   c. Lembaga legislatif dan organisasi sosial politik sudah 

memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya 

terhadap eksekutif yang cenderung lebih seimbang dan 

proporsional. 

   d. Satu hal yang membanggakan dalam reformasi politik adalah 

adanya pembatasan jabatan Presiden dan untuk pemilu tahun 

2004 Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih lagi oleh 

MPR melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Demikian juga 

untuk anggota legislatif, mereka telah diketahui secara 

terbuka oleh masyarakat luas. Selain itu dibentuk pula 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengakomodasi 

aspirasi daerah (Sri Wahyuni,2014:100 ).  

 

4.2. Historisitas PA Menuju Peradilan Satu Atap  (One Roof 

System) Pada Era Reformasi  

   Era Reformasi di Indonesia  ditandai dengan adanya 

kondisi krisis multi dimensi di era  tersebut yang menuntut 

pemerintah segera mereformasi penyelenggaraan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Masyarakat menuntut agar 

pemerintah  mewujudkan sistem pemerintahan yang 

demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

rakyat. Sejak itu, berbagai perubahan penting terjadi sebagai 

tonggak dimulainya  era Reformasi di bidang politik, hukum, 

ekonomi dan birokrasi. Fase ini juga dikenal sebagai 

reformasi gelombang pertama. Salah satu agenda reformasi 

adalah reformasi birokrasi (Wahyu Widiana, dalam Rapat 

Kerja Nasional MA RI, Jakarta, 18 s/d 22 September 2001: 

1) yang merupakan perubahan besar dalam paradigma dan 

tata kelola pemerintahan di Indonesia. Hal ini berkaitan erat 
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dengan  aspek birokrasi, bussines proses dan budaya kerja. 

Secara legal formal, Reformasi Birokrasi diawali dengan  

adanya Tap MPR RI Nomor X/MPR/1998 Tentang Pokok-

Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan 

dan Normalisasi Kehidupan Nasional dan Tap MPR RI 

Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Majalah Peradilan Agama, Edisi 12, Agustus 2017:5). 

Khusus tentang reformasi kekuasaan kehakiman disini 

perubahannya pada pelaksanaan reformasi di berbagai bidang 

yang termasuk di dalamnya adalah reformasi birokrasi di 

lingkungan  Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan 

kehakiman di Indonesia, selain Mahkamah Konstitusi 

(Taufiq Hamami, 2013:247). Reformasi Birokrasi sangat 

diperlukan untuk membangun good goverment sebagai upaya 

menyikapi potret birokrasi yang tidak baik (Majalah 

Peradilan Agama, Edisi 12 Bulan Agustus Tahun 2017:5). 

Latar belakang Reformasi Birokrasi tidak lain karena krisis 

multi dimensi yang dialami Indonesia tahun 1997-1998 

(Majalah Peradilan Agama, Edisi 12 Bulan Agustus Tahun 

2017:5). 

Sebagai cikal bakal dari usaha pelaksanaan reformasi 

kekuasaan kehakiman yang termasuk didalamanya  reformasi 

birokrasi pada MA dan peradilan yang ada di bawahnya, 

pada dasarnya  adalah sejak  ditetapkannya Ketetapan MPR 

No. X tahun 1998 yang ditindaklanjuti dengan 

diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan 

Undang-Undang  No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok 

Kekuasaan Kehakiman  pada tahun 1998. Undang-Undang 

tersebut menghendaki penyatuatapan  dalam pembinaan dan 

pengawasan pada peradilan-peradilan yang berada di bawah 

MA, yang sebelumnya pembinaan dan pengawasannya  

berada di bawah eksekutif untuk masalah administrasi, 

finansial dan manajemen seperti kepegawaian, keuangan dan 

lain sebagainya. Sedangkan untuk hal-hal yang bersifat 
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teknis peradilan berada dalam pembinaan dan pengawasan 

yudikatif (MA).   

    Pengundangan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 

tersebut adalah untuk memperkuat prinsip kekuasaan 

kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi 

di bidang hukum. Penguatan prinsip kekuasaan kehakiman  

tersebut adalah agar mendapat jaminan penyelenggaraan 

kekuasan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh 

kekuasaan di luar yudikatif untuk  menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-

Undang tersebut menetapkan satu garis politik hukum 

mengenai kekuasaan kehakiman, bahwa pembinaan dan 

pengawasan peradilan berada di bawah MA, dan menutup 

kekuasaan eksekutif turut campur dalam pembinaan dan 

pengawasannya (Majalah Peradilan Agama, Edisi 12 Bulan 

Agustus Tahun 2017:5). Akan tetapi  dalam kurun waktu 

beberapa tahun sampai dengan tahun 2004, politik hukum 

satu atap yang digariskan oleh Undang-Undang No. 35 

Tahun  1999 tersebut belum bisa terwujud, mengingat masih 

berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Tentang 

Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut baru 

terwujud setelah Amandemen Ketiga UUD 1945. 

Amandemen dimaksud telah menegaskan karakter dan sifat 

dari kekuasaan kehakiman dengan menegaskan bahwa 

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan peradilan. Dari amandemen ketiga 

tersebut telah berkonsekuensi diamandemennya Undang-

Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan terakhir diamandemen lagi  

dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Majalah Peradilan Agama, Edisi 12 

Bulan Agustus Tahun 2017:248).   
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   Dengan amandemen undang-undang tersebut di atas, 

maka MA merupakan  salah satu puncak kekuasaan 

kehakiman serta peradilan negara tertinggi. MA sebagai 

peradilan tertinggi bagi peradilan yang berada di bawahnya 

mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan 

kehakiman. Hal ini dikarenakan MA tidak hanya membawahi 

empat lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak 

manajemen di bidang administrasi, personil dan finansial, 

serta sarana dan prasarana keempat lembaga  peradilan (UU 

No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 21 

jo. UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 13 ayat (1) jo. UU No. 35 

Tahun 1999, Pasal 11). 

    Kebijakan  satu atap yang digariskan undang-undang 

tersebut di atas memberikan tanggung jawab dan tantangan, 

karena MA dituntut untuk menunjukkan kemampuannya 

guna mewujudkan organisasi yang profesional, efektif, 

efisien transparan dan akuntabel (Majalah Peradilan Agama, 

Edisi 12, Agustus 2017, (Jakarta: Ditjen Badilag, 2017:5). 

Tanggungjawab tersebut sebagai konsekuensi logis dari 

politik hukum satu atap yang termaktub dalam Undang-

Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Terhadap 

Undang-Undang  No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok 

Kekuasaan Kehakiman. Setelah amandemen ketiga UUD 

1945, maka undang-undang tentang kekuasaan kehakiman  

tersebut diganti dengan  Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 

dan diperbaiki kembali melalui  Undang-Undang No. 48 

Tahun 2009. Justifikasi politik hukum satu atap tersebut juga 

termuat dalam berbagai undang-undang, yakni: 

a. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo, Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2009 Tentang MA. 

b. Undang-Undang No 8 Tahun 2004 jo, Undang-Undang No. 

46 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. 

c. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo, Undang-Undang 

No. 50 Tahun 2009 Tentang PA. 



205 

 

d. Undang-Undang No 9 Tahun 2004 jo, Undang-Undang No. 

51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

    Setelah politik satu atap sebagai salah satu bentuk 

pelaksanaan reformasi kekuasaan kehakiman  pada 

pengadilan dalam lingkungan  PA, yang berjalan secara 

efektif sejak tahun 2004 berdasarkan Peraturan Presiden RI 

No. 21 Tahun 2004 Tentang  Pelaksanaan  Pengalihan 

Urusan Administrasi, organisasi dan finansial lembaga 

peradilan ke MA, mulai dilakukan secara seksama oleh 

MA atas pembinaan administrasi, finansial dan  organisasi 

kepada pengadilan dalam lingkungan PA dengan dukungan 

anggaran yang memadai (Taufiq Hamami, 2013:250).   

Secara historis proses awal lahirnya pembinaan peradilan 

satu atap di lingkungan MA pada umumnya dan khususnya 

PA berawal dari keinginan lembaga PA untuk 

diintegrasikan dengan MA. Agar  integrasi tersebut 

terwujud diperlukan perubahan terhadap ketentuan 

perundang-undangan  yang mengatur tentang PA, 

sebagaimana  tersebut pada paparan di atas (Hasbi Hasan, 

2010:65). 

       Perubahan pembinaan di lingkungan PA dari 

pembinaan ganda menjadi pembinaan tunggal pada era 

Reformasi sangat terkait dengan reformasi birokrasi 

(Majalah Peradilan Agama, Edisi 12, Agustus 2017:5) di 

Indonesia pada era Reformasi. Dimana salah satu agenda 

reformasi adalah reformasi  dalam segala  aspek kehidupan, 

termasuk  dalam bidang hukum dan peradilan yang  

bermuara di MA sebagai lembaga yang menaungi empat 

lingkungan peradilan di Indonesia termasuk PA (Majalah 

Peradilan Agama, Edisi 12, Agustus 2017:5). 

       Wacana tentang sistem  peradilan satu atap sebenarnya 

sudah dimulai sejak relatif  lama, dan telah menimbulkan 

pro dan kontra di kalangan para ahli dan praktisi hukum, 

sampai akhirnya memasuki tahun 1999. Tentang pro dan 

kontra ini, terutama juga mengenai eksistensi PA sendiri 
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karena berbeda dengan Peradilan Umum. Kalau PA selalu 

dikaitkan dengan ulama dan umat Islam, dimana mereka 

merasa memiliki, sedangkan Peradilan Umum tidak 

demikian. Pada tahun 1999 Presiden diamanati MPR untuk 

memisahkan fungsi eksekutif dan yudikatif. Maka pada 

tahun 1999  dikeluarkan UU No. 35 Tahun 1999 yang 

merevisi UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU No. 35 Tahun 1999 

disebutkan bahwa pembinaan organisasi, administrasi dan 

finansial sebuah lingkungan peradilan masuk ke 

Mahkamah Agung. Jadi sebetulnya ide penyatuatapan 

lembaga peradilan sudah terjadi sejak tahun 1999, hanya 

saja pengalihan organisasi, administrasi dan finansial 

dilakukan secara bertahap yang selambat-lambatnya  dalam 

waktu lima tahun, kecuali untuk PA waktunya  tidak 

ditentukan (Wahyu Widiana,2005:103-104).     

       Proses pelaksanaan penyatuatapan peradilan di 

lingkungan Peradilan Agama, tidak semulus badan-badan 

peradilan lainnya (Syamsuhadi Irsyad, Makalah 

disampaikan 27-30 September 2004:5). Meskipun pada 

akhirnya, sejak tanggal 30 Juni 2004, Menteri Agama telah 

menyerahkan organisasi, administrasi dan finansial 

lingkungan Peradilan Agama kepada Ketua Mahkamah 

Agung (Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (20)). 

Namun, sebelum disatuatapkan, yakni tepatnya sejak 

lahirnya UU No. 35 Tahun 1999 (UU No. 35  Tahun 1999 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman) terjadi polemik; pro dan kontra di kalangan 

masyarakat muslim. Tidak hanya antara masyarakat di luar 

dan di dalam struktur Peradilan Agama, akan tetapi juga 

antara tokoh, ulama  dan intelektual muslim (M. Amin 

Summa dan Jaenal Aripin, 2000:5). Keberadaan PA 

sebelum diberlakukannya kebijakan peradilan satu atap 

(one roof system) merupakan salah satu pilar utama 



207 

 

disamping pilar-pilar lainnya dalam lingkungan 

Kementerian Agama (Kemenag) pada waktu itu. Namun 

seiring dengan perkembangan dan kebutuhan PA terhadap 

kemandirian lembaga peradilan (independensi lembaga 

peradilan) maka PA yang sebelumnya dalam aspek 

pembinaan berada pada dua lembaga yaitu Kementerian 

Agama dan Mahkamah Agung (MA), maka pada era 

Reformasi PA hanya dibina oleh MA saja tanpa keberadaan 

Departemen Agama. Sehingga dengan  fenomena tersebut 

terdapat kekhawatiran pada sebagian kalangan muslim di 

Indonesia bahwa nilai-nilai agama Islam yang selama ini 

mewarnai keberadaan PA  dikhawatirkan akan lenyap, 

sehingga dikhawatirkan PA akan menjadi peradilan yang 

sekuler atau jauh dari nilai-nilai keagamaan (Islam).  

      Isu seputar independensi  kekuasaan kehakiman 

menggema pada saat bergulirnya reformasi di segala 

bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, 

termasuk dalam bidang hukum. Hal tersebut mengingat 

pada masa Orde Baru kekuasaan kehakiman dianggap 

dikebiri oleh kekuasaan eksekutif, yang salah satu 

contohnya nampak dalam pembinaan lembaga peradilan di 

Indonesia baik secara organisatoris, administratif dan 

finansial berada di tangan eksekutif. Sementara MA 

sebagai pemangku kekuasaan yudikatif hanya melakukan 

pembinaan terhadap empat lingkungan peradilan secara 

teknis yustisial (Abdul Ghofur Anshori, 2007:37-38). 

Sehingga fenomena ini dipandang dapat mengurangi 

kewibawaan pemangku kekuasaan kehakiman  sebagai 

penegak hukum dan keadilan.     Oleh karena itu muncul 

tuntutan dari banyak pihak agar kekuasaan kehakiman 

harus bersifat independen, salah satunya adalah dalam hal 

mekanisme pembinaannya. Dalam UU No. 14 tahun 1970 

tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang 

merupakan UU yang menganut sistem pembinaan dua atap 

(double roof system). Artinya terkait dengan pembinaan 
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terhadap lembaga peradilan ada pada dua badan yang 

bertindak selaku pembina, yaitu MA yang melakukan 

pembinaan terhadap lembaga peradilan di empat 

lingkungan peradilan secara teknis yudisial dan 

Kementerian Kehakiman yang melakukan pembinaan 

secara administratif, organisatoris dan finansial terhadap 

lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan 

Tata Usaha Negara (PTUN), serta Kementerian Agama 

yang melakukan pembinaan terhadap lingkungan Peradilan 

Agama secara administratif, organisatoris dan finansial 

(UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan 

Kehakiman Pasal 10 (1), Pasal 11 (1) dan Pasal 12). Serta 

Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang melakukan 

pembinaan terhadap lingkungan Peradilan Militer. 

        Seiring dengan  tuntutan reformasi dalam hal 

kekuasaan kehakiman,  di tataran peraturan perundangan 

mengalami perubahan, yaitu dengan diundangkannya UU 

No. 35 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 

Kehakiman. Dalam undang-undang yang baru ini sistem 

yang dipakai adalah sistem satu atap (one roof system). 

Artinya pembinaan terhadap empat lingkungan lembaga 

peradilan yang ada, baik secara teknis yustisial maupun 

secara administratif, organisatoris dan finansial berada di 

tangan MA (UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Pokok 

Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 (1), Pasal 11 (1) dan Pasal 

12). Dalam UU No. 35 Tahun 1999  secara tegas 

dinyatakan bahwa pengalihan pembinaan administrasi, 

organisasi dan finansial Peradilan Umum, Peradilan Militer 

dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung 

dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu lima tahun, 

kecuali Peradilan Agama yang tidak ditetapkan batas 

waktunya (Wahyu Widiana, 2005:92). Hal ini terjadi akibat 

dari polemik adanya sikap pro dan kontra antara para 

pejabat Kementerian Agama bersama para ulama (tokoh 

agama Islam) di satu pihak berhadapan dengan warga 
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Peradilan Agama di lain pihak (Wahyu Widiana:2005:92). 

Pihak Kementerian  Agama yang didukung oleh Bustanul 

Arifin dan Ismail Sunny bersikukuh agar Peradilan Agama 

tetap berada di bawah naungan Kementerian Agama dan 

tidak akan dipindahkan ke Mahkamah Agung. Hal ini 

didasarkan atas beberapa alasan :Pertama, peralihan 

pembinaan administrasi, organisasi dan finansial Peradilan 

Agama akan berimplikasi pada berkurangnya urusan yang 

menjadi kewenangan Kementerian  Agama. Hal ini dapat 

dijadikan alasan bagi pemerintah untuk melikuidasi 

Kementerian Agama. Apalagi, jika misalnya, lembaga 

pendidikan agama juga disatuatapkan dengan Kementerian 

Pendidikan, dan urusan haji dialihkan ke Kementerian 

Dalam Negeri. Kekhawatiran ini dapat dipahami mengingat 

Kementerian Agama merupakan salah satu pilar utama 

yang mengurus urusan-urusan keagamaan. Jika 

Kementerian Agama dibubarkan dengan alasan tidak ada 

lagi yang diurusi, tentulah  merupakan kerugian yang 

sangat besar. Alasan ini tampaknya memang sangat 

mendasar, mengingat sejak awal berdirinya Kementerian 

Agama pada tahun 1946 (3 Januari 1946), Peradilan 

Agama merupakan tulang punggung atau modal besar 

Kementerian Agama (A. Mukti Arto, 2012:154).  

        Kekhawatiran tersebut di atas dapat difahami 

mengingat sejarah Kementerian Agama yang memang 

sudah begitu panjang sejak awal era kemerdekaan. 

Peradilan Agama pada awal kemerdekaan Indonesia berada 

di bawah pembinaan Kementerian Kehakiman, dan telah 

berkembang secara luas khususnya di daerah Jawa dan 

Madura. Itulah sebabnya Menteri Agama M. Rasyidi pada 

waktu itu, segera menghubungi Kyai Muhammad Adnan, 

Ketua Mahkamah Islam Tinggi (MIT) agar mau membawa 

Peradilan Agama ke dalam tubuh Kementerian Agama, 

sehingga Kementerian Agama dapat segera eksis. Kyai 

Muhammad Adnan pun menyetujui dengan beberapa 
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catatan.Pertama, agar kondisi PA jangan sampai seperti 

zaman penjajahan Belanda, dimana kondisi PA tidak 

berkembang ke arah yang lebih maju.  Kedua, pihak 

Kementerian Agama khawatir tidak bisa lagi ‘membantu’ 

PA jika pada suatu saat nanti PA menghadapi masalah di 

Mahkamah Agung. Sebab, dengan lepasnya kontrol 

Kementerian Agama terhadap PA maka sudah pasti 

Kementerian Agama tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk 

keberlangsungan dan kemajuan PA. Ketiga, jika nanti PA 

telah menyatu di bawah Mahkamah Agung, maka perilaku 

hakim agama dikhawatirkan akan berubah. Boleh jadi 

mereka tidak lagi berperilaku sebagai hakim dan sekaligus 

ulama, melainkan berperilaku sebagaimana hakim-hakim 

pada umumnya. Mereka tidak lagi berpegang pada prinsip-

prinsip hidup seorang muslim, apalagi mencerminkan sikap 

dan perilaku sebagai seorang ulama (PPHIM, 2007:106-

108). Disamping itu para elit pejabat  Kementerian Agama 

bersikukuh tidak setuju PA dialihkan ke MA, karena 

mereka khawatir, nanti PA menjadi sekuler dan hakim serta 

aparat lainnya tidak lagi dari lulusan lembaga pendidikan 

yang dikelola oleh Kementerian Agama (Fakultas Syari’ah 

dan Hukum). Namun alasan-alasan tersebut telah dijawab 

oleh Mahkamah Agung, bahwa hakim dan pegawai PA 

tetap dari lulusan lembaga pendidikan yang dikelola oleh 

Kementerian  Agama.  

         Mencermati tiga alasan tersebut di atas, secara 

sepintas tampak rasional. Akan tetapi dibalik itu, mereka 

yang kontra penyatuatapan  sesungguhnya tidak memahami 

sejumlah persoalan yang dihadapi PA dalam kaitannya 

dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penegak 

hukum dan keadilan. Pertama, sejatinya sistem 

ketatanegaraan Indonesia mengharuskan semua badan 

peradilan, termasuk badan Peradilan Agama berada pada 

satu atap di bawah Mahkamah Agung sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 24 UUD 1945. Jika PA tetap 
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berada di bawah Kementerian Agama, maka akan terjadi 

dualisme pengawasan dan pembinaan, yang meskipun tidak 

tumpang tindih, tetapi kurang efektif. Kedua, Pengadilan 

Agama akan sulit berkembang, mengingat keterbatasan 

anggaran Kementerian Agama. Anggaran Kementerian 

Agama itu sangat kecil, sementara  banyak hal yang harus 

dibiayai, yakni Peradilan Agama, pendidikan agama-mulai 

ibtidaiyah sampai IAIN / UIN  - Kanwil/Kandep, urusan 

haji, dan lain-lain. Jika Peradilan Agama disandingkan 

dengan pendidikan, tentulah yang lebih diprioritaskan 

adalah urusan pendidikan. Sehingga dikhawatirkan 

Peradilan Agama mengalami stagnasi tidak mengalami 

perubahan yang berarti, karena memang anggaran tidak 

mendukung. Ketiga, selain dua hal mendasar tersebut di 

atas, ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu 

soal image. Sudah menjadi rahasia umum bahwa image 

masyarakat dan sebagian kalangan pemerintah terhadap 

Peradilan Agama itu negatif. Lebih tragis lagi, PA itu 

dipandang tidak lebih dari KUA (Kantor Urusan Agama) 

dan hakim-hakimnya tidak dianggap sebagai hakim (  

PPHIM, 2007:106-108). Itulah sebabnya warga Peradilan 

Agama berkeinginan kuat untuk bergabung dengan 

Mahkamah Agung. Keinginan ini diperkuat dengan 

pengalaman pahit selama Peradilan Agama berada di 

bawah Kementerian Agama sejak tahun 1946.  

       Ketika Kyai Muhammad Adnan selaku ketua MIT 

menyetujui PA bergabung di dalam Departemen Agama 

mengajukan beberapa syarat yang telah disetujui oleh 

Menteri Agama M. Rasyidi waktu itu, yaitu pertama, agar 

Peradilan Agama diurus dengan baik sehingga tidak lagi 

menjadi lembaga yang terbelakang, dan kedua, agar 

kompetensi Peradilan Agama yang telah dicabut oleh 

Pemerintah Kolonial Belanda dipulihkan kembali. Namun 

janji-janji yang pernah disepakati tidak pernah 

direalisasikan. Kyai Muhammad Adnan menyatakan bahwa 
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apapun yang terjadi, ternyata pemindahan itu tidak 

membawa perbaikan, baik dalam kualitas maupun 

wewenang PA. Keadaannya sekarang (tahun 1960, setelah 

beliau pensiun) sama dengan zaman penjajahan Belanda, 

dan hanya ada beberapa perubahan kecil yang tidak berarti 

(PPHIM, 2007:107-108). Keinginan itu diperkuat dengan 

ketidakpuasan warga Peradilan Agama terhadap kebijakan 

Departemen Agama yang diterapkan pada PA.  Hal ini, 

antara lain, ketika Pemerintah hendak memberikan 

tunjangan fungsional kepada para hakim di Indonesia, 

ternyata pihak Departemen Agama tidak menyetujui jika 

tunjangan hakim PA disamakan dengan hakim Peradilan 

Umum, sehingga akhirnya tunjangan hakim PA hanya 

diberikan sebesar 60 % (enam puluh prosen) saja  dari 

hakim Peradilan Umum. Hal ini terjadi pada tahun 1996 

(PPHIM, 2007:110). Hal-hal tersebut di atas itulah yang 

mendasari, mengapa warga Peradilan Agama yang 

dipelopori oleh para Ketua PTA seluruh Indonesia merasa 

perlu untuk berpisah dengan induk semangnya selama ini, 

yaitu Kementerian Agama. Sebagai orang yang dibesarkan 

oleh Peradilan Agama dan Kementerian  Agama serta 

mengetahui persis kondisi Peradilan Agama, H. Taufiq 

(Mantan Wakil Ketua MA dan mantan Ketua Muda Urusan 

Lingkungan PA) memahami betul keinginan warga 

Peradilan Agama itu. Secara pribadi beliau menyambut 

dengan antusias keinginan untuk berintegrasi. Namun, 

beliau tidak serta merta turut mendesak Kementerian 

Agama untuk mengabulkan tuntutan warga Peradilan 

Agama. Bahkan beliau memberi solusi dengan 

menawarkan Badan Peradilan Agama itu ditingkatkan 

kelasnya dari Direktorat di bawah Direktorat Jenderal 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Ditjen Binbagais) 

menjadi Direktorat Jenderal Peradilan Agama (Ditjen PA). 

Dengan begitu diharapkan masalah anggaran setidak-

tidaknya dapat ditingkatkan. “Ini solusi yang kami 
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tawarkan. Hitung-hitung solusi ini untuk meredam gejolak 

teman-teman di daerah. Namun, tawaran itu tidak sempat 

diwujudkan hingga pengalihan itu benar-benar terwujud 

(PPHIM, 2007:109). 

        Setelah terjadi gejolak sebagaimana tersebut di atas 

yang nampak  semakin lama semakin meningkat, perhatian 

petinggi Departemen Agama memang sedikit agak berubah 

dengan menaikkan anggaran Peradilan Agama dan kantor-

kantor PA dan PTA. Namun, hal itu tidak mampu 

menghapuskan keinginan warga PA untuk meninggalkan 

Departemen Agama (PPHIM, 2007:109) Puncak dari 

keinginan warga Peradilan Agama untuk bergabung dengan 

Mahkamah Agung  terjadi pada tanggal 27 Juli 1999. Saat 

itu, para Ketua PTA (Pengadilan Tinggi Agama) dari 

seluruh Indonesia diundang ke Jakarta untuk menghadiri 

rapat di Departemen Agama dengan tujuan untuk 

menjelaskan kebijakan Departemen Agama yang tetap 

mempertahankan Peradilan Agama di bawah naungannya. 

Rupanya, kebijakan itu tidak diterima oleh para ketua PTA. 

Mereka justru menggunakan kesempatan itu untuk 

menyusun surat pernyataan yang ditujukan kepada Menteri 

Agama, yang waktu itu dijabat oleh Malik Fajar, dan 

ditembuskan kepada DPR dan Mahkamah Agung (A. 

Mukti Arto, 2012:155).  

      Bersamaan dengan peristiwa 27 Juli 1999 tersebut 

dilakukan proses      penggodokan RUU tentang penyatuan 

atap badan peradilan di bawah MA  (UU No. 35 Tahun 

1999)  yang berjalan alot dan diwarnai adu argumentasi 

tentang perlu tidaknya Peradilan Agama masuk dalam 

penyatuan atap di Mahkamah Agung. Fenomena ini tidak 

lain menunjukkan adanya pertarungan beberapa 

kepentingan dan kekuasaan politik yang ada di dalam 

maupun di luar parlemen yang ikut mempengaruhi proses 

perjalanan RUU itu menjadi UU. Dari empat fraksi yang 

ada di DPR pada waktu itu, Fraksi PP (Persatuan 



214 

 

Pembangunan) adalah yang paling getol memperjuangkan 

penolakan penyatuan atap Peradilan Agama pada 

Mahkamah Agung. Menurut Fraksi PP, perubahan status 

badan peradilan dari dua atap ke dalam satu atap belum bisa 

menjanjikan secara pasti akan kemandirian peradilan. 

Intervensi eksekutif bukan satu-satunya faktor yang 

menimbulkan distorsi badan-badang peradilan, tetapi masih 

banyak faktor lain yang mempengaruhi (Jaenal Aripin, 

2008:123). Setelah melewati proses yang cukup alot serta 

beberapa kali lobi untuk memecahkan jalan buntu yang 

dihadapi, akhirnya dengan mufakat bulat antara fraksi 

pemerintah, ditemukan solusi yang mencerminkan titik 

kompromi dari berbagai pandangan yang harus 

diakomodasi dalam rumusan RUU tersebut. Kemudian 

lahirlah UU No. 35 Tahun 1999 yang memuat rumusan 

sistem satu atap peradilan tersebut (Jaenal Aripin, 

2008:123). Undang undang tersebut berawal dari lahirnya 

TAP MPR RI No. X/MPR/1998 yang menetapkan  

kekuasaan kehakiman harus bebas dan terpisah dari 

kekuasaan eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan 

dengan diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ditandai dengan 

pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari 

direktorat dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan 

Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 

dan lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung (A. 

Mukti Arto, 2012:76). UU No. 35 Tahun  1999 

diberlakukan tanggal 31 Agustus 1999 yang menetapkan 

pengalihan pembinaan organisasi, administrasi dan 

finansial semua badan peradilan dari departemen masing-

masing ke Mahkamah Agung akan dilakukan secara 

bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak UU ini mulai 

berlaku (Pasal 11A ayat (1), kecuali mengenai Peradilan 

Agama yang waktunya tidak ditentukan (Pasal 11 A ayat 



215 

 

(2). Itulah hasil kompromi politik di DPR antara dua pihak 

yang menyetujui konsep satu atap Peradilan Agama ke 

Mahkamah Agung dengan pihak yang tidak menyetujui, 

dan ingin mempertahankan status quo Peradilan Agama di 

bawah Departemen Agama. Sehingga secara yuridis, 

kedudukan Peradilan Agama dalam UU No. 35 Tahun 1999 

ini berada pada posisi mengambang. 

      Mengenai penyatuatapan ini, Bustanul Arifin dan 

Ismail Sunny berpendapat bahwa sampai kiamat-pun 

Peradilan Agama tidak akan pernah beralih ke Mahkamah 

Agung. Sementara itu, menurut H. Taufiq, peralihan 

Peradilan Agama ke Mahkamah Agung  hanya tinggal 

menunggu waktu saja (Wahyu Widiana, 2005:94). 

Disamping penyatuatapan tersebut memang sangat tepat 

karena penyatuatapan ini merupakan kehendak reformasi 

dalam rangka penguatan lembaga yudikatif. Jika tidak 

demikian, Peradilan Agama akan ketinggalan dibanding 

lembaga peradilan lainnya, dan ini akan sangat merugikan 

umat Islam, karena tidak memiliki lembaga peradilan yang 

representatif. Dimana hal tersebut di satu sisi merupakan 

kewajiban menjalankan syari’at Islam dalam rangka 

berhukum dengan hukum Islam (QS.Al-Maidah (5):49, 

QS.An-Nisa (4):135 dan QS. Ash-Shad (38):26), sekaligus 

merupakan pencerminan jumlah mayoritas umat Islam di 

Indonesia dibandingkan dengan umat dari agama yang lain, 

juga secara historis keberadaan Peradilan Agama di 

Indonesia sudah ada sejak masa adanya kerajaan-kerajaan 

Islam di Indonesia, sehingga secara budaya praktik 

pelaksanaan hukum Islam sudah mengakar dalam 

kehidupan umat Islam di Indonesia (A. Mukti Arto, 

2012:76 dan 155).        

         Ide penerapan peradilan satu atap (one roof system) di 

Indonesia, dimaksudkan untuk menjadikan sistem hukum 

sebagai subjek reformasi (variabel independent). Hal ini 

didasarkan pada hipotesis, bahwa hukum sebagai sarana 
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pengintegrasi, yang didayagunakan sebagai alat untuk 

mempercepat  evolusi (accelerated evolution vehicle) 

berupa transisi dari tertib bukum yang bernuansa  represif 

dan otoriter ke arah kehidupan masyarakat yang 

demokratis, tanpa embel-embel yang penuh dengan nuansa 

akrobatik politik. Seperti istilah Demokrasi Terpimpin pada 

masa Orde Lama (Abdul Halim, 2000:155) atau Demokrasi 

Pancasila pada masa Orde Baru.  Di samping hal tersebut di 

atas, penyatuatapan badan peradilan bertujuan untuk 

menciptakan independensi lembaga peradilan, dimana pada 

awal perjuangan ke arah terwujudnya independensi 

lembaga peradilan senantiasa berpulang pada gagasan 

amandemen UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok 

Kekuasaan Kehakiman (Achmad Gunaryo,2006:295). Dan 

gagasan amandemen UU No. 14 Tahun pada tahun 1970 

tersebut  selalu dijadikan titik perjuangan para hakim pada 

setiap Munas IKAHI (Wahyu Widiana,2005:102-110). 

Pertimbangan usulan tersebut adalah sebagian pasal dalam 

UU yang merupakan replika dari UU No.  19 Tahun 1964, 

yakni membatasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang 

independen. Hal ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh 

pada terganggunya sistem peradilan secara keseluruhan, 

dan semuanya itu merupakan penyebab perusakan terhadap 

kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri dan 

independen serta bertanggungjawab (Ahmad Mujahidin, 

2007:132). 

         Pembatasan kekuasaan kehakiman oleh kekuasaan 

eksekutif terjadi karena format politik otoriter baik dalam 

pemerintahan Orde Lama maupun pemerintahan Orde Baru 

tidak menghendaki manifestasi independensi peradilan, 

yang pada akhirnya akan bermuara pada upaya 

keseimbangan kekuasaan (checks and balance) di antara 

cabang-cabang kekuasaan negara, seperti yang dikehendaki 

dalam separation of power Montesquieu (1689-1721 M) 

(Cik Hasan Bisri, 2000:49-50). Paham Trias Politika 
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tersebut berintikan independensi masing-masing alat 

kelengkapan negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif). 

Gagasan Montesque yang fundamental bahwa setiap 

percampuran atau berpusatnya kekuasaan di satu tangan 

antara kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan 

kekuasaan eksekutif (seluruhnya atau dua diantara tiga) 

dipastikan akan menimbulkan kekuasaan atau pemerintahan 

yang sewenang-wenang, sehingga badan (alat kelengkapan) 

organisasi negara harus dipisahkan satu sama lain, yakni 

yang satu independen terhadap yang lain (Cik Hasan Bisri, 

2000:49-50).  

     Adanya “penguasaan” dari pihak eksekutif terhadap 

yudikatif, bisa dianggap wajar mengingat paradigma hukum 

yang diterapkan pada awal penyusunan UUD 1945, tidak 

menganut teori pemisahan kekuasaan negara (separation of 

power) melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan 

(division of power).  Seperti juga ditegaskan oleh Soepomo 

ketika sidang BPUPKI, bahwa prinsip yang dianut dalam 

Undang-undang Dasar tidak didasarkan atas ajaran 

Triaspolitika yang meminta secara tegas dipisahkan antara 

cabang legislatif, eksekutif  dan yudikatif  (Cik Hasan Bisri, 

2000:49-50  ). Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman 

merupakan undang-undang yang menganut sistem dua atap 

(double roof system). (Jaenal Aripin,2008:290) Sehingga 

masuknya pihak eksekutif dalam kekuasaan kehakiman 

disinyalir sebagai salah satu sebab mengapa kekuasaan 

kehakiman di Indonesia ini tidak independen pada waktu 

itu. Oleh karenanya, kompleksitas permasalahan di sektor 

peradilan pada awal Reformasi adalah berkaitan dengan 

format yuridis formal pemisahan yang tegas  antara fungsi 

yudikatif dan eksekutif. Sehingga hal yang penting 

dilakukan adalah berkaitan dengan penguatan kekuasaan 

kehakiman dalam perspektif kelembagaan dan teknis 

administrasi peradilan (Abdul Halim, 2000:110). 
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        Perlu difahami bahwa pembaruan kekuasaan 

kehakiman dan sistem peradilan, sangat  erat kaitannya 

dengan politik hukum yang berlaku (Abdul Halim, 

2000:110). Karena itu, seiring dengan tuntutan reformasi 

dalam bidang kekuasaan kehakiman agar mandiri dan 

independen seperti diharapkan dalam UUD 1945 dan Tap 

MPR X/1998, tataran peraturan perundang-undangan 

mengalami perubahan, yaitu dengan diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan 

atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok 

Kekuasaan Kehakiman (Jaenal Aripin, 2008:291).  

     Perkembangan penting dengan diberlakukannya  UU 

No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman 

berkaitan dengan aspek organisasi, administrasi dan 

finansial pengadilan adalah sebagai berikut:  

1. Pembinaan organisasi, administrasi dan finansial semua 

badan peradilan yang semula berada di bawah 

departemen masing-masing dialihkan ke Mahkmah 

Agung (Pasal 11 ayat (1)). 

2. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial diatur 

lebih lanjut dengan UU sesuai dengan kekhususan 

lingkungan peradilan masing-masing (Pasal 11 ayat 

(2)). 

3. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial 

pengadilan tersebut dilakukan secara bertahap, paling 

lama 5 (lima) tahun sejak UU ini mulai berlaku (Pasal 

11A ayat (1)). 

4. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial bagi 

Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan (Pasal 11A 

ayat (2)). 

5. Pelaksanaan pengalihan secara bertahap ditetapkan 

dengan Keputusan Presiden (Ahmad Mujahidin, 

2007:10).  

       Seiring adanya amandemen UUD 1945 yang 

menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan kehakiman 
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dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi selain Mahkamah 

Agung, maka UU No. 35 Tahun 1999 mengalami perubahan 

untuk disesuaikan dengan UUD 1945 menjadi Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman (Ahmad Mujahidin, 2007:174). Undang-Undang 

ini juga menganut sistem satu atap (one roof system), 

sehingga tetaplah Mahkamah Agung (Ahmad Mujahidin, 

2007:174) yang berwenang melakukan pembinaan secara 

teknis yustisial, administratif, organisasi dan finansial 

terhadap empat lingkungan peradilan yang ada di bawahnya. 

    Latar belakang diundangkannya UU No. 4 tahun 

2004 ini adalah karena adanya perubahan UUD 1945 yang 

telah membawa perubahan penting terhadap 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga UU No. 14 

Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman 

sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 

1999 perlu disesuaikan dengan UUD 1945 tersebut 

(Konsideran UU Nomor 4 Tahun 2004). Meskipun demikian, 

dengan diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999 tidak serta 

merta langsung memindahkan badan-badang peradilan ke 

Mahkamah Agung, terutama untuk PA. Secara resmi, baru 

mulai pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2004, Peradilan 

Agama yang sebelumnya di bawah Departemen Agama 

dialihkan ke Mahkamah Agung (Konsideran UU Nomor 4 

Tahun 2004). Akan tetapi, mengingat sejarah perkembangan 

Peradilan Agama yang spesifik dalam sistem peradilan 

nasional, pembinaan terhadap Badan Peradilan Agama 

dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat 

Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia (Wahyu 

Widiana, 2005:94-95). 

      UU No. 4 Tahun 2004 ini hanya sebagai alat 

bargaining, yakni untuk mengakomodir aspirasi umat Islam 

yang pada waktu itu direpresentasikan oleh MUI (Majelis 

Ulama Indonesia), dimana pada waktu itu menolak sistem 

peradilan satu atap. Kemudian dalam waktu berikutnya, pada 
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tahun 2004 atau lima tahun sejak ditetapkannya UU No 35 

Tahun 1999, maka disusunlah empat Rancangan undang-

undang, yakni RUU Kekuasaan Kehakiman, RUU Perubahan 

UU MA, RUU Perubahan  Peradilan Umum dan RUU 

Perubahan PTUN. Usaha ini dilakukan dalam rangka 

pelaksanaan peradilan satu atap. Kemudian untuk membahas 

RUU ini pemerintah dan DPR mengadakan pertemuan 

berkelanjutan yang terdiri dari pemerintah, yakni Menteri 

Kehakiman  yang diwakili oleh Abdullah Gani dan 

melibatkan seluruh instansi terkait. Pada itu Direktur 

Pembinaan Badan Peradilan Agama (Drs. Wahyu Widiana, 

MA) ditugaskan oleh Menteri Agama untuk menjadi 

asistensi dalam membahas empat RUU tersebut. Dalam 

pembahasan itu DPR selalu bertanya-tanya kepada 

Departemen Agama, tentang bagaimana sikap Departemen 

Agama tentang rencana penyatuatapan empat  lingkungan 

peradilan yang ada di Indonesia khususnya Peradilan Agama. 

Jawaban dari Dirbinbapera adalah bahwa beliau mengikuti 

kebijakan pimpinan dan aspirasi ulama, bahwa kembali ke 

UU No. 35 tahun 1999, artinya setuju terhadap 

diwujudkannya peradilan satu atap tetapi waktunya tidak 

dibatasi. Namun dalam perkembangan selanjutnya karena 

alasan untuk kepentingan peradilan sendiri dan UUD 

mengatakan bahwa empat lingkungan kekuasaan kehakiman  

berada di bawah MA, maka tidak ada pilihan lain kecuali 

bahwa PA harus masuk ke MA.      

       Dari Fraksi-fraksi Partai Islam di DPR  mengadakan 

pendekatan (lobi) dengan pihak Depag. Mereka mengatakan 

bahwa kalau PA tidak masuk dalam sistem peradilan satu 

atap sekarang maka akan ditinggalkan. Jadi semua 

tergantung Menteri Agama. Sementara kalau pihak legislatif 

(DPR) sudah sepakat, sementara pihak eksekutif 

(menteri/Presiden) tidak sepakat maka peraturan 

perundangan (hukum) tersebut akan tetap berlaku. Jadi bisa 

jadi suatu UU akan berlaku walaupun tanpa ditandatangani 
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oleh Presiden. Selanjutnya momentum tersebut bertepatan 

dengan  Rakernas MUI  pada akhir November 2003, dimana 

pada rapat tersebut Dirbinbapera menyampaikan bahwa 

keinginan untuk menyatukan PA di bawah MA nampaknya 

sudah tidak bisa dibendung dan merupakan keputusan 

politik, maka MUI menyetujui kalau PA masuk MA, dengan 

beberapa catatan, diantaranya, walaupun PA sudah masuk 

MA tetapi dalam melakukan pembinaan  terhadap PA harus 

memperhatikan  saran dan pendapat Menteri Agama dan 

MUI, artinya dalam melakukan pembinaan terhadap PA 

maka masukan baik dari Menteri Agama maupun MUI tetap 

harus mendapatkan perhatian, sebagaimana yang termuat 

dalam UU No. 4 Tahun 2004. Disamping itu  catatan yang 

lain adalah bahwa hukum Islam harus tetap menjadi acuan 

pokok dalam pengambilan putusan di PA (Wahyu Widiana, 

2005:104-105). 

    Dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan 

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya 

Negara Hukum Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan 

kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 4 

Tahun 2004 tersebut  dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam 

lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, 

lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata 

Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.  

Dengan demikian berkaitan dengan pemegang kekuasaan 

kehakiman terdapat dua buah lembaga negara, yaitu 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga 

secara tegas diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 

Hasil Amandemen. Terhadap Mahkamah Konstitusi secara 

khusus diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (Ahmad Mujahidin, 2007:9).  
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   Keberadaan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman,  dipandang perlu adanya perubahan terhadap 

undang-undang yang ada. Maka hingga saat ini untuk 

masing-masing lingkungan peradilan telah memiliki undang-

undang tersendiri yang merubah undang-undang 

sebelumnya. Adapun peraturan perundang-undangan di 

bidang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:  

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang merupakan undang-undang 

yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung. 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum. 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. 

       Dengan adanya pemindahan kewenangan bidang 

organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan dari 

eksekutif kepada yudikatif berdasarkan UU No. 4 Tahun 

2004, maka pembinaan bidang teknis yustisial dan non-

yustisial lembaga peradilan, telah berada satu atap di bawah 

kekuasaan Mahkamah Agung. Pemindahan kewenangan di 

bidang organisasi  adalah meliputi kedudukan, tugas, fungsi, 

kewenangan dan struktur organisasi pada semua badan 

peradilan (Achmad Gunaryo, 2006:297). Adapun yang 

dimaksud dengan pemindahan kewenangan di bidang 

administrasi, meliputi kepegawaian, kekayaan negara, 
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keuangaan, arsip dan dokumen, termasuk finansial dari 

masing-masing instansi/departemen, beralih satu atap di 

bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Jainal Aripin, 

2008:312). Diantara substansi UU No. 4 Tahun 2004 yang 

berhubungan dengan PA adalah sebagai berikut: 

1.Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial PA ke 

MA dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2005.  

2.Pengalihan tersebut dilakukan oleh Keppres yang harus 

keluar  selambat-lambatnya 60 hari  sebelum 30 Juni 

2004. 

3.Di MA dibentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Badan 

Peradilan Agama. 

4.Pegawai dan aset PA menjadi pegawai dan aset MA, 

bukan lagi milik Departemen Agama. 

5.Pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama 

Departemen Agama menjadi pegawai Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Agama pada MA (Wahyu Widiana, 

2005:95). 

        Pada tanggal 23 Maret 2004 keluarlah Keppres No. 21 

Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi 

dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan 

Peradilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman 

& HAM ke MA dilakukan pada tanggal 31 Maret 2004, 

sedangkan pengalihan Peradilan Agama pada tanggal 30 

Juni 2004. Kini ketiga peradilan tersebut telah  dialihkan ke 

MA sesuai tanggal yang disebutkan  dalam Keppres di atas.  

Sehingga secara organisatoris,  PA yang terdiri dari 343 

Pengadilan Tingkat Pertama dan  24 Pengadilan Tingkat 

Banding tidak lagi berada  di bawah Kementerian Agama, 

namun sudah secara resmi berada di bawah MA. Walaupun 

demikian pengalihan tersebut bukan berarti hubungan PA 

dengan  Kementerian Agama putus sama sekali.  

        Dilihat dari aspek historis masa lalu, PA tidak dapat 

lepas dari Kementerian Agama, bahkan untuk masa kini 

sekalipun. Alinea keempat pada penjelasan Umum UU No. 
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4 Tahun 2004 memperlihatkan bahwa Menteri Agama atau 

Kementerian Agama bahkan MUI masih mempunyai akses 

dalam membina PA. Lebih jauh dari itu, PA masih terus 

dan tidak akan pernah putus hubungan dengan Kementerian 

Agama. Hal ini dapat dilihat antara lain dari pembinaan 

Hukum Islam sebagai hukum materi PA dan Sarjana 

Syari’ah yang notabene merupakan produk perguruan 

tinggi binaan Kementerian Agama, merupakan sumber daya 

manusia (sdm) pokok yang disyaratkan untuk menjadi 

aparat penegak hukum di lingkungan PA (Wahyu Widiana, 

2005:95). 

          Setelah sebelas  tahun dari proses penyatuatapan 

badan peradilan di Indonesia, sudah tidak ada lagi lembaga 

peradilan yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, 

melainkan semuanya sudah berada di bawah Mahkamah 

Agung, termasuk Peradilan Agama. Hal ini mengingat 

bahwa kebijakan atap tunggal atau one roof system tersebut 

adalah untuk menciptakan independensi kekuasaan 

kehakiman (yudikatif). Berangkat dari ajaran pemisahan 

kekuasaan Montesquieu,  bahwa setiap percampuran (di 

satu tangan) antara legislatif, eksekutif dan yudikatif 

(semua atau dua diantara tiga), niscaya akan melahirkan 

kekuasaan yang sewenang-wenang (Achmad Gunaryo, 

2006:296). Karena itu, penyatuatapan dijadikan momentum 

awal mereformasi kekuasaan kehakiman berikut badan-

badan peradilan yang ada di bawahnya. 

         Hal lain yang perlu untuk dicermati dari sistem 

peradilan satu atap adalah bahwa sistem peradilan tersebut 

potensial menimbulkan implikasi, baik yang diharapkan 

maupun yang tidak diharapkan. Implikasi yang perlu 

diantisipasi dengan adanya sistem ini antara lain adalah 

(Achmad Gunaryo, 2006:296):   

1) Ditinjau dari ajaran Triaspolitika, pemisahan kekuasaan 

kehakiman dari kekuasaan legislatif dan eksekutif 

menjadi lebih murni, dengan demikian hubungan checks 
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and balance menjadi terbatas pada pengangkatan Hakim 

Agung.  

2) Cakupan pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman, ia 

selain harus bertanggungjawab secara teknis yustisial 

juga secara administratif. Padahal diketahui bahwa 

terdapat tumpukan perkara di MA yang jumlahnya 

ribuan, belum lagi beban administratif sebagai akibat 

langsung dari penyatuan atap tersebut.  

3) Ada  semacam kekhawatiran sistem satu atap justru akan 

melahirkan kesewenang-wenangan pengadilan atau 

hakim, karena dengan satu atap tidak ada lagi lermbaga 

lain yang mengawasi perilaku hakim.    

          4) Dengan penyatuan atap diharapkan pengawasan akan 

lebih mudah dan efisien. Sistem satu atap akan lebih 

baik, ketika diiringi oleh keberadaan Komisi Yudisial 

(Abdul Ghofur Anshori, 2008:40).  

      Pengaruh dari penyatuatapan lembaga Peradilan 

dalam lingkup PA diantaranya adalah sebagai berikut:  

           1.Terjadi peningkatan independensi kekuasaan kehakiman 

sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang kekuasaan 

kehakiman yang menghendaki kekuasaan kehakiman 

benar-benar merdeka bebas dari campur tangan 

kekuasaan lain. Di samping itu keberadaan PA lebih 

mantap dan sederajat dengan peradilan lainnya. 

  2. Pembinaan terhadap PA baik terkait aspek organisasi, 

administrasi, administrasi dan finansial, dilakukan oleh 

MA, yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga 

setingkat Direktorat Jenderal (eselon satu), sehingga 

terdapat peningkatan bila dibandingkan ketika PA masih 

berada di bawah Departemen Agama yang hanya 

dilakukan oleh lembaga setingkat direktorat (eselon 

dua). 

 3. Persaingan diantara aparat MA diantara empat lingkungan 

peradilan termasuk aparat PA akan semakin sehat 

(Wahyu Widiana, 2005:98-99). Sehingga aparat PA 
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memiliki peluang yang sama untuk bersaing menduduki 

jabatan tertentu di lingkungan MA dengan aparat dari 

lingkungan peradilan yang lain.    

             Pada akhirnya “peradilan satu atap” sudah menjadi 

realitas dan menjadi kebijakan politik nasional yang 

dinyatakan dalam suatu undang-undang, yang akan 

mempengaruhi keberadaan PA di masa mendatang. Oleh 

sebab itu hal tersebut tidak perlu lagi dipermasalahkan, 

justeru dengan melihat  kenyataan tersebut perlu 

mendapatkan dukungan dari semua pihak agar 

keberadaannya semakin berkembang ke arah yang 

diharapkan sebagai peradilan negara.  

     

4.3.Perubahan PA Setelah berlaku Pembinaan Satu Atap  

    Setelah diberlakukan pembinaan satu atap (one roof 

system)  di bawah Mahkamah Agung, beberapa perubahan 

penting atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana diungkapkan dalam Penjelasan atas UU  No. 50 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama bila dibandingkan dengan era 

sebelumnya adalah sebagai berikut (Penjelasan UU Nomor 50 

Tahun 2009): 

1. Terjadi peningkatan independensi kekuasaan kehakiman 

sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang kekuasaan 

kehakiman yang menghendaki kekuasaan kehakiman 

benar-benar merdeka & bebas dari campur tangan 

kekuasaan lain. Di samping itu keberadaan PA lebih 

mantap dan sederajat dengan peradilan lainnya. Dan 

eksistensi PA semakin nyata setelah keberadaannya 

termaktub dalam UUD 1945 hasil Amandemen Ketiga 

disamping tiga lingkungan peradilan lainnya (Tim 

Pustaka Baru, 2014:14  ).  

2. Pembinaan terhadap PA baik terkait aspek organisasi, 

administrasi dan finansial, dilakukan oleh MA yang 

dalam hal ini dilakukan oleh lembaga setingkat 



227 

 

Direktorat Jenderal (eselon satu), sehingga terdapat 

peningkatan bila dibandingkan ketika PA masih berada di 

bawah Departemen Agama yang hanya dilakukan oleh 

lembaga setingkat direktorat (eselon dua). 

3. Persaingan diantara aparat MA diantara empat lingkungan 

peradilan termasuk aparat PA akan semakin sehat 

(Wahyu Widiana,2005:98-99). Sehingga aparat PA 

memiliki peluang yang sama untuk bersaing menduduki 

jabatan tertentu di lingkungan MA dengan aparat dari 

lingkungan peradilan yang lain.    

4. Perubahan yang signifikan menyangkut tentang 

kedudukan dan struktur PA juga berkaitan dengan 

masalah pemisahan antara Panitera dan Sekretaris. Dalam 

UU No. 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa :  “Panitera 

pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan”, 

dengan demikian, berdasarkan ketentuan UU No. 3 

Tahun 2006, organisasi Pengadilan Agama terdiri atas 1). 

Ketua dan Wakil Ketua, sebagai pimpinan; 2). Hakim-

hakim sebagai anggota; 3). Panitera (bertugas 

menyelenggarakan Administrasi Perkara dan mengatur 

tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, 

dan Juru Sita); dan  4). Sekretaris (bertugas 

menyelenggarakan Administrasi Umum dan mengatur 

tugas Wakil Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan, 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan Kepala Sub 

Bagian Umum).   

5. Mengenai pengawasan dalam UU No. 3 Tahun 2006 

diatur bersandingan dengan pembinaan, disebutkan 

bahwa; “Pembinaan dan pengawasan umum terhadap 

hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. 

Pembinaan dan pengawasan umum tersebut tidak boleh 

mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan 

memutus perkara”. Penguatan pengawasan hakim, baik 

pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun 

pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang 
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dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta 

perilaku hakim. Di bidang pengawasan ada Ketua Muda 

Pengawasan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu 

oleh beberapa Hakim Agung Pengawas dan Badan 

Pengawas Mahkamah Agung. 

6. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik 

hakim pada Pengadilan Agama maupun hakim pada 

Pengadilan Tinggi Agama, antara lain melalui proses 

seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel  

dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus 

pendidikan hakim. 

7. Adanya jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim. 

8. Adanya transparansi putusan dan limitasi pemberian 

salinan putusan. 

9. Adanya transparansi biaya perkara serta pemeriksaan 

pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara. 

10. Bantuan hukum, bagi yang tidak mampu ada bantuan 

hukum secara cuma-cuma, dengan menyertakan Surat 

Keterangan Tidak Mampu dari Camat. 

      11.Adanya Majelis kehormatan hakim dan kewajiban hakim 

untuk menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. 

     Secara umum, perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada 

dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka pada peradilan yang bersih serta 

berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan  

terpadu (integrated justice system), terlebih Peradilan Agama 

secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah  

Mahkamah Agung. Sebagai benang merah sekaligus  untuk 

memudahkan serta menyederhanakan pemahaman dalam 

tulisan ini maka di bawah ini dipaparkan tabel perbandingan    

mengenai kondisi PA baik pada masa Orde Baru dan masa 

Reformasi. 
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Tabel IV.1. 

Pebandingan Kondisi PA pada Masa Orde Baru dan 

Era Reformasi 

(A. Mukti Arto: 2012: 377-378) 
 

NO DALAM UU NO. 7 

TAHUN 1989 (era Orde 

Baru) 

DALAM UU NO. 3/2006, 

UU NO 11/2006 DAN UU 

NO. 50 /2009  

(era Reformasi) 

1 PA dibentuk dengan 

keputusan Presiden, 

Pengadilan Tinggi Agama 

dengan UU. Dahulu 

organisasi, administrasi, dan 

finansial Pengadilan Agama 

dan Pengadilan Tinggi 
Agama  diselenggarakan 

oleh Menteri Agama. 

PA dibentuk dengan 

Keputusan Presiden, 

Pengadilan Tinggi Agama 

dibentuk dengan UU. 

Sekarang organisasi, 

administrasi, dan finansial 

PA dan Pengadilan Tinggi 
Agama  diselenggarakan 

oleh Mahkamah Agung. 

2 PA berkedudukan sebagai 

salah satu unsur pelaksana 

kekuasaan kehakiman 

(yudikatif) menurut UU No. 

14 Tahun 1970. Di bawah 

Menteri Agama (eksekutif), 

sehingga terkesan sebagai 

lembaga administrasi 

negara. 

PA berkedudukan sebagai 

salah satu unsur 

penyelenggara negara di 

bidang yudikatif di bawah 

Mahkamah Agung 

(yudikatif) berdasarkan 

UUD 1945 sebagai dasar 

konstitusional. Khususnya 

Pasal 24 UUD 1945 Hasil 

Amandemen dan UU No. 48 

Tahun 2009 tentang MA 

3 PA telah memiliki 

kelembagaan dalam sistem 

ketatanegaraan yang 

terpisah dari  dan sejajar 

dengan pengadilan lain yang 

setingkat dalam struktur 

organisasi negara. 

PA tetap memiliki 

kelembagaan dalam sistem 

ketatanegaraan yang 

terpisah dari dan sejajar 

dengan pengadilan lain yang 

setingkat dalam struktur 

organisasi negara (tidak ada 

perkembangan). 

4 PA berkedudukan   mandiri 

dan merdeka, karena tidak 

PA berkedudukan mandiri, 

merdeka dan tidak ada 
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ada ketergantungan dengan 

Peradilan Umum dalam 

menyelenggarakan fungsi 

peradilan. 

ketergantungan dengan 

pengadilan negeri dan/atau 

institusi lain dalam 

menyelenggarakan fungsi 

peradilan dan fungsi rumah 

tangga pengadilan. 

5 Dalam UU No 7 Tahun 

1989 kompetensi absolut 

PA hanya terbatas pada 

perkara perdata tertentu 

saja. 

Dalam UU No 3 Tahun 

2006 kompetensi absolut 

PA pada perkara tertentu. 

Sehingga kewenangannya 

lebih luas dibandingkan 

sebelumnya   

6 Masih adanya hak opsi, 

terutama dalam sengketa 

pembagian warisan 

Sudah tidak adanya hak 

opsi, terutama dalam 

sengketa pembagian 

warisan 

7 Jabatan Panitera dan 

Sekretaris masih menyatu, 

disingkat Pansek 

Jabatan Panitera dan 

Sekretaris sudah terpisah 

8 Peradilan Agama Berada di 

bawah Eselon Dua  

(Direktorat Pembinaan 

Badan PA) Departemen 

Agama  

PA berada di bawah Eselon 

Satu  (Direktorat Jenderal 

PA) Mahkamah Agung RI  

9 Untuk wilayah Propinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam 

masih diberlakukan regulasi 

yang sama dengan PA di 

wilayah lain di seluruh 

Indonesia  

Untuk wilayah Propinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam 

diberlakukan regulasi yang 

berbeda dengan PA di 

wilayah lain di seluruh 

Indonesia. Sehingga 

memiliki kewenangan yang 

lebih luas dibandingkan 

dengan PA di luar wilayah 

Nanggroe Aceh Darussalam 

(UU No. 44 Tahun 1999 

dan UU No. 18 Tahun 

2001).  
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   UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

undang nomor 7 tahun 1989 tentang PA, dilihat dari aspek ini 

jelas PA status dan kedudukannya sudah kuat sebagai 

pelaksana kekuasaaan kehakiman sebagaimana peradilan-

peradilan lain, dengan demikian tidak akan ada perdebatan lagi 

mengenai kehadiran PA dalam sistem kekuasaan kehakiman. 

PA adalah pranata konstitusional. Menjalankan PA menjadi 

tanggung jawab dan kewajiban konstitusional. Karena itu, 

penghapusannya hanya mungkin kalau ada perubahan UUD. 

Dan ini merupakan sesuatu yang sulit dibayangkan akan 

terjadi. Terkait dengan substansi hukum, di era ini upaya untuk 

melakukan perubahan terhadap Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) sebenarnya telah dilakukan, yakni menjadikan KHI 

sebagai materi rancangan undang-undang hukum terapan PA, 

menyatakan bahwa eksistensi PA sangat tergantung pada 

aspek budaya masyarakat muslim dalam menjalankan hukum 

Islam (cultural exixtance theory) juga masih belum terlalu 

kuat. 

    Pada era Reformasi keberadaan PA selain didasarkan 

pada peraturan perundang-undangan yang telah ada 

sebelumnya, juga terdapat peraturan perundang-undangan 

yang menjadi dasar hukum keberadaan PA dan 

kewenangannya, peraturan perundang-undangan tersebut 

antara lain : 

1.UU No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan terhadap UU No. 

14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok  Kekuasaan Kehakiman 

di Indonesia 

2.UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman di 

Indonesia. 

3.UU No. 5 tahun 2005 tentang Mahkamah Agung  

4.UU No. 18 tahun 2001 tentang pembentukan Mahkamah 

Syar’iyah di Nanggro Aceh Darussalam. 

5.Keppres RI No. 21 tahun 2004 tentang pengalihan 

organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan 

Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama. 
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6.UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

7.UUD 1945 Hasil Amandemen Pasal 24 ayat 2, yang 

menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan  Peradilan Umum, lingkungan 

Peradilan militer, lingkungan Peradilan Agama dan 

lingkungan  Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi.  

8.UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

pada Pasal 18 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan  

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan 

Peradilan Tata Usaha Negara.   

9.UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU. 

No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 

Dengan demikian, lahirnya beberapa UU tentang PA 

memuat beberapa perubahan yang signifikan bagi PA, yaitu:  

     Pertama, sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 

tentang PA maka semua aturan perundang-undangan 

mengenai PA yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku 

lagi. Dengan demikian, penyelenggaraan PA di Indonesia 

didasarkan kepada peraturan yang sama dan seragam. 

     Kedua, mengenai kedudukan pengadilan. Sebelum 

berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA terdapat 

ketidaksejajaran antara pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Agama dengan peradilan lainnya, khususnya dalam 

lingkungan Peradilan Umum. Hal ini sebelumnya tercermin 

dengan harus adanya pengukuhan atas putusan Pengadilan 

Agama oleh Pengadilan Negeri yang dikenal dengan istilah 

“fiat eksekusi”, yakni semua putusan Pengadilan Agama baru 

akan mempunyai kekuatan eksekusi kalau sudah disetujui 

dan dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Maka dengan 

lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 kemudian diubah dan 
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ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, 

Pengadilan Agama memiliki kemandirian untuk 

melaksanakan putusannya sendiri yang dilaksanakan oleh 

Jurusita/Jurusita Pengganti tanpa harus disetujui dan 

dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri, karena Pengadilan 

Agama sudah menjadi bagian dari MA untuk melaksanakan 

kekuasaan kehakiman. Sementara itu, kejurusitaan 

merupakan pranata baru dalam susunan organisasi 

Pengadilan Agama. 

     Ketiga, kedudukan hakim. Menurut ketentuan Pasal 15 

ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA 

disebutkan: “Hakim pada PA diangkat dan diberhentikan 

oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua MA”. 

Hal ini sama berlaku bagi hakim dalam lingkungan Peradilan 

Umum. 

     Keempat, tentang wewenang pengadilan. Menurut 

ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas UU  No. 7 Tahun 1989 tentang 

PA, disebutkan: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:  

a. Perkawinan; b.Waris; c.Wasiat; d.Hibah; e.Wakaf; 

f.Zakat; g.Infaq; h.Shadaqah; dan i.Ekonomi syari'ah.  

Kemudian dalam Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1987 tentang  PA 

dijelaskan pula bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan 

istbat (penetapan) kesaksian rukyat hilal dalam penentuan 

awal bulan pada tahun Hijriyah.  

        Kelima, tentang hukum acara. Menurut Pasal 54 UU 

No. 7 Tahun 1989, Hukum Acara yang berlaku pada 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah 

Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam 
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lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara 

khusus dalam undang-undang ini. 

     Keenam, tentang penyelenggaraan administrasi 

peradilan yang meliputi administrasi peradilan dan 

administrasi umum menjadi satu kesatuan yang langsung di 

bawah koordinasi ketua Pengadilan Agama yang dikenal 

dengan istilah pola Bindalmin (Pembinaan dan Pengendalian 

Administrasi). 

     Ketujuh, perlindungan terhadap wanita, yaitu bahwa 

gugatan perceraian tidak diajukan ke pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi kediaman tergugat, tetapi ke pengadilan 

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri, 

yakni kediaman Penggugat dalam perkara cerai gugat atau 

kediaman Termohon dalam perkara cerai talak (Jaenal 

Aripin, 20008:130-133). 

  Selanjutnya dari waktu ke waktu lembaga PA mengalami 

perubahan ke arah pembaharuan sesuai perkembangan 

tuntutan masyarakat dan politik yang meliputinya. Secara 

yuridis formal, lembaga PA disejajarkan  dengan lembaga-

lembaga peradilan lainnya terhitung sejak diundangkannya UU 

No. 7 Tahun 1989 tentang PA  yang diundangkan pada tanggal 

29 Desember 1989. Pada tanggal 20 Maret 2006 UU No. 7 

Tahun 1989 diubah dan disempurnakan dengan UU No. 3 

Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 

tentang PA (Ahmad Mujahidin, 2007:6). Pokok-pokok 

perubahan dalam undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 terdapat 

beberapa pasal yang diubah dengan menambah pasal, merubah 

pasal dan menambah ayat. Beberapa perubahan dalam UU No. 

3 tahun 2006 antara lain adalah; 

a. Hampir keseluruhan dalam UU No. 7 Tahun 1989 

mengalami perubahan, baik dalam hal perbaikan redaksi 

bahasa maupun penambahan ayat dan pasal. Pasal-pasal 

yang mengalami perubahan diantaranya; Pasal 2, Pasal 

3A, Pasal 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 
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Kemudian Pasal 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50 dan Pasal 

tambahan 52A, dan Pasal 90, 105, 106A, dan terakhir 

Pasal II. 

 

b. Diantara Pasal 3 dan 4 dalam UU nomor 3 tahun 2006 

tentang Peradilan Agama ditambah satu pasal menjadi 

Pasal 3A, sehingga Pasal 3A berbunyi; 

“Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan 

pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-

Undang.” 

 

c. Diantara Pasal 52 dan 53 UU No.  Tahun 1989 ditambah 

satu Pasal 52A, sehingga dalam UU No.  3 tahun 2006 

tentang PA Pasal 52A berbunyi; 

“Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat 

hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.” 

 

Sehingga dalam pasal ini ‘seakan-akan’ Peradilan Agama, 

selain sebagai lembaga pemberi keadilan, juga sebagai 

penentu waktu dalam wilayah kalender  Islam atau 

Hijriyah. 

 

d. Di antara Pasal 106 dan BAB VII disisipkan satu pasal 

baru yakni Pasal 106A, yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan 

perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti 

berdasarkan Undang-Undang ini.” 

 

Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat 42 pasal yang 

dirubah dalam undang-undang lama (UU No. 7 tahun 

1989 Tentang PA) ke dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 

2006. 
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  Saat ini pengaturan mengenai struktur organisasi, 

administrasi dan finansial lembaga PA telah  berada pada  

“satu atap’ yaitu di bawah MA dengan keluarnya UU No. 

3 Tahun 2006 yang mengaturnya. Sehingga PA 

mengalami penguatan kelembagaan yang semakin 

mengokohkannya sebagai sebuah peradilan yang mandiri, 

dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU 

No. 7 tahun 1989 tentang PA, dilihat dari aspek ini jelas 

bahwa PA status dan kedudukannya sudah kuat sebagai 

pelaksana kekuasaaan kehakiman sebagaimana peradilan-

peradilan lain, dengan demikian tidak akan ada perdebatan 

lagi mengenai kehadiran PA dalam sistem kekuasaan 

kehakiman. PA adalah pranata konstitusional.       

Sehingga menjalankan PA menjadi tanggung jawab dan 

kewajiban konstitusional. Karena itu, penghapusannya 

hanya mungkin kalau ada perubahan UUD. Dan ini 

merupakan sesuatu yang sulit dibayangkan akan terjadi. 

Terkait dengan substansi hukum, di Era Reformasi ini 

upaya untuk melakukan perubahan terhadap Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) sebenarnya telah dilakukan, yakni 

menjadikan KHI sebagai materi Rancangan Undang-

Undang Hukum Terapan PA, meskipun undang-undang 

ini belum disyahkan, akan tetapi tetap terus digodok dan 

disempurnakan (Ahmad Mujahidin, 2007:12). 

       Penyatuatapan PA bermakna penyatuatapan 

pengurusan (pengawasan dan pembinaan), segala urusan 

PA ke bawah MA, dengan adanya penyatuatapan ini, 

maka urusan pembinaan dan pengawasan teknis Peradilan 

serta urusan Organisasi, Administrasi dan finansial PA 

menjadi kewenangan MA, artinya Depertemen Agama 

tidak lagi punya kewenangan dalam hal tersebut akan 

tetapi Departemen Agama  masih diberikan hak untuk 

memberikan nasehat dan pertimbangan terhadap 

pembinaan Peradilan Agama. Penyatuatapan ini juga 

memberikan PA kedudukan yang sejajar dengan peradilan 
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lainnya, dan selanjutnya dengan berada di bawah MA, 

maka urusan organisasi PA juga diatur dengan Aturan 

yang sama dengan aturan administrasi peradilan di 

lingkungan MA secara umum. Dengan penyatuatapan ini 

diharapkan dapat dilakukan perbaikan dan penataan serta 

pengembangan PA (Handayani,2012). Di samping itu 

dengan penyatuatapan maka eksistensi PA lebih kuat 

dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, bila selama 

ini PA masih merasakan diskriminasi dan kekurangan 

dibandingkan dengan peradilan-peradilan lainnya, maka 

pada era Reformasi ini diharapkan PA dapat berkembang 

sejalan dan sama dengan peradilan-peradilan lainnya yang 

sama di bawah satu atap yaitu MA.  Sementara terhadap 

Mahkamah Konstitusi segala hal yang terkait dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsinya menjadi wewenang 

secara internal. Adapun mengenai Mahkamah Konstitusi 

ini diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi. 

     Selain MA dan Mahkamah Konstitusi terdapat 

lembaga negara lain yang berhubungan dengan kekuasan 

kehakiman yaitu Komisi Yudisial (KY), yang mempunyai 

tugas dan kewenangan antara lain melakukan seleksi 

calon Hakim Agung dan menjadi pengawas terhadap 

kinerja hakim secara keseluruhan. Dengan demikian 

sistem peradilan yang ada di Indonesia telah memadai, 

sehingga yang terpenting untuk saat ini adalah 

membangun moral dari aparat penegak hukum itu sendiri. 

Termasuk di dalamnya dapat ditempuh melalui jalur 

pendidikan hukum yang menekankan pada aspek 

pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), dan nilai 

(values). Sehingga para calon penegak hukum yang 

dihasilkan nantinya di samping memiliki keahlian di 

bidang hukum juga menjunjung tinggi moral dan etika.  

Termasuk dalam hal ini PA yang telah memiliki 

kompetensi selain di bidang Hukum Keluarga juga 
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Hukum Perdata lain dalam hal ini yang berkaitan dengan 

Ekonomi Syari’ah. Sehingga dengan sistem satu atap ini, 

maka diperlukan sumber daya manusia hakim Pengadilan 

Agama yang benar-benar menguasai bidang Ekonomi 

Syari’ah (Taufiq Hamami, 2013:22). 

   Pada masa kini PA sebagai salah satu badan 

peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk 

menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang 

beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989, hanya berwenang 

menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infaq, shadaqah, sekarang berdasarkan Pasal 

49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, 

kewenangan Pengadilan Agama diperlukan termasuk 

bidang Ekonomi Syariah. Dengan penegasan dan 

peneguhan kewenangan Peradilan Agama dimaksudkan 

untuk memberikan dasar hukum bagi Peradilan Agama 

dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf i Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Ekonomi 

Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang 

dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: a. Bank 

Syariah, b. Asuransi Syariah, c. Reasuransi Syariah, d. 

Reksadana syariah, e. Obligasi Syariah dan Surat 

Berharga Berjangka Menengah Syari’ah, f. Sekuritas 

Syari’ah, g. Pembiayaan Syari’ah, h. Pegadaian Syari’ah, 

i. Dana Pensiun Lembaga Syari’ah, j. Bisnis Syari’ah, dan 

k. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (UU No. 3 Tahun 

2006 Pasal 49 huruf i). 

            Dengan adanya penegasan tentang perluasan 

kewenangan PA tersebut, juga dimaksudkan untuk 

memberikan dasar hukum kepada PA dalam meyelesaikan 

perkara tertentu. Termasuk pelanggaran atas Undang-

undang Perkawinan dan  peraturan pelaksanaannya, serta 

memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam 
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melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah 

berdasarkan qanun (Syamsuhadi Irsyad, 2009:139).     

   Dengan diberlakukannya UU No 3 Tahun 2006 

maka landasan hukum positif penerapan hukum Islam di 

Indonesia diharapkan lebih kokoh, karena telah 

menghapus permasalahan pilihan hukum (hak opsi). 

Undang-undang Peradilan Agama yang lalu (UU No. 7 

Tahun 1989) antara lain menyatakan dalam penjelasan 

umum bahwa:  “para pihak sebelum berperkara dapat 

mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang 

dipergunakan dalam pembagian kewarisan”. Sedangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 rumusan 

tersebut dihapus. 

           Perkembangan penting PA dalam Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2006 ini meliputi perkembangan 

kedudukan, kelembagaan dan kompetensinya. 

Perkembangan PA dalam undang-undang tersebut 

merupakan buah reformasi yang diperjuangkan oleh 

rakyat Indonesia. Reformasi juga telah membuahkan 

perkembangan hukum syari’ah Islam melalui kompetensi 

Peradilan Agama. Hal ini merupakan sebuah perpaduan 

yang terjadi antara falsafah Pancasila, akidah masyarakat 

muslim, toleransi umat beragama lain dan budaya bangsa 

Indonesia. Reformasi telah membuahkan pengakuan dan 

penghargaan yang berlanjut dengan perubahan UUD 1945 

dan UU PA  membawa perubahan bagi peran PA, yaitu 

sebagai kekuasaan kehakiman seperti halnya peradilan 

yang lainnya. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa 

pengadilan selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki 

peran ideologis, politis, yudikatif, sosiologis dan 

administrative (Satjipto Raharjo, 2006:357). 

         Dengan adanya UU No. 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, maka perlu adanya perubahan 

terhadap undang-undang yang ada. Maka hingga saat ini 

untuk masing-masing lingkungan peradilan telah memiliki 
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undang-undang tersendiri yang merubah undang-undang 

sebelumnya. Adapun peraturan perundang-undangan di 

bidang kekuasaan kehakiman, yaitu:  

1.UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

yang merupakan undang-undang yang menggantikan UU 

No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 

Kehakiman yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999. 

       2.UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.  14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

        3.Undang-Undang Nomor 8. Tahun 2004 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum. 

         4.UU No.  9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.  5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

          5.UU No.  3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

       Dari pembentukan berbagai peraturan perundang-

undangan di bidang Kekuasaan Kehakiman, melalui 

payung hukumnya yaitu UU No.  4 Tahun 2004 

dimungkinkan adanya pengadilan khusus di bawah empat 

lingkungan peradilan yang ada (UU No. 4 Tahun 2004 

Pasal 15). 

1. Dalam lingkungan Peradilan Umum dibentuk badan-

badan peradilan lain yang sifatnya khusus, yaitu : 

a.  Pengadilan Anak yang dibentuk dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan 

Anak. 

b. Pengadilan Niaga yang dibentuk dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang kemudian 

ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU).  
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c. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibentuk 

dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 

d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk 

dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (KPK). 

e. Pengadilan Perselisihan Industrial yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial. 

f. Mahkamah Syar’iah yang dibentuk berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Syar’iah juga 

merupakan kekhususan dari Peradilan Agama 

sepanjang mengenai perkara-perkara yang menjadi 

kewenangan dari Peradilan Agama. 

2. Pada Peradilan Tata Usaha Negara dikembangkan dan 

diperkenalkan adanya satu badan yaitu Pengadilan 

Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang 

merupakan transformasi dari Badan Penyelesaian 

Sengketa Pajak (BPSP). Putusan Pengadilan Pajak 

merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat 

terakhir yang tidak dapat dilakukan upaya hukum 

banding. Namun dalam hal terdapat pihak yang 

keberatan terhadap putusan Pengadilan Pajak, dapat 

mengajukan permohonan peninjauan kembali sesuai 

dengan  tata cara yang diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002. 

3. Dalam lingkup Peradilan Agama sesuai dengan 

ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang 
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Otonomi Khusus bagi Propinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam, dibentuklah Mahkamah Syar’iyah 

sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan 

Peradilan Agama. Di samping itu juga dimungkinkan 

untuk pembentukan Peradilan Niaga Syariah. 

       Dari pemaparan tersebut di atas, secara tegas 

dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

independensi kekuasaan kehakiman sejalan dengan 

tuntutan reformasi di bidang kekuasaan kehakiman 

yang menghendaki kekuasaan kehakiman benar-benar 

merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan 

lain. Konfigurasi politik yang semula menganut 

pembagian kekuasaan  sudah mulai bergeser ke arah 

pemisahan kekuasaan (separation of power) yang 

menerapkan sistem cheks and balance antara satu 

lembaga negara dengan lembaga negara yang lain. 

Perlu ditambahkan di sini bahwa, dalam ketentuan 

Pasal 24 UUD 1945 Pasca Amandemen, selain 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat 

Komisi Yudisial   yang salah satu fungsinya adalah 

menjadi tim seleksi pada saat seleksi (reqruitment) 

Hakim Agung. Disamping itu Komisi Yudisial juga 

berwenang melakukan pengawasan terhadap Hakim 

Agung untuk menegakkan martabat hakim.  

Sayangnya kewenangan di bidang pengawasan ini 

dihapus dengan adanya keputusan Mahkamah 

Konstitusi, sehingga fungsi pengawasan yang 

dimilikinya menjadi tidak ada (A. Mukti Arto, 

2012:153-154). Tujuan dasar dibentuknya Komisi 

Yudisial adalah untuk membantu MA dalam menata 

dunia peradilan menjadi lebih baik dari keadaan 

sebelumnya, khususnya yang  berkaitan dengan 

pengawasan terhadap tingkah laku hakim. Akan tetapi 

dalam perjalanan yang semestinya Komisi Yudisial 

membantu MA, justeru menimbulkan berbagai  
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masalah. Banyak usaha MA untuk secara bersama-

sama memecahkan masalah tersebut, tetapi selalu 

menghasilkan yang sebaliknya (Taufiq Hamami, 

2013:414). 

Dengan demikian  di era Reformasi, khususnya setelah 

berlangsungnya proses amandemen terhadap UUD 1945 

terdapat dua buah lembaga yang memegang kekuasaan 

kehakiman (judicial power), yaitu Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memiliki empat 

lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan 

Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Di samping itu juga terdapat Komisi Yudisial yang berperan 

dalam seleksi calon Hakim Agung. Khusus bagi PA setelah 

masuk era Reformasi keberadaannya diatur oleh UU No. 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 

1989 tentang PA serta UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua Terhadap UU Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama.  

     Lahirnya UU No. 3 tahun 2006 ini telah membawa 

perubahan besar bagi kompetensi PA yang semakin luas 

dengan dimasukkannya, antara lain ekonomi syari’ah sebagai 

salah satu kompetensinya. Dan ini menegaskan secara 

eksplisit bahwa ekonomi syariah merupakan kompeteni 

absolut PA. Dan dapat disimak di berbagai literatur.  Dan ini 

merupakan upaya sinkronisasi segala urusan dan tanggung 

jawab organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan 

di lingkungan PA. Serta diserahkan dan dialihkan  menjadi 

otoritas MA (Syamsuhadi Irsyad, 2006:10).  Menurut 

Syamsuhadi Irsyad, terdapat beberapa alasan krusial yang 

dapat diajukan terkait dengan perubahan UU No. 7 tahun 

1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006, baik alasan umum 

maupun alasan khusus, terkait alasan umum:  

1. Kompetensi PA telah dikebiri oleh penjajahan 

Belanda sejak  menguasai Nusantara. 
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2. Kini sudah saatnya secara demokratis PA diposisikan 

sebagai Peradilan Negara, yaitu sebagai salah satu 

pelaksana kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. 

3. RUUPA merupakan usul inisiatif Komisi III DPR RI 

telah mendapat respon positif dan persetujuan 

pemerintah, sehingga secara yuridis formal DPR 

mantap mengesahkannya. 

Sedangkan terkait alasan khusus adalah sebagai berikut : 

1. Untuk disesuaikan dengan perubahan UUD 1945 dan 

UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasan kehakiman. 

2. Untuk menegaskan kedudukan Peradilan Agama 

dalam pembinaan dan bidang organisasi, administrasi 

dan finansial, yang semula di bawah Kementerian  

Agama menjadi di bawah Mahkamah Agung. 

    Secara spesifik ditentukan bahwa dalam  UU No. 3 

Tahun 2006 ini PA adalah salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat yang ingin mencari keadilan yang 

beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana 

dimaksud  dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 2 dan 

Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tersebut 

mengandung tiga makna, pertama, Peradilan Agama tidak 

lagi semata-mata mengadili perkara perkara perdata 

tertentu saja, tetapi memungkinkan untuk memeriksa 

perkara pidana sejauh diatur didalam peraturan 

perundang-undangan. Kedua, kompetensi sebagaimana 

pasal di atas lebih luas dengan dimasukkannya ekonomi 

syariah sebagai salah satu kompetensinya. Ketiga, pasal 

tersebut sekaligus menghapus hak opsi (pilihan hukum) 

dalam sengketa waris.  Bahkan semestinya kompontensi 

PA tidak terbatas pada persoalan-persoalan tersebut, tetapi 

juga persoalan hukum Islam lainnya selama masih dalam 

kehidupan sehari-hari. Sepanjang hukum Islam itu 

dipraktikkan oleh masyarakat, sepanjang itu pula 

kompentensi yang dimiliki oleh PA, mengingat 

keberadaan PA sebagai sebuah Legal Structure 
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berbanding lurus dengan kewenangannya sebagai Legal 

Substance. Artinya, jika Legal Structure-nya kuat tetapi 

Legal Substance-nya tidak kuat maka, ibarat sebuah 

bangunan hampa tidak ada isinya (A. Mukti Arto, 

2012:376-377).  

 

 4.4.Sikap Masyarakat Islam dan Pegawai PA terhadap 

Pengalihan Pembinaan dari PA ke MA 

     Pada masa pembahasan RUU No. 35 Tahun 1999, 

konsultasi antara Kementerian Agama dengan para ulama 

dan instansi terkait dilakukan secara intens. Dari pertemuan-

pertemuan tersebut diperoleh kesan bahwa kalangan umat 

Islam pada umumnya menolak pengalihan PA ke MA. 

Kementerian Agama, sesuai dengan pendapat MUI, juga 

menolak konsep satu atap tersebut. Namun dari kalangan PA, 

dapat dikatakan hampir seluruh karyawan dan pejabatnya 

mendukung konsep satu atap dengan harapan ada perbaikan 

pembinaan terhadap organisasi dan kesejahteraan pegawai.  

     Setelah disahkan UU No. 35 Tahun 1999, pada tahun 

2000, dilakukan penelitian oleh tim kerjasama antara 

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama dengan Fakultas 

Syari’ah IAIN Jakarta, mengenai “Respon hakim, panitera, 

karyawan PA dan masyarakat muslim terhadap UU No. 

35/1999”. Di antara hasil penelitian tersebut adalah bahwa 

503 dari 518 responden (97%) dari kalangan PA menyatakan 

setuju penyatuatapan PA ke MA. Sisanya 3% menyatakan 

menolak.  Sedangkan  dari  kalangan  mahasiswa, dosen  dan 

tokoh  Islam hanya 86 dari 379 responden (23 %) yang 

menyatakan persetujuannya. Sisanya 291 (77%)  menolak. 

Keadaan seperti ini hampir sama dengan kesan awal pada 

saat dilakukan pembahasan RUU tersebut. Alasan yang 

dikemukakan oleh responden dari kalangan PA adalah 

masalah kesejahteraan (tingkat penghasilan yang belum 

memadai serta sarana/prasarana) dan struktur. Sedangkan 

alasan yang dikemukakan oleh responden dari kalangan 
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masyarakat adalah karena kaitan historis. (Jaenal Aripin, 

2008:302-303). Dari data penelitian tersebut nampak bahwa 

terdapat perbedaan dalam cara pandang diantara aparat PA 

(internal PA)  dengan masyarakat di luar PA (eksternal PA). 

Aparat PA dalam melihat PA menggunakan perspektif masa 

kini dan masa depan apabila PA tidak ingin ditinggal oleh 

para stake holdernya, dimana PA harus mengikuti tuntutan 

perkembangan zaman sebagaimana konsep ideal sebuah 

lembaga peradilan, dimana  seharusnya lembaga peradilan 

memiliki karakter mandiri, independen, bermartabat serta 

berkemajuan, dimana untuk mencapai hal tersebut PA yang 

notabene merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan 

syariat Islam di Indonesia, tidak cukup hanya  dikelola 

dengan konsep ajaran serta keilmuan agama Islam semata, 

namun yang tidak kalah penting dalam mengelola PA juga 

harus melibatkan bidang-bidang keilmuan lainnya yang 

terkait baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai 

dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Sedangkan 

aparat  di luar PA dalam melihat PA lebih pada perspektif 

masa lalu  serta seolah steril terhadap  keilmuan di luar PA. 

Hal tersebut barangkali didasarkan pada pemahaman bahwa 

upaya penegakan hukum melalui PA merupakan bagian dari 

penegakan syariat Islam yang bernilai ibadah, yang 

kemudian difahami seolah steril dari keilmuan lain di luar 

keilmuan agama Islam, serta  seolah steril terhadap tuntutan 

dan perkembangan zaman.  Pemahaman seperti itulah yang 

menyebabkan mengapa PA  sejak zaman penjajahan Belanda 

sampai sebelum era Reformasi tidak mengalami 

perkembangan yang signifikan bila dibandingkan dengan 

lembaga peradilan di luar PA (PPHIM, 2007:107-108).           

    Pada masa pembahasan RUU dan paska pengesahan 

UU No. 4 Tahun 2004, penelitian yang sama belum pernah 

dilakukan. Yang jelas, dari kalangan para ulama, terutama 

yang tergabung dalam MUI dan Komisi Fatwa MUI se-

Indonesia, terlihat ada pergeseran jika dibandingkan dengan 
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keadaan sekitar tahun 1999. Pergeseran pandangan ini juga  

mempengaruhi sikap Kementerian Agama, yang semula 

menolak menjadi mendukung dengan syarat-syarat tertentu 

(Jaenal Aripin, 2008:302-303).  

 

4.5. Reformasi Birokrasi di Lingkungan Peradilan Agama  

 Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu 

dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik 

(good governance) meliputi aspek kelembagaan, sumber daya 

manusia, aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan 

dan pelayanan publik. Sesuai aturan di atas maka yang 

dimaksud dengan Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk 

melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap 

sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut 

aspek-aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan 

ketatalaksanaan (business process), penataan sumber daya 

manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan 

akuntabilitas kinerja dan peningkatan kwalitas pelayanan. 

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (  

Wahyu Widiana, 2001:1). Dengan kata lain, Reformasi 

Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur 

negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam 

mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan 

nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu 

pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta 

pembaruan lingkungan strategis menuntut birokrasi 

pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan 

dinamika tuntutan masyarakat. Sehingga Reformasi Birokrasi 

pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan 

pembaharuan dan perubahan mendasar  terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-

aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan 

ketatalaksanaan (businness progress), penataan sumber daya 

manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan 
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akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan. 

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

(Sambutan Dirjen Badilag MA RI, 18-22 September 2011:1). 

  Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah Indonesia 

sebelum pemerintah Era Reformasi, telah membangun budaya 

birokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN), budaya kerja birokrasi yang tidak mendukung 

birokrasi yang profesional, pelayanan publik yang diberikan 

oleh birokrasi belum memenuhi harapan publik, rendahnya 

disiplin dan pelaksanaan etika profesi pegawai birokrasi, 

belum maksimalnya tingkat efisiensi, efektifitas dan 

produktifitas birokrasi, dan lain-lain. 

   Permasalahan dan hambatan yang dihadapi seperti 

tersebut di atas yang diwarisi oleh pemerintahan era Reformasi 

dari pemerintahan sebelumnya harus ditata ulang atau 

diperbarui (reformasi) untuk terwujudnya sistem 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), 

karena Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis untuk 

membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dan 

berhasil guna dalam membangun tugas umum pemerintahan 

dan pembangunan nasional. Oleh karena itu harus segera 

diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, 

komprehensif dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. 

Yang dimaksud dengan reformasi disini adalah proses 

pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan 

berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau 

tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner (Sambutan 

Dirjen Badilag MA RI, 18-22 September 2011:1). 

   Dari uraian tersebut di atas, maka pada intinya yang 

melatarbelakangi dari diperlukannya Reformasi Birokrasi di 

Indonesia adalah karena keadaan birokrasi di Indonesia pada 

saat peralihan kekuasaan (peralihan pimpinan nasional pada 

tahun 1998 tersebut) dalam keadaan : 
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a. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme masih 

berlangsung sampai saat ini; 

b. tingkat pelayanan publik yang belum mampu memenuhi 

harapan publik; 

c. tingkat efisiensi, efektifitas dan produktifitas yang 

belum optimal dari birokrasi pemerintahan. 

d. tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi 

pemerintahan yang masih rendah; 

e. tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih 

rendah. 

   Akibat dari keadaan  tersebut di atas, maka tingkat 

kepercayaan publik (masyarakat) terhadap birokrasi sangat 

rendah, dan bahkan citra birokrasinya amat memprihatinkan. 

Oleh karena itu keadaan birokrasi yang demikian harus 

segera direformasi agar menjadi jauh lebih baik yang akan 

mengembalikan citra positif tentang keadaan birokrasi di 

Indonesia dimata masyarakat (publik). 

      Dasar hukum pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan 

PA adalah sebagai berikut: 

1. UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang dibersihkan dari korupsi, kolusi dan nepostisme. 

2.  UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

3. UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

4. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 2005-2015. 

5. Peraturan Presiden Nomor: 81 Tahun 2010 Tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi. 

 6.Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

    7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor: PER/15/M.PAN/2008 Tentang 

Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.  
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  Reformasi Birokrasi di lingkungan PA bertujuan  untuk 

memberikan pembinaan terhadap PA berkaitan dengan 

pelaksanaan  Reformasi Birokrasi Tahap II yang sedang 

dilaksanakan oleh MA RI (Sambutan Dirjen Badilag MA RI, 

18-22 September 2011:3). Adapun terkait dengan program 

Reformasi Birokrasi di lingkungan PA, maka PA 

mengagendakan  Program  Prioritas Reformasi  Birokrasi   

pada  pengadilan   dalam Lingkungan PA. Reformasi peradilan 

yang mencakup juga Reformasi Birokrasi, merupakan proses 

yang sangat panjang, sehingga yang direkomendasikan 

didalam Cetak Biru Pembaruan peradilan Tahun 2003 perlu 

diperbarui dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-

2035. Jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun ke depan bukan 

waktu yang pendek. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

sesuai rekomendasi Cetak Biru tersebut, membutuhkan 

rentang waktu beberapa generasi penerus di dunia peradilan 

disertai tekad dan komitmen yang berkelanjutan dan 

berkesinambungan. Perjalanan panjang dimaksud harus selalu 

dimulai dengan langkah kemauan yang menjadi dasar kuat 

bagi keberhasilan yang bertahap (Paulus Lotulung 

Efendi,2008:87-88). Keberhasilan yang walaupun belum 

mencapai target 100% (seratus persen) dari Reformasi 

Birokrasi pada lembaga pengadilan tahap pertama yang 

dimulai sejak 2004 berdasarkan rekomendasi Cetak Biru 

Tahun 2003, dapat dilihat antara lain : 

a. Penurunan tunggakan perkara; 

b. Peningkatan profesionalisme melalui pelatihan-pelatihan 

bagi para hakim dan pejabat kepaniteraan lainnya di 

seluruh Indonesia secara bertahap; 

c. Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan-pengadilan; 

d. Peningkatan finansial/budget badan-badan peradilan dan 

remunerasi pejabatnya; 

e. Teknologi informasi  dan lain sebagainya. 

Melihat keberhasilan dari pilot project percontohan 

pelaksanaan reformasi birokrasi pada beberapa lembaga 
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negara yang salah satunya adalah Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dan peradilan-peradilan yang berada 

dibawahnya, maka program reformasi dikembangkan ke 

lembaga-lembaga lain. Untuk itu Kementerian Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Peraturan 

dengan Nomor : PER/15/M.PAN/2008 Tentang Pedoman 

Umum Reformasi Birokrasi. Dengan peraturan tersebut, 

Mahkamah Agung dan Peradilan-peradilan yang berada 

dibawahnya mengembangkan dan melanjutkan program 

Reformasi Birokrasinya yang telah dilaksanakan pada tahap 

pertama ke tahap kedua. 

    Menyikapi ketentuan-ketentuan yang termuat didalam 

peraturan-peraturan tersebut di atas yang merupakan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahap kedua, maka 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai 

Lembaga di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban 

dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan 

terhadap pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, 

telah membentuk Tim monitoring Program Prioritas 

Pembaruan. Pembentukannya melalui Keputusan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 

0014/DjA/SKA/KU/V/2011 Tanggal 11 Mei 2011. Tugas 

utama dari Tim dimaksud adalah menyiapkan bahan 

pelaksanaan monitoring program prioritas pembaruan 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan 

melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam 

rangka memajukan terlaksananya program prioritas 

pembaruan sebagaimana yang diharapkan. 

    Menyeimbangkan program prioritas di Mahkamah 

Agung sebagaimana direkomendasikan Cetak Biru 2010-

2035, maka Program Prioritas Pembaruan dilingkungan 

Peradilan Agama adalah (Wahyu Widiana, 18-22 September 

2011:2), penyelesaian perkara tepat waktu, manajemen SDM 

yang tercantum dan terlaksana dengan baik, pengelolaan 

website demi keterbukaan informasi publik, meja informasi 
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untuk memberikan pelayanan informasi di gedung 

pengadilan, pelayanan publik yang prima, implementasi 

Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) 

Plus sebagai antomasi Pola Bindalmin, “Justice For All” 

yang terdiri dari perkara prodeo sidang keliling dan Pos 

Bantuan Hukum (Posbakum) dan pengawasan. 

    a.Penyelesaian perkara tepat waktu 

         Sesuai dengan tugas dan fungsi pokok dari pada 

Peradilan Agama adalah untuk memeriksa dan memutus 

serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu di bidang 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 

shadaqah dan ekonomi syari’ah (UU No. 3 Tahun 2006 

Pasal 49), maka program prioritas pertama dalam 

melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Peradilan 

Agama adalah penyelesaian perkara tepat waktu. 

Program ini diutamakan mengingat sejak 

penyatuatapan pembinaan lembaga peradilan di bawah 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara yang 

diterima Pengadilan Agama cenderung meningkat. Secara 

nasional perkara yang diterima pada tahun 2001 (171.355 

perkara) sampai tahun 2006 (181.077 perkara), kemudian 

dari tahun 2006 (181.077 perkara) sampai tahun 2010 

(320.786 perkara). Kenaikan dari tahun 2001 sampai tahun 

2006 masih cukup relatif kecil, sementara dari tahun 2006 

sampai dengan tahun 2010 (setelah satu atap) kenaikannya 

cukup signifikan sampai dengan 77% ( tujuh puluh tujuh 

persen). Kenaikan dimaksud apabila dilihat dari kurun 

waktu 2001 sampai 2010, maka total kenaikan keseluruhan 

mencapai 87% (delapan puluh tujuh persen). Ada dua 

kemungkinan dari kecenderungan perkara yang diterima 

oleh Pengadilan Agama untuk setiap tahunnya selalu 

mengikat, yakni disebabkan oleh : 

1. Kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan 

persengketaan; 
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2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga Peradilan Agama. 

        Dilihat dari segi sisa perkara tahun 2001 sebanyak 

26.837 perkara sampai dengan tahun 2010 sebanyak 62.922 

perkara. Sisa atau tunggakan perkara tersebut menunjukkan 

bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun telah terjadi 

kenaikan tunggakan atau sisa perkara mencapai 134% 

(seratus tiga puluh empat persen). Kecenderungan 

peningkatan sisa atau tunggakan perkara tersebut setidak-

tidaknya disebabkan oleh : 

         a). adanya ketimpangan antara jumlah tenaga hakim dan 

aparat lainnya dengan meningkatnya jumlah perkara 

yang masuk; 

         b) kurang proporsionalnya penempatan hakim dengan 

jumlah perkara (di Indonesia bagian Timur lebih banyak 

daripada pulau Jawa); dan 

        c)   semakin beratnya beban kerja karena ada ketentuan baru 

seperti proses mediasi. 

Upaya yang dilakukan atas permasalahan tersebut di atas 

antara lain dengan:  

1. Melakukan promosi mutasi untuk lebih 

memproporsionalkan antara jumlah dan aparat dengan 

beban kerja dan mengadakan penataan kembali dalam 

penempatan dan penyebaran, baik hakim maupun non 

hakim agar lebih proporsional; 

2. Memperbanyak jumlah majelis hakim bagi Pengadilan 

Agama yang volume perkaranya cukup banyak, 

sehingga pada setiap harinya dalam melaksanakan 

persidangan dapat dilaksanakan lebih dari satu majelis 

hakim; 

3. Mengaktifkan dan mensosialisasikan penggunaan 

Program Aplikasi Sistem Administrasi Perkara 

Pengadilan Agama (SIADPA) Plus kepada seluruh 

aparat peradilan. Aplikasi ini diciptakan untuk 
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mempercepat proses penyelesaian administrasi perkara, 

guna mengurangi beban kerja hakim dan aparat lainnya; 

4. Penanganan perkara selambat-lambatnya 6 (enam) 

bulan; 

5. Pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, dan 

lain-lain. 

  Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (publik) 

terhadap kinerja aparat Peradilan Agama selain diupayakan 

hal-hal tersebut di atas juga penyelesaian berkas perkara 

(minutasi) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak 

perkara diputus (MA. RI., 2010:33), dan penerbitan akta cerai 

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan 

hukum tetap (UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 

jo. UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 84 (4)). 

 b.Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

    Satuan kerja pada Peradilan Agama seluruh Indonesia 

terdapat 372 satuan kerja, dengan jumlah tenaga baik teknis 

maupun non teknis sebanyak 11.856 (tahun 2010) terdiri dari : 

1). Ketua :    354 orang 

2). Wakil Ketua  :    354 orang 

     3). Hakim : 2.936 orang 

4). Hakim Yustisial :        2 orang 

5). panitera/Sekretaris  :    336 orang 

6). Wakil Panitera :    362 orang 

     7). Pa.itera Muda :    949 orang 

 8). Panitera Pengganti : `1.580 orang 

 9). Juru Sita :     264 orang 

    10). Juru Sita Pengganti :     836 orang 

11). Wakil Sekretaris :     333 orang 

12). Kasubbab/Kaur                      :     905 orang 

13). Fungsional Kesekretariatan` :       60 orang 

14). Staf  :  2.529 orang 

      Untuk mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

dimiliki Peradilan Agama sejumlah seperti tersebut di atas, 

maka pihak yang bertanggungjawab yang dalam hal ini 
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adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

MahKamah Agung Republik Indonesia (Ditjen Badilag MA-

RI), dituntut untuk mampu menyediakan data dan informasi 

yang akurat. Dengan jumlah tenaga sumber daya manusia 

(SDM) yang ribuan banyaknya membutuhkan pengelolaan 

data yang efektif, efisien  dan cepat. 

      Sehubungan hal di atas, maka sejak tahun 2006, sistem  

informasi kepegawaian secara manual, telah diganti dengan 

sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi berupa sistem 

informasi kepegawaian yang disebut SIMPEG (UU No. 7 

Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 

2009 Pasal 84 (4)). Ini adalah sistem informasi terpadu yang 

meliputi pendataan pegawai, prosedur tata kerja, sumber 

daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan 

informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka 

mendukung administrasi kepegawaian pada Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama. Aplikasi SIMPEG dalam 

konteks manajemen, diarahkan sebagai sistem informasi 

kepegawaian yang bisa memberikan solusi secara 

menyeluruh terhadap masalah-masalah dan pengelolaan 

aktifitas manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di 

seluruh Peradilan Agama yang terintegrasi di Direktorat 

Jenderal Badan Peradiìan  eama yang bertançgung jawab 

terhadap pembaruan lembága Peradilan Agama. 

SIMPEG yang telah  Berjalan  sejak tanggal 2 Mei 2011 

telah dikembangkan ke arah  yang  lebih maju  dengan  

membuat Aplikasi Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (SIMKEP) (Mahkamah Agung RI., 2010:2), 

berbasis web dengan alamat http://simpeg.badilag.net/saíkep. 

SIMPEG yang telah berjalan sebelumnya berbasis deksktop. 

Alasan pengembangan SIMPEG`yang semula berbasis 

desktop ke basis web antara hain karena : 

       1). Semua satuan kerja PeradIlan Agama di seluruh Indonesia 

sudah meíiliki koneksi internet. 
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      2.). Tingkat kemampuan SDM di lingkungan Peradilan 

Agama sudah cukup  memadai dalam menguasai 

teknologi informasi; 

      3). Bisa diakses via internet dimana dan kapan saja sepanjang 

terhubung dengan internet; 

     4). Sangat sederhana kareni hanya membutuhkan browser 

yang terhubung dengan internet dan mendapatkan hak 

untuk mengaksesnya; 

    5). Data base terpusat (sentralisasi) pada satu 

tempat (Gedung Cyber Kuningan. 

     6). Sangat mudah membuat laporan (smart report) karena   

tersedia filter  data; 

     7). Proses Pengembangan data sinkronisasi antapa data pusat 

dan daerah tidak diperlukan lagi;• 

 

    8). Setiap pegawai dapat mengakses data SIMPEG berbasis 

web sampai pada level terendah, yaitu mengakses data diri 

Sendiri); 

    9).  Tersedianya aplikasi TPM (Tim Promosi Dan Mutasi) dan 

NTU (Nota Usul) ya.g dapat digunakan kapan dan di-ana 

saja selama terhubungan dengan koneksi internet. 

  10). Tersedianya menu Integrasi untuk share data ke 

aplikasi) lain, misalnya untuk keperluan absensi pegawai, 

inventaris kekayaan negara dan lain-lain. 

 c.Pengelolaan Website 

Program website pertama kali dipergunakan oleh 

Direktorat Jenderal  Badan  Peradilan Agama pada tanggal 16 

April 2006 dengan alamat www.badilag.net. Pada awalnya 

ppogram ini hanya dipakai sebagai media informasi, akan 

tetapi dalam perjalanan pemanfaatan website dikembangkan 

meîjadi media interaktif dán komunikatif. Salah satu contoh 

pemuatan jadwal sidang, pengaduan, publikasi putusan, 

transparansi anggaran dan lain-lain. Pengembangan tersebut 

dalam rangka keterbukaan informasi Peradilan Agama, 

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
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2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1-144 Tahun 2011 Tentang Keterbukaan Informasi di 

Pengadilan, sebagai pengganti dari pada Surat Keputusan 

sebelumnya Nomor 144 Tahun 2007. Untuk seluruh satuan 

kerja pada lingkungan Peradilan Agama di Indonesia telah 

memiliki website. 

   Kebutuhan publik akan informasi Peradilan Agama 

menuntut peningkatan kuantitas dan kualitas informasi yang 

disajikan. Untuk terpenuhinya hal tersebut, maka Direktorat  

Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  mengeluarkan  Surat  

Edaran bernomor 4975-a/DjA/OT.00/IX/2009  tanggal 16 

September 2009 Tentang Peningkatan Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Nomor 5170/DjA.!/OT.00X/2009 tanggal 12 

Oktober 2009 Tentang Monitoring Aktivasi dan Updating 

Website. Selain itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Agama mengadakan penilaian  website oleh Pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Agama dengan Surat Edaran Nomor : 

1894/DjA/HM.00/VI/2011 Tanggal 27 Juni 2011 

 d.Pelayanan Publik dan Meja Informasi 

   Program pelayanan publik dan meja informasi (informasi 

desk) merupakan salah satu implementasi dari sepuluh nilai-

nilai dasar pengadilan (court values), yang salah satunya 

adalah keterbukaan pengadilan (transparansi). Sejak sebelum 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Mahkamah 

Agung sebagai salah satu yang dijadikan pilot project 

Reformasi Birokrasi selain Kementerian Keuangan dan 

Badang Pemeriksa Keuangan, telah mempunyai komitmen 

kuat terhadap keterbukaan informasi di pengadilan. Komitmen 

ini dibuktikan dengan diterbitkannya Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 

144/KMA/SK/III/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di 

Pengadilan. Dan dengan diundangkannya Undang-Undang 
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tentang keterbukaan Informasi serta pelayanan publik tersebut 

di atas, maka Mahkamah Agung telah mengganti Surat 

Keputusan tentang keterbukaan informasi di pengadilan 

tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Nomor : 1-144/KMA/SK/VII/2011. Komitmen dimaksud 

semata-mata untuk memenuhi tuntutan publik terhadap 

lembaga peradilan yang senantiasa menghendaki diadakannya 

kualitas pelayanan, khususnya yang menyangkut pelayanan 

administrasi, publikasi putusan dan integritas/profesionalitas 

aparatur peradilan. 

   Dalam rangka merespon program pelayanan publik dan 

keterbukaan informasi yang dicanangkan Mahkamah Agung 

seperti termuat didalam Surat Keputusan tersebut, maka 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai lembaga 

yang bertanggung jawab dalam pembinaan pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Agama secara terus menerus melakukan 

sosialisasi, bimbingan dan monitoring terhadap program 

tersebut. Hal ini sebagai wujud terhadap komitmen untuk 

mengimplementasikan pelayanan publik dan transparan 

Peradilan Agama. 

   Sehubungan hal di atas, Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 

:  0017/DjA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Meja Informasi di 

lingkungan Peradilan Agama. Program Meja Informasi 

dimaksud tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik terhadap para pencari keadilan, yang secara tidak 

langsung membatasi hubungan antara aparat peradilan dengan 

pihak pencari keadilan guna menghindari hubungan yang tidak 

profesional serta meminilisir tindakan penyelewengan aparat 

Peradilan Agama. 

Untuk mendukung implementasi progaram dimaksud agar 

dapat berjalan secara efektif dan sesuai  dengan tujuan yang 

diharapkan serta memotivasi penerapannya pada pengadilan di 

lingkungan Peradilan Agama, maka Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama mengadakan penilaian dan memberikan 
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penghargaan terhadap pengadilan yang memberikan layanan 

terbaik kepada publik melalui program Publik Service Award. 

e.Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi 

Perkara Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 

(SIAD PA dan SIAD PTA). 

         Dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi 

dalam proses administrasi perkara, maka telah dibuat 

program aplikasi yang diberi nama Aplikasi SIADPA 

(Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) 

dan SIAD PTA (Sistem Informasi Administrasi Perkara 

Pengadilan Tinggi Agama). Latar belakangnya, dikarenakan 

semakin berkurangnya tenaga administrasi perkara, 

sementara setiap tahunnya perkara yang diterima terus 

meningkat. Meski demikian pelayanan hukum harus tepat 

waktu sesuai tuntutan publik, khususnya penyampaian Akta 

Cerai. Dalam menanggulangi hal tersebut Aplikasi SIADPA 

dimaksudkan berperang penting didalam mengoptimalkan 

Pola Bimbingan dan Pengendalian Administrasiu (Pola 

Bindalmin) di lingkungan Peradilan Agama. Melalui 

Aplikasi SIADPA, pengolahan dokumen perkara dapat 

dilakukan dengan lebih cepat, efektif dan efisien sehingga 

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (publik) bisa 

lebih ditingkatkan. 

   Kebijakan pengembangan aplikasi SIADPA diarahkan 

pada terciptanya tata kerja di bidang keperkaraan yang lebih 

modern sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dalam  

rangka memberikan pelayanan prima dan tersedianya 

keadilan bagi seluruh masyarakat (Justice For All). 

  f. Program Justice For All berupa Berperkara Secara 

Cuma-Cuma, Sidang keliling dan Pos  Bantuan Hukum 

      Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 

Program Pembangunan yang berkeadilan, dinyatakan bahwa 

program justice for all difokuskan kepada program keadilan 

bagi anak, program keadilan bagi perempuan, program 

keadilan di bidang ketenagakerjaan, program keadilan di 
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bidang bantuan hukum, program keadilan di bidang 

reformasi hukum dan peradilan, dan program keadilan bagi 

kelompok miskin dan terpinggirkan. 

       Dari keenam program Justice For All yang 

diinstruksikan Presiden didalam instruksi tersebut, maka 

Peradilan Agama mengimplementasikannya dalam kegiatan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasinya sesuai dengan tugas dan 

fungsinya  sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan. 

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 

demikian juga ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

yang menegaskan bahwa “setiap orang yang tersangkut 

perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara 

menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak 

mampu”. Selanjutnya pada Pasal 57 dari  Undang-Undang 

Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 C Undang-Undang 

Peradilan Agama yang menegaskan bahwa “di setiap 

Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari 

keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan 

hukum.” Dan didalam ayat berikutnya ditegaskan bahwa 

“bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada 

semua tingkat peradilan sampai dengan putusan terhadap 

perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

maka “Justice For All” dimaksud berupa perkara prodeo, 

sidang keliling dan Pos Bantuan Hukum. 

      Untuk kedua jenis kegiatan Reformasi Birokrasi dalam 

bentuk sidang keliling dan perkara prodeo, telah lama 

dijalankan jauh sebelum ada program reformasi dari 

pemerintah. Sedangkan untuk Pos Bantuan Hukum baru 

dapat dilaksanakan sejak tahun 2011. Oleh karena kegiatan 

Pos Bantuan Hukum yang dimaksud merupakan salah satu 

bentuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Peradilan 

Agama, maka realisasi pelaksanaannya setelah ada Surat 
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Edaran Mahkamah Agung Tentang Pedoman Bantuan 

Hukum. 

       Monitoring pelaksanaan program justice for all 

dilakukan melalui SMS Gateway Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. Sistem ini dilakukan untuk melakukan 

pelaporan penerimaan perkara dan penggunaan biayanya, 

penyerapan anggaran perkara prodeo,  sidang keliling dan 

Posbakum. 

  g. Pengawasan  

      Dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan 

Peradilan Agama meliputi Pengawasan Melekat dan 

Pengawasan Rutin/Reguler. Pengawasan melekat merupakan 

kegiatan pengawasan yang bersifat pengendalian secara terus 

menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap 

bawahannya secara preventif dan represif. Sedangkan 

pengawasan Rutin/Reguler dilakukan oleh Bidang 

Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama. 

Ketentuan-ketentuan mengenai Pengawasan Rutin/Reguler  

tercantum didalam Surat Keputusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 Tentang 

Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan 

Ketua  Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan 

tugas pengawasan. 

      Dalam hubungan dengan program pengawasan dalam 

pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan 

Peradilan Agama, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Agama melalui Direktorat Tenaga Teknis Peradilan Agama 

sebagai pembina tenaga teknis, dapat pula menerima 

pengaduan dari masyarakat. Penanganannya adalah 

rangkaian penanganan atas pengaduan yang ditujukan 

terhadap suatu instansi PA atas pelayanan publik atau 

tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan 

monitoring, observasi, konfirmasi, klarifikasi dan atau 

investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar 
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tidaknya hal yang diadukan tersebut (Taufiq 

Hamami,2013:245-293). 
                         ==========05Agst2017========== 


