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BAB V 

ANALISIS TERHADAP PERADILAN AGAMA 

  DI INDONESIA 

   PADA ERA REFORMASI  

 

 Setelah pada bab keempat dipaparkan tentang kondisi PA 

pada era Reformasi. Maka pada bab kelima yang merupakan bab 

analisis, dilakukan pembahasan atau analisis terutama terhadap 

kondisi PA sebelum dan setelah berada dalam pembinaan tunggal 

(one roof system). Analisis tersebut berguna sebagai “jembatan” 

untuk memperoleh kesimpulan yang termuat dalam bab keenam 

atau bab penutup.     

 

5.1.Analisis Terhadap PA Sebelum  Berubah Menjadi Satu 

Atap  

Sebagaimana  telah disebutkan pada bab sebelumnya, 

bahwa perubahan yang terjadi di lingkungan PA sudah 

dilakukan sejak awal Indonesia mengalami kemerdekaan 

sampai dengan era Reformasi, namun diantara perubahan 

tersebut, yang pengaruhnya terasa sangat signifikan adalah 

perubahan yang terjadi dalam aspek pembinaan pada masa  

Reformasi. Sedangkan perubahan yang terjadi pada era 

sebelumnya kurang terasa  signifikan bila dibandingkan dengan 

era Reformasi (Taufiq Hamami, 2013:210). Sehingga upaya 

untuk menjadikan PA sebagai lembaga peradilan yang 

independen masih jauh dari harapan, karena terdapat upaya-

upaya untuk melemahkan atau memarginalkan  keberadaan PA 

bahkan  meniadakannya sama sekali, hal tersebut nampak 

terutama pada masa Orde Lama (Abdul Ghofur Nashori, 

2007:98), sedangkan pada masa Orde Baru terdapat upaya untuk 

memperbaiki kondisi PA, walaupun perbaikan yang terjadi 

masih belum maksimal, karena  masih terdapat beberapa  hal 

yang terasa  masih menghambat  kemandirian PA (Aden 

Rosadi, 2015:117).  Hal tersebut  dapat dilihat dari fenomena 
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dinamika PA sebelum era Reformasi, khususnya pada masa 

Kemerdekaan serta Orde Lama  dan Orde Baru.  

Pada masa awal  Kemerdekaan, terjadi perubahan 

pembinaan terhadap PA, yang semula berada di bawah 

Kementerian Kehakiman (Hoof voor Justiti) beralih  berada di 

bawah Kementerian Agama (Cik Hasan Bisri, 1998:134), Pada 

masa kemerdekaan, Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam 

Tinggi yang telah ada tetap berlaku berdasarkan Aturan 

Peralihan. Selang tiga bulan setelah berdirinya Kementerian 

Agama yang dibentuk melalui Keputusan Pemerintah Nomor 

1/SD Tahun1945, Pemerintah mengeluarkan penetapan No. 

5/SD tanggal 25 Maret 1946 yang memindahkan semua urusan 

mengenai Mahkamah Islam Tinggi serta Peradilan Agama dari 

Kementerian Kehakiman kepada Kementerian  Agama. Sejak 

saat itulah PA menjadi bagian penting dari Kementerian  Agama 

(Cik Hasan Bisri, 1998:134). 

Setelah Peradilan Agama diserahkan pada Kementerian 

Agama masih ada sementara pihak yang berusaha 

menghapuskan keberadaan Peradilan Agama. Usaha pertama 

dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. 

Usaha kedua melalui Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 

1951 tentang Susunan Kekuasaan Peradilan Sipil. Usaha-usaha 

yang mengarah kepada penghapusan Peradilan Agama 

selanjutnya dengan menempatkan PA di bawah tanggung jawab  

Jawatan Urusan Agama (A. Mukti Arto, 2012:231  ). 

Pada tahun 1952, Biro Peradilan Agama dibentuk 

disamping Urusan Agama, Pendidikan dan Penerangan. Sejak 

itu Biro Peradilan Agama yang kemudian menjadi Direktorat 

Peradilan Agama mengusahakan pembentukan Pengadilan-

Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura; dan berusaha 

mempertahankannya dari serangan-serangan yang berupaya 

untuk melemahkannya; serta melakukan hal-hal lainnya yang 

diperlukan untuk mengurus pelaksanaan peradilan. Dengan 

adanya Biro ini, maka Peradilan Agama memperoleh 

perlindungan yang lebih kuat sebagai aparat penegak hukum 
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nasional (Taufiq Hamami, 2013:217). Sementara itu di sisi lain 

ahli hukum nasionalis selalu menggunakan setiap kesempatan 

untuk menghapuskan Peradilan Agama. Kegagalan mereka 

untuk itu tidaklah karena kurang berusaha. Sebagai contoh dapat 

dilihat bahwa pada akhir masa pendudukan Jepang, Profesor 

Supomo dan lain-lainnya mengisyaratkan bahwa merupakan 

satu pikiran yang  baik sekali untuk melenyapkan Peradilan 

Agama. Percobaan untuk itu tidaklah berakhir di situ, karena 

sesudah Peradilan Agama diserahkan kepada Kementerian  

Agama, para pejabat nasionalis dalam Kementerian Kehakiman 

masih membuat undang-undang sebagai usaha untuk 

menghapuskan Peradilan Agama Islam dari eksistensinya, 

namun usaha tersebut gagal pula (Daniel S. Lev, 1986:86). 

Usaha pertama adalah dengan adanya pengundangan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang jelas sekali 

mencerminkan cita-cita para ahli hukum dan pemimpin-

pemimpin nasionalis, yang menginginkan adanya integrasi 

penuh dalam susunan pengadilan sipil dan menghapuskan PA. 

Dalam ketentuan itu tidak disebut sama sekali adanya 

kedudukan khusus Peradilan Agama, tetapi menampung akibat 

penghapusannya. Dinyatakan dalam  Pasal 35 dan Pasal 45 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948:  

 “Perkara perdata antara orang-orang Islam yang menurut 

hukum yang hidup harus diperiksa dan diputuskan menurut 

hukum agamanya maka harus diperiksa dan diputuskan oleh 

badan-badan peradilan umum”.  

Usaha kedua di bidang legislasi untuk menghapuskan 

Peradilan Agama bersifat tidak langsung dan lebih hati-hati. Hal 

ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 

1951 tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-

Pengadilan Sipil, yang kembali mengatur tentang kesatuan 

Peradilan Sipil dan penghapusan PA secara berangsur-angsur. 

Walaupun undang-undang itu mengisyaratkan adanya 

pembatasan PA, tetapi sebaliknya mengakui eksistensinya yang 

terpisah. Penyusunannya (dalam Kementerian  Kehakiman) 
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mengharapkan, Pemerintah akan membicarakannya dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat apakah tidak seharusnya 

menyerahkan urusan perkara perdata yang sekarang harus 

diputuskan menurut hukum Syari’at Islam kepada Pengadilan 

Negeri (Daniel S. Lev, 1986: 87). 

Penempatan PA di dalam lingkungan Kementerian 

Agama merupakan langkah yang menguntungkan sekaligus 

sebagai langkah pengamanan, karena meskipun Indonesia telah 

merdeka, pengaruh Teori Receptie yang dibawa oleh Snouck 

Hurgronje masih tetap hidup dan upaya menghapuskan PA 

masih dilakukan. Hal ini terbukti dengan lahirnya Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang menyatakan bahwa PA 

akan dimasukkan secara istimewa dalam susunan Peradilan 

Umum, yaitu bahwa perkara-perkara antara orang Islam yang 

menurut hukum yang hidup (living law) harus diputus menurut 

hukum Islam, harus diperiksa oleh badan Peradilan Umum 

dalam semua tingkatan peradilan, terdiri dari seorang hakim 

yang beragama Islam sebagai ketua dan dua hakim ahli agama 

Islam sebagai anggota, yang diangkat oleh Presiden atas usul 

Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Daniel 

S. Lev, 1986:90). 

Tahun 1957 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 45, 

Lembaran Negara 1957 Nomor 99 tentang Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura. 

Kewenangan PA di luar Jawa dan Madura ini meliputi perkara-

perkara : nikah, rujuk, fasakh, nafaqah, maskawin (mahar), 

tempat kediaman, mut’ah, hadonah, perkara waris, wakaf, 

hibah, shodaqoh, dan baitul maal. Pada saat itu terdapat tiga 

bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan 

Agama di Indonesia, yaitu : 

a. Stb. 1882 Nomor 152 Jo. Stb 1937 Nomor 116 dan 610 

yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura. 

b. Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 yang mengatur Peradilan 

Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. 
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang 

mengatur Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan 

Selatan (Daniel S. Lev, 1986:90). 

Pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno, tepatnya 

pada saat diterapkannya sistem demokrasi terpimpin, sejarah 

mencatat terjadinya berbagai penyimpangan dan pasang surut 

perjalanan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, baik yang 

bersifat administratif  maupun yang sifatnya teknis justicial. 

Independensi kekuasaan kehakiman pernah dikesampingkan 

dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964  

tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam 

ketentuan Pasal 19 undang-undang tersebut disebutkan: 

 “Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa 

atau kepentingan masyarakat  yang sangat mendesak, 

Presiden dapat  turut campur dalam soal-soal pengadilan”.   

 

Dalam penjelasan Pasal 19 ini ditegaskan bahwa pengadilan 

adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan 

kekuasaan pembentuk undang-undang (Daniel S. Lev, 

1986:90). 

Adanya penyelewengan dan intervensi  kekuasaan lain 

pada institusi Kekuasaan Kehakiman tersebut secara sadar 

ataupun tidak, telah mengakibatkan pelumpuhan secara 

sistemik atas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Hal ini 

pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada terganggunya 

sistem peradilan secara keseluruhan dan semuanya itu 

merupakan penyebab perusakan terhadap kekuasaan 

kehakiman yang merdeka dan bertanggungjawab (Muladi, 

2002:227). 

Adanya intervensi dan ketidakpercayaan masyarakat 

pada lembaga peradilan, adanya sorotan negatif dari sebagian 

pihak mengenai integritas sebagian hakim dan Hakim Agung, 

kualitas beberapa putusan lembaga Kekuasaan Kehakiman 

(peradilan) yang banyak dikritik karena tidak argumentatif, 

inkonsisten  dan lain sebagainya hanya menambah jauhnya 
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jarak Kekuasaan Kehakiman dari kondisi ideal yang 

diharapkan masyarakat (Abdul Bari Azed, 7 September 

2006). Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1964, Lembaran Negara nomor 107 tahun 1964 tentang 

Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berlaku 

tanggal 31 Oktober 1964, menyebutkan bahwa Peradilan 

Negara Republik Indonesia menjalankan dan melaksanakan 

hukum yang mempunyai fungsi  Pengayoman, yang 

dilaksanakan dalam lingkungan : 

1. Peradilan Umum 

2. Peradilan Agama 

3. Peradilan Militer 

4. Peradilan Tata Usaha Negara 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Lembaran 

Negara Nomor 107 tahun 1964 tentang Pokok-Pokok 

Kekuasaan Kehakiman dianggap tidak sesuai lagi dengan 

keadaan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman dan mulai berlaku tanggal 17 Desember 1970 

yang menegaskan Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan 

yang Merdeka (Taufiq Hamami, 2013:48-49). Dengan 

demikian secara singkat dapat disebutkan bahwa pada periode 

1945 – 1966 terdapat empat lingkungan peradilan yaitu 

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan 

Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat lingkungan peradilan 

tersebut bukanlah kekuasaan yang merdeka secara utuh, 

melainkan disana-sini masih mendapatkan intervensi dari 

kekuasaan lain. 

             Pada masa Orde Baru ini konsep pembangunan hukum 

diarahkan pada konsep kesatuan hukum nasional, di mana 

hukum agama (Islam) yang dianut mayoritas rakyat Indonesia 

tidak dengan serta merta dapat dijadikan sebagai hukum yang 

berlaku. Beberapa hukum Islam untuk diangkat menjadi materi 

hukum membutuhkan kerja keras dari umat Islam, meskipun 

sebenarnya hukum itu hanya diberlakukan bagi pemeluknya. 
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Hukum Islam sekalipun merupakan the living law yang secara 

konsep ilmu hukum seharusnya diterapkan, namun oleh 

Pemerintah Orde Baru, hukum Islam dilihat sebagai ajaran 

agama yang tidak mengakar ke bumi, karena cukup dipahami 

bukan untuk diterapkan (Taufiq Hamami, 2013:49-50). 

Pada masa awal Pemerintahan Orde Baru, tindakan 

pertama-tama yang dilakukan dalam rangka penataan 

pelaksanaan Kekuasan Kehakiman secara murni berdasarkan 

kehendak Undang-undang Dasar 1945, dan sesuai dengan 

ketentuan Ketetapan Majelis Permusywaratan Rakyat 

Sementara (MPRS) Nomor: XIX/MPRS/1966 jo. Nomor: 

XXXIX/MPRS/1968, maka Pemerintah Orde Baru bersama-

sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 

(DPRGR) mengadakan peninjauan terhadap Undang-undang 

Nomor 19 Tahun 1964 dengan Undang-undang Nomor 6 

tahun 1969 yang menghendaki adanya suatu undang-undang 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 

Untuk merealisasikannya pada tanggal 17 Desember 1970 

disahkan dan diundangkanlah Undang-undang tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni 

dengan disahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. 

Berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, eksistensi 

Peradilan Agama di Indonesia semakin kokoh sebagai salah 

satu lembaga pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Negara 

Republik Indonesia. Bahkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat 

(1) Undang-undang ini, kedudukan Badan Peradilan Agama 

setara dan sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya, seperti; 

Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha 

Negara (Al-Fitri,2010: 16). 

   Kekokohan Badan Peradilan Agama semakin menonjol 

khsususnya dalam kompetensinya, setelah disahkan dan 

diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dan 

diundangkannya aturan pelaksananya pada tanggal 1 April 

1975 dengan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
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1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku efektif 

pada tanggal 1 Oktober 1975. Kemudian disusul dengan 

diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

1977 tentang Perwakafan Hak Milik beserta Peraturan 

Pelaksanaannya. Dengan diundangkannya peraturan 

perundang-undangan tersebut di atas, selain memperkokoh 

eksistensi Badan Peradilan Agama, sekaligus memperluas 

beban tugas dan kewenangannya (absolute competence). 

Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan 

tersebut semakin jelas dan kokoh peran dan fungsi Badan 

Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. 

Realitasnya kepercayaan para pihak pencari keadilan 

semakin meningkat dan perkara-perkara yang masuk setiap 

tahunnya naik. Sebagai bandingan, pada tahun 1974 terdapat 

sebanyak 28.650 perkara, tahun 1975 sebanyak 48.000 

perkara dan pada tahun 1976 sebanyak 142.069 perkara (Al-

Fitri:2010:18). 

   Relevan dengan meningkatnya pengetahuan dan 

kesadaran hukum umat Islam di Indonesia, maka upaya 

hukum atas perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan 

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama mulai masuk ke 

Mahkmah Agung Republik Indonesia, sementara Hukum 

Acara yang harus dimilikinya tentang hal itu sesuai ketentuan 

Pasal 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 belum ada. 

Oleh karena adanya kekosongan hukum, maka untuk 

mengatasinya Mahkamah Agung RI pada tanggal 26 

November 1977 mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 

1977 tentang Jalan Pengadilan dalam Pemeriksaan Kasasi 

dalam Perkara Perdata dan Perkara Pidana oleh Pengadilan 

Agama dan Pengadilan Militer, disertai Surat Edarannya 

Nomor: MA/Pemb./0921/1977. 

  Sejalan dengan kenyatan-kenyataan di atas, untuk dapat 

memantapkan serta memegang teguh tugas dan fungsi 

Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan 
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dalam jajaran Kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia, 

pada tanggal 27 Maret 1982 Presiden Republik Indonesia 

mengangkat seorang Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan 

Lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian berarti 

tugas pembinaan teknis yustisial terhadap Peradilan Agama 

yang selama ini dilakukan langsung oleh Kementerian  

Agama, telah menjadi wewenang Mahkamah Agung 

Republik Indonesia sesuai kehendak Undang-undang Nomor 

14 Tahun 1970 (Al-Fitri:2010:19). 

  Pada tahun 1982 Pemerintah melalui Keputusan Menteri 

Agama Nomor 95 Tahun 1982, membentuk beberapa Cabang 

Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama untuk 

Indonesia Bagian Tengah dan Bagian Timur, seperti Nusa 

Tenggara Timur, Timor Timur, Sulawesi, Maluku dan Irian 

Jaya. Kemudian disusul daerah-daerah lainnya dan 

selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama (Mahkamah Islam 

Tinggi) di Surakarta dipindahkan kembali ke Jakarta, dan 

untuk Pengadilan Tingkat Banding bagi Propinsi Jawa 

Tengah, didirikanlah Pengadilan Tinggi Agama di Semarang, 

dan akhirnya sebagai puncak dari kekokohan dan kemapanan 

Badan Peradilan Agama sebagai Pengadilan Negara di 

Indonesia adalah dengan disahkan dan diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama pada tanggal 27 Desember 1989 termasuk di 

dalamnya memuat aturan tentang Susunan Kekuasaan dan 

Hukum Acara yang berlaku pada PA. Dengan disahkan dan 

diundangkannya undang-undang ini terpenuhilah sudah 

kehendak Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang kesetaraan dan kesejajaran Peradilan Agama 

dengan Pengadilan Negara lainnya. Karena dalam Undang-

undang ini Pengadilan Agama sudah tidak lagi harus 

menggantungkan kepada Pengadilan Negeri dalam hal 

melaksanakan putusannya (eksekusi), dan tidak lagi 

memerlukan pengukuhan atas putusan-putusan Pengadilan 

Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 
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sebelum dijalankan oleh para pihak pencari keadilan (Al-

Fitri, 2010:20). 

  Pelembagaan Peradilan Agama Islam di Indonesia terjadi 

pada masa Orde Baru. Pada tahun 1980-an, telah terjadi 

perubahan-perubahan drastis dalam bidang sosial, agama dan 

khususnya politik di Indonesia. Umat Islam dalam 

menyalurkan aspirasi politiknya tidak lagi terjebak pada 

bentuk-bentuk formalisme dengan kecenderungan 

eksklusivitas yang tinggi seperti tuntutan berdirinya negara 

Islam. Pada tahun ini, pendekatan politik yang mereka 

lakukan lebih substantif dan integratif. Perjuangan umat lebih 

mengarah pada sikap-sikap inklusif dan menghindarkan diri 

dari pemisahan-pemisahan kategoris. Inklusivitas itu 

ditunjukkan dengan pengembangan dan sosialisasi wacana 

bahwa umat Islam juga adalah bagian dari kategori sosial 

yang lebih luas yaitu bangsa Indonesia.  

Tahun-tahun panjang di masa awal pemerintahan Orde 

Baru-pun, paling tidak hingga pertengahan atau akhir 1970-

an, politik Islam merupakan sesuatu yang oleh negara 

dianggap ancaman. Oleh karena itu, apapun langgam dan 

format yang dimunculkan para aktivis politik Islam, 

ditanggapi oleh negara dengan kebijakan domestikasi. 

Melihat hubungan kontra antagonistik seperti itulah, maka 

sejak awal dasawarsa 1970-an mulai muncul pemikiran baru. 

Nada dasar intelektualisme baru itu dibentuk dan dipengaruhi 

oleh situasi politik yang tidak menguntungkan Islam serta 

akibat negatifnya yang dirasakan oleh pemikir dan 

aktivisnya. Kondisi yang tidak mengenakkan itu muncul 

antara lain disebabkan oleh hubungan yang kurang harmonis 

dan integratif antara Islam dan negara. Karena itu perlu 

dibuka jalan agar hubungan Islam dan negara menjadi 

harmonis. Gerakan pemikiran ini didorong oleh generasi 

pemikir dan aktivis Muslim baru sejak tahun  1970-an, yang 

berusaha untuk mengembangkan format politik Islam yang 

lebih memperhatikan isi (substance) daripada bentuk (form). 



273 

 

Dengan kecenderungan semacam itu, mereka berharap agar 

soal keislaman dan keindonesiaan dapat disintesiskan dan 

diintegrasikan dengan baik (Nurcholish Madjid, 1986). 

Mereka kemudian mencoba menawarkan konsep baru 

melalui tiga garapan utama. Pertama, berhubungan dengan 

pembaharuan pemikiran keagamaan. Kedua, berkaitan 

dengan masalah pembaruan politik dan birokrasi. Ketiga, 

menyangkut isu transformasi sosial (Bachtiar 

Effendi,2001:10).  

Perkembangan intelektualisme Islam baru pada tiga 

bidang garapan tersebut telah membawa berbagai implikasi. 

Khusus bagi perkembangan diskursus pemikiran dan praktik 

politik Islam, pola ini akhirnya memunculkan dasar-dasar 

teologis baru, aspirasi-aspirasi baru serta pendekatan baru 

dalam berpolitik. Pada masa-masa itu, “politik keummatan” 

kalau istilah ini bisa digunakan sebagai padanan dari politik 

Islam, diarahkan untuk mengembangkan dimensi substantif 

politik Islam. Sementara nuansa-nuansa simbolik ideologis –

yang tidak saja pernah ditolak tetapi juga dijadikan sumber 

untuk mengembangkan antagonisme politik terhadap Islam- 

dijauhkan. Inilah yang mengubah pola politik Islam lama, 

baik dari segi pemikiran (cita-cita dan aspirasi) dan praktik 

(cara, alat dan instrumen untuk merealisasikan aspirasi) 

(Bosco Carvallo dan Dasrizal (eds.),1983:45). Dalam 

konteks keindonesiaan, munculnya pemikiran baru itu dapat 

dilihat sebagai panacea untuk menciptakan sebuah sintesis 

yang secara sosiologis-keagamaan lebih memungkinkan. 

Sejauh ini, upaya-upaya tersebut dilakukan dengan cara 

mengembangkan pemikiran-pemikiran keagamaan dan 

aktivisme politik yang dianggap sesuai dengan situasi sosial 

keagamaan masyarakat Indonesia yang heterogen. Gerakan 

pemikiran ini berusaha untuk mengembangkan format politik 

Islam yang lebih memperhatikan isi (substance), daripada 

bentuk (form). Dengan model dasar semacam itu, mereka 
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berharap agar soal keislaman dan keindonesiaan dapat 

disintesiskan dan diintegrasikan dengan baik.  

  Langkah-langkah ini dalam banyak hal, telah 

mencairkan hubungan ideologis dan politis antara Islam dan 

negara yang selama ini tegang, saling curiga dan bersifat 

antagonistis. Demikianlah, sejak pertengahan dasawarsa 

1980-an telah terjadi perubahan besar-besaran atas politik 

Islam. Hal itu ditandai dengan dirumuskannya sejumlah 

kebijakan yang dinilai sejalan dengan preferensi sosial 

budaya, ekonomi dan politik komunitas Muslim. Meskipun 

lahirnya sejumlah aturan yang sejalan dengan preferensi 

ajaran Islam tersebut tidak semata-mata disebabkan satu 

aspek semata, tetapi dari sisi politik harus diakui bahwa 

diakomodasinya kepentingan komunitas Islam itu untuk 

sebagiannya disebabkan semakin mencairnya hubungan 

antara Islam dan negara. Karena hubungan yang cair itulah, 

maka semakin terbuka akses bagi kalangan muslim ke 

kekuasaan yang ditandai dengan duduknya banyak aktivis 

Islam di pemerintahan dan lembaga legislatif. Pandangan 

seperti itu semakin argumentatif jika dikaitkan dengan 

akibat-akibat positif yang dihasilkannya. Apa yang dulu 

pernah dikenal dengan istilah “Islamisasi birokrasi” dan “ijo 

royo-royo” merupakan indikasi dari keberhasilan pendekatan 

“integratif” di atas yang sulit untuk dibantah (Bahtiar 

Effendy, 2001:35).  

  Sejak terbangunnya hubungan yang simbiosis-mutualis 

antara Islam dan negara, maka secara bertahap 

kecenderungan-kecenderungan pemikiran di kalangan umat 

Islam juga mengalami pergeseran paradigma. Jika 

sebelumnya, pemikiran dan agenda politik umat selalu 

dibangun dalam konteks yang legal-formal dan eksklusif, 

kini umat Islam semakin terbuka dengan pandangan-

pandangan baru yang lebih inklusif dan substansialistik. 

Kegagalan yang berulang dalam kancah politik, 

pembangunan bidang agama yang secara faktual bermanfaat 
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bagi umat Islam, politik agama yang lebih akomodatif 

terhadap aspirasi umat Islam dan sebagainya, merupakan 

faktor-faktor yang ikut mendorong terjadinya pergeseran 

pemikiran di kalangan umat Islam. Dengan kata lain, karena 

situasinya yang sudah sedemikian jauh berbeda, maka umat 

Islam mulai meredefinisikan dan memformulasikan kembali 

keberadaan dan posisi politiknya, menghadapi 

perkembangan-perkembangan baru yang dirasakannya sudah 

berbeda dengan masa-masa sebelumnya. 

     Konfigurasi Politik 

 Untuk menjelaskan konfigurasi politik hukum pemerintah 

dalam pelembagaan Peradilan Agama di Indonesia, khususnya 

lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

maka secara kronologis perlu diungkapkan proses lahirnya UU 

Peradilan Agama tersebut, mulai dari ide dasarnya, 

persiapannya, penyusunan sampai finalisasi produk 

hukumnya.  

Pada tanggal 3 Desember 1988, Presiden Soeharto, 

dengan amanat Presiden Nomor R.06/PN/XII/1988, 

mengajukan sebuah draft Rancangan Undang-Undang tentang 

Peradilan Agama ke DPR. Dari sisi rentang waktu, pengajuan 

RUU tersebut tentulah sangat terlambat, karena terhitung sejak 

dikeluarkannya UU No. 14/1970 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang itu, 

eksistensi lembaga Peradilan Agama sudah digariskan. Artinya 

dibutuhkan waktu sekitar 18 tahun sebelum pemerintah 

menindaklanjuti amanah dalam UU 14/1970 itu.  

Dari sisi proses perjuangan ke arah itu, pengajuan draft 

RUUPA oleh pemerintah tersebut sebenarnya merupakan 

realisasi dan kelanjutan dari apa yang telah dirintis oleh 

Kementerian Agama tujuh belas tahun sebelumnya. Pada 

tahun 1971, di tengah kegusaran akan banyaknya pihak yang 

secara politik berupaya menghapuskan Peradilan Agama 

sebagaimana dimanatkan dalam UU 14/1970 itu, Menteri 

Agama K.H. Moch. Dahlan berinisiatif mengajukan izin 
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prakarsa kepada Presiden untuk menyusun RUU Peradilan 

Agama (Lahaji,2013:9). Tetapi dengan kondisi politik dan 

posisi umat Islam secara politik ketika itu, dapat dimengerti 

jika kemudian Presiden tidak merespons usul Menteri Agama 

itu. Presiden bahkan menyerahkan persoalannya kepada 

Menteri Kehakiman. Mengingat hubungan antara Departemen 

Agama dan Departemen Kehakiman yang didominasi oleh 

PNI ketika itu kurang baik, maka penyerahan persoalan oleh 

Presiden kepada Menteri Kehakiman ditanggapi dengan sikap 

skeptis dan bahkan curiga, mengingat selama ini Departemen 

Kehakiman yang menjadi basis kekuatan nasionalis sekuler 

selalu berseberangan pendapat dengan Departemen Agama 

yang merupakan basis golongan Islam. Pengalaman tahun 

1958 dan 1967 menjadi trauma yang tidak mudah dilupakan 

oleh Departemen Agama. Pada tahun-tahun itu, Departemen 

Agama selalu gagal memperjuangkan Undang-undang 

Perkawinan umat Islam di Parlemen karena selalu ditentang 

oleh Departemen Kehakiman.  

Kekhawatiran pihak Kementerian Agama menjadi 

kenyataan, ketika pada tanggal 16 Desember 1974 Menteri 

Kehakiman dengan nomor surat SM/K/XII/1974 melayangkan 

surat jawaban kepada Menteri Agama yang berisi penolakan 

atas izin prakarsa yang diajukan Menteri Agama. Alasannya, 

karena Peradilan Umum belum memiliki Undang-undang yang 

mengaturnya. Dengan kata lain, RUU Peradilan Agama tidak 

boleh mendahului RUU Peradilan Umum. Meskipun tidak 

tampak di permukaan, penolakan itu semakin menunjukkan 

rivalitas antara Departemen Agama dengan Departemen 

Kehakiman. Bagi Departemen Agama sendiri, tidak ada 

relevansi antara penolakan dengan alasan yang dikemukakan. 

Bahkan persoalannya bukan terletak pada penolakan itu, tetapi 

pada alasan mengapa harus menunggu Peradilan Umum. 

Sikap-sikap seperti itulah yang sebagiannya menunjukkan 

bahwa sejak lama posisi Peradilan Agama hanya dianggap 

subordinasi Peradilan Umum. Pengalaman-pengalaman seperti 
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ini pula yang dapat menjelaskan mengapa kerjasama antara 

Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman pada masa-

masa selanjutnya sangat minim, kalaupun ada lebih banyak 

didasari pada unsur-unsur formalitas belaka.  

Mencairnya hubungan pusat kekuasaan dengan politik 

Islam pada tahun 1980-an juga berdampak pada mencairnya 

hubungan antara kedua kementerian tersebut. Setidaknya hal 

itu terefleksi dari keluarnya Surat Menteri Kehakiman 

tertanggal 30 Juli 1983 untuk mengajukan izin prakarsa 

penyusunan RUU tentang Hukum Acara Peradilan Agama 

kepada Presiden. Pemerintah melalui suratnya tertanggal 12 

September 1983 No. B-2736/M.Sesneg/9/1983 menyetujui 

prakarsa tersebut. Dua hari sebelum turunnya persetujuan 

Presiden itu, Menteri Kehakiman bahkan juga telah 

mengajukan izin prakarsa RUU dan RPP tentang susunan dan 

kekuasaan badan-badan Peradilan Agama. Untuk 

menyelesaikan proyek ini, Kementerian Agama dan 

Kementerian Kehakiman melakukan kontak dan konsultasi 

yang lebih intens. Sehingga pada tanggal 22 Desember 1986, 

Panglima ABRI dengan suratnya No.R/773-16/01/09 

menyampaikan beberapa masukan menyangkut RUUPA. 

Dalam surat itu, panglima memandang perlu dilakukan 

penyempurnaan terhadap kekurangan maupun kelemahan 

sebelum diajukan ke DPR. Selain itu, Panglima juga 

mengharapkan agar RUU itu tidak diajukan sebelum 

berakhirnya masa sidang DPR, mengingat Pemilu 1987 sudah 

semakin dekat. Mengingat sensitifnya isu ini, maka 

mempertimbangkan saran dari Panglima ABRI, dilakukanlah 

penyempurnaan-penyempurnaan melalui pembahasan bersama 

Menteri Kehakiman, Menteri Agama, Ketua Mahkamah 

Agung dan Menteri Sekretaris Negara. Hasil dari 

penyempurnaan itu adalah bahwa Hukum Acara yang berlaku 

pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum juga 

berlaku untuk lingkungan Peradilan Agama sebagai wujud dari 

asas lex generalis. Tetapi yang menyangkut asas-asas hukum 
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Islam secara spesifik dianggap lex spesialis, seperti persoalan 

talak dan li’an.  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) angka 2 Inpres 

No. 15 tahun 1970, setiap RUU yang akan diajukan ke 

Presiden, terlebih dahulu diajukan kepada Menteri Kehakiman, 

maka proses selanjutnya lebih bersifat formalitas. Wakil 

Sekretaris Kabinet mengirim draft RUU yang telah 

disempurnakan ke Menteri Kehakiman dengan surat No. 

B.588/Waseskab/10/88 tertangal 16 Oktober 1989. Dua hari 

setelahnya, Menteri Kehakiman menyampaikan 

persetujuannya melalui suratnya bernomor M.U.M.01.06.81.  

Di masyarakat, pengajuan RUU itu mendapat respon yang 

beragam. Secara sederhana reaksi masyarakat itu dapat 

dikategorikan dalam dua kelompok, yakni reaksi yang 

mendukung dan yang menolak. Dalam penilaian Mahfud, 

sejumlah kritik dan reaksi khususnya dari pihak-pihak yang 

tidak setuju lebih sarat muatan politisnya ketimbang 

hukumnya. Dalam penilaiannya, masyarakat lebih 

mendahulukan kegaduhan-kegaduhan yang berbau politis, dan 

sebaliknya menenggelamkan logika yuridis yang seharusnya di 

kedepankan (Moh. Mahfud MD, 1999:355). Sebagai 

kelompok yang setuju, Mahfud berpandangan bahwa paling 

tidak ada tiga landasan kosntitusional pengajuan RUU ini, 

yakni Pancasila, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pasal II 

Aturan Peralihan UUD 1945. Dalam pandangannya, Mahfud 

menilai bahwa tidak saja sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

cukup menjadi dasar berlakunya hukum-hukum agama di 

Indonesia, tetapi sekaligus meruntuhkan Teori Resepsi yang 

dulu dicetuskan Belanda. Demikian pula halnya dengan Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959. Point penting yang terkandung dalam 

Dekrit itu adalah kembali ke UUD 1945. UUD 1945 yang 

dimaksud oleh Dekrit adalah UUD 1945 yang disahkan oleh 

PPKI pada 18 Agustus 1945. Dengan demikian, pengajuan 

RUU itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Piagam 

Jakarta, sebagaimana dituduhkan oleh pihak Kristen. 



279 

 

Demikian pula Pasal II Aturan Peralihan menyebutkan bahwa 

lembaga dan peraturan yang ada sebelum Indonesia merdeka 

masih tetap berlaku selama belum dibuat lembaga dan aturan 

yang baru. Sejak Indonesia merdeka, Peradilan Agama tidak 

pernah dihapuskan, artinya tidak ada peraturan baru yang 

menggantikan peraturan lama menyangkut Peradilan Agama. 

Bahkan setelah Indonesia merdeka, keberadaan Peradilan 

Agama diakui oleh Undang-undang, misalnya Undang-undang 

Darurat No. 1 Tahun 1951, UU No. 19 tahun 1964 dan UU 

No. 14 tahun 1970. Berdasarkan Undang-undang itu saja 

sudah cukup menjadi dasar pengesahan RUU itu menjadi 

undang-undang (Moh. Mahfud MD., 1999:357-362).  

Lain halnya dengan para penentangnya yang tidak melihat 

alasan-alasan yuridis diberlakukannya RUUPA, tetapi 

mengembangkan wacana perdebatan yang politis dan 

emosional. S. Wijoyo misalnya, dalam tulisannya yang dimuat 

dalam Mingguan Katolik, Hidup, Wijoyo menyerang bahwa 

RUU Peradilan Agama itu dibuat atas kesepakatan pemerintah 

dengan golongan ekstrim kanan yakni Islam. Dengan 

mengutip tembang Macapat, Agama Ageming Aji, Wijoyo 

menilai bahwa pemerintah sedang melegitimasi konsep 

dominasi mayoritas dalam hal pemelukan agama dan 

pemberlakuan hukum. Indonesia, dalam pandangannya sedang 

bergerak ke arah theokrasi yang sudah dimulai sejak 

pemberlakuan Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Dalam 

analisisnya, sama dengan RUU perkawinan, UUPA  juga 

mengedepankan prinsip-prinsip hukum Islam (S. 

Wijoyo,1989:15). 

Frans Magnis Suseno juga menolak RUUPA. Dia 

beranggapan bahwa RUU itu menyalahi Pancasila. Secara 

konsepsional filosofis, dengan RUU itu berarti akan terjadi 

penyerahan sebagian wewenang negara (dalam hal ini 

peradilan negara) ke Peradilan Agama. Dia keberatan atas 

penyerahan itu karena memandang bahwa Peradilan Agama 

adalah badan non-negara. Dia juga khawatir jika sebuah 
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Undang-undang hanya didasarkan penafsirannya pada suatu 

agama tertentu saja, maka kewibawaan, kedaulatan dan 

kekuasaan negara di mata penganut agama tersebut akan 

pudar. Sekali mereka diberi kesempatan untuk itu, maka 

mereka akan menuntut untuk bidang yang lain. Karena itu, 

negara harus mencegah terjadinya loyalitas terhadap negara 

dan loyalitas terhadap agama sekaligus, apalagi sampai timbul 

anggapan bahwa negara adalah “sub-unsur administratif 

sebuah agama.”(Lahaji, 2013:12).   

 Dari kalangan pemeluk agama Kristen juga menolak 

RUUPA itu secara kelembagaan. Persekutuan Gereja 

Indonesia (PGI) dalam suratnya ke DPR tanggal 10 Mei 1989 

menyatakan keprihatiannya sehubungan dengan RUUPA itu. 

Dalam pandangan PGI, RUUPA berpotensi mengganggu 

ideologi Pancasila sebagai konsensus nasional. Sikap dan 

pandangan politiknya itu merupakan hasil dari persidangan 

tahunan MPL (Majelis Pekerja Lengkap) yang diikuti oleh 60 

Gereja anggota dari tanggal 24 - 29 April 1989 di Bogor. 

Dalam acara dengar pendapat dengan fraksi Golongan Karya, 

pada tanggal 7 Juli 1989, PGI meminta agar dilakukan 

peninjauan kembali secara keseluruhan terhadap RUUPA. 

Sementara itu, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) 

dalam acara dengar pendapat dengan DPR berpendapat bahwa 

seharusnya urusan agama dipisahkan dari urusan negara. 

Menurut Ketua I KWI Mgr. Leo Soekoto SJ, keabsahan 

hukum agama mestinya tidak didasarkan pada kewenangan 

negara. “agama ada bukan karena negara, begitu pula 

sebaliknya, negara ada bukan karena agama.” (Lahaji, 

2013:12) 

Dengan derajat intensitas penolakan yang agak ringan, 

kalangan Hindu dan Budha, tidak banyak mengeluarkan 

pernyataan maupun reaksi. Kompas 4 Juli 1989 misalnya 

memberitakan bahwa Parisada Hindu Darma pusat 

menginginkan agar RUUPA dipertegas, khususnya 

menyangkut nama. Nama Peradilan Agama mestinya untuk 
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semua agama, tetapi pada kenyataannya hanya dimaksudkan 

untuk agama Islam. Pada hari yang sama, Media Indonesia 

melaporkan bahwa para pemeluk agama Hindu juga meminta 

Undang-undang Peradilan Agama Hindu. Sedangkan umat 

Budha, menurut wakil Ketua Umum Walubi (Wali Umat 

Budha Indonesia) Agi Cece, umat Budha tertekan dengan kata 

agama dalam RUUPA (Lahaji, 2013:13). 

Penentangan juga datang dari sebagian masyarakat 

Muslim sendiri. R. Suprapto misalnya, mantan Gubernur DKI 

dan Wakil Ketua MPR ketika itu, mengatakan bahwa 

pengertian Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 adalah negara sebatas 

menjamin, bukan mengatur kemerdekaan beragama. Demikian 

pula GBHN hanya menginginkan satu sistem hukum yang 

berlaku. R. Suprapto lebih jauh mengusulkan agar UU No. 14 

Tahun 1970 yang dijadikan dasar yuridis pengajuan RUU, 

ditinjau kembali (Lahaji, 2013:13). Dengan nada yang kurang 

lebih sama, Amir Mahmud juga berpendapat demikian. 

Menurut mantan Menteri Dalam Negeri itu, hukum Islam tidak 

dapat dimasukkan ke dalam hukum nasional, karena yang 

dimaksud hukum nasional adalah hukum Pancasila (Lahaji, 

2013:13). Sejalan dengan perdebatan politik yang berlangsung 

di parlemen maupun para tokoh, terjadi pula fragmentasi pada 

media. Kompas, Suara Pembaharuan, Mingguan Katolik 

Hidup pada barisan yang menolak, sementara Pelita, Panji 

Masyarakat, Merdeka, Suara Karya pada barisan yang 

mendukung. Di antara media tersebut, Suara Pembaharuan-

lah yang paling gigih menentang RUUPA. Tidak kurang dari 

18 tulisannya dalam Tajuk Rencana menyuarakan aspirasi 

penentangannya. Berikut adalah beberapa pandangan Suara 

Pembaharuan. Misalnya: RUUPA dianggap bertentangan 

dengan Wawasan Nusantara (17 Maret 1989); di Indonesia 

hanya boleh ada satu hukum nasional (28 Maret 1989); 

RUUPA diadakan berdasarkan pendekatan “ad hoc” yang 

dapat menimbulkan kekacauan (17 April 1989); RUUPA tidak 

sesuai dengan UUD 1945 (24 Juli 1989); RUUPA tidak 
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melaksanakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (11 Juli 1989); dan 

lain-lain. Menarik untuk dicatat, bahwa hampir semua 

argumentasi yang diajukan oleh kelompok yang menolak 

RUUPA, tidak berhubungan dengan materi yang terkandung 

dalam RUUPA tersebut. Argumentasi-argumentasi yang 

diajukan justru lebih mempersoalkan mengapa RUUPA itu 

harus diajukan. Dengan melihat respons yang diberikan, dapat 

dikatakan bahwa keberadaan Peradilan Agama di Indonesia 

masih dianggap bermasalah, khususnya oleh golongan Kristen. 

Jika disederhanakan, argumen mereka bermuara pada dua isu 

besar yakni unifikasi hukum dan pemisahan negara dari 

agama.  

Isu tersebut kemudian disanggah secara akademis oleh 

Yoesoef Sou’yb. Diingatkannya bahwa BW (Burgelijk 

Wetboek) yang sering dianggap sebagai kesatuan hukum 

(unifikatif) adalah warisan Belanda yang proses pembuatannya 

tidak lepas dari ajaran Kristen. Yoesoef mencatat bahwa BW 

sebelumnya hanya diperuntukkan bagi mereka yang beragama 

Kristen, “Burgelijk stand voor Indonesische Christenen Stb. 

64-142; 85-185. Sedangkan keberlakuannya di Hindia Belanda 

didasarkan pada Staatsblad 1847 No. 23 tanggal 1 Mei 1848. 

Itu berlaku untuk: (1) orang-orang Eropa, (2) pribumi turunan 

Eropa, dan (3) pribumi yang memeluk agama Kristen. Untuk 

selain ketiga kategori di atas (sering disebut golongan 

bumiputera), berlaku agama dan kebiasaannya berdasarkan IS 

(Indische Staatstregeling) Pasal 131 ayat (2-b), Staatsblaad 

1925 No. 415 jo. No. 557. Syou’yb menjelaskan bahwa BW 

yang berlaku di Hindia Belanda itu adalah BW yang sudah 

dikonkordansikan dengan BW yang berlaku di Netherland. 

Jika ditelusuri, jelas sekali bahwa BW itu merupakan 

pengadopsian dari Code Civil Napoleon yang tidak dapat 

dikatakan netral dari ajaran Kristen. Karena itu, menurut 

Yoesoef, jika BW diberlakukan di Indonesia, itu berarti 

pemberlakuan hukum minoritas terhadap mayoritas. Karena 

itu, menurutnya, atas dasar apa orang-orang Kristen keberatan 
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terhadap pemberlakuan hukum Islam untuk umat Islam sendiri 

(Yoesoef Sou’yb,1989:5).  

Kelemahan lain yang sering dikemukakan adalah ide 

pemisahan urusan negara dari urusan agama. Bagi kalangan 

Islam, persoalan itu harus didudukkan dalam konteksnya. 

Dalam konteks Indonesia, pemisahan itu tidak mungkin 

dilakukan, karena persoalannya harus dikaitkan dengan 

bagaimana kontrak atau perjanjian sosial yang terjadi ketika 

bangsa ini hendak didirikan. Dahlan Ranuwihardjo merupakan 

salah satu tokoh yang tampil menjernihkan isu ini (Dahlan 

Ranuwiharjo, 1989:17). Point penting yang ingin disampaikan 

Dahlan Ranuwihardjo adalah bahwa bukan hanya pemisahan 

antara negara dan agama yang memiliki landasan falsafi, tetapi 

juga penyatuan negara dan agama. Karena itu, menyalahkan 

penyatuan agama dan negara, tidak sepenuhnya juga benar. 

Apalagi dalam konteks Indonesia, munculnya negara berawal 

dari Proklamasi 17 Agustus 1945. Menurut Ranuwihardjo, 

Proklamasi itu hanyalah salah satu mata rantai dari sejumlah 

mata rantai yang terbangun sebelumnya. Dengan demikian, 

Proklamasi tidaklah berdiri sendiri. Tidak hanya Ranuwihardjo 

yang memberi komentar terhadap pikiran-pikiran Magnis 

Suseno dan kawan-kawan yang menolak RUUPA, Yusril Ihza 

Mahendra, HM. Rasyidi, Alamsyah Ratu Prawiranegara, dan 

lain-lain juga ikut aktif dalam perdebatan itu.  

Menurut Yusril misalnya, ia menilai pendapat Magnis 

berspekulasi terlalu jauh sehingga kehilangan pijakan 

empirisnya (realitas sosiologis maupun normatif) (Yusril Ihza 

Mahendra, 1989:10).  Rasyidi bahkan berani mengklaim 

Magnis Suseno tidak mengerti bahwa Peradilan Agama adalah 

peradilan negara. Karena ia dibentuk atas dasar Undang-

undang, maka salah jika Suseno menganggap Peradilan 

Agama sebagai peradilan swasta yang “bukan negara”(H.M. 

Rasyidi, 1989:15). Kelemahan lain dari argumentasi Magnis, 

menurut Yusril, adalah bahwa dia tidak dapat membedakan 

antara hukum formil dan hukum materiil. Apa yang diusulkan 
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dalam RUUPA itu adalah hukum formil yang mengatur 

susunan, kekuasaan dan wewenang PA. Hukum materiil yang 

menjadi dasar dalam penyelesaian perkara sama sekali tidak 

dibicarakan dalam RUU ini, karena memang telah ada.  Di luar 

perdebatan kalangan media dan tokoh-tokoh secara 

perseorangan, perdebatan juga terjadi di kalangan partai. PPP 

sudah pasti setuju RUUPA, tetapi kalangan Golkar apalagi 

PDI menunjukkan sikap yang berbeda.  

Khusus di kalangan partai Golkar, pergumulan internal 

juga terjadi dalam menyikapi RUUPA ini. Kordinator Polkam 

Golkar sampai menyebarkan tulisan setebal 17 halaman yang 

isinya menentang keras RUUPA. Terbelahlah Golkar ke dalam 

dua kubu, yang setuju dan yang tidak setuju. Persaingan antara 

kelompok Muslim dan non-Muslim di kalangan partai 

akhirnya mengemuka, sebelum akhirnya persoalannya diambil 

alih oleh Ketua Umum DPP. Dalam rapat yang dipimpin oleh 

Wahono, pernyataan setebal 17 halaman tadi akhirnya 

dinyatakan tidak pernah ada(Abdul Ghofur Anshori dan 

Nawari Ismail,1989:1989:139). Dalam keseluruhan perdebatan 

di parlemen, hanya fraksi PDI yang mempertanyakan dan 

menilai mengapa RUU itu diajukan. Garis-garis persoalan 

yang disampaikan kurang lebih sama dengan yang 

disampaikan oleh para penentang RUUPA, khususnya 

kalangan Gereja dan Harian Suara Pembaharuan.  

Melalui juru bicaranya, tanggapan fraksi PDI itu dijawab 

oleh pemerintah pada tanggal 19 Juni 1989 dalam Sidang 

Paripurna. Menteri Agama Munawir Sjadzali mewakili 

pemerintah mengatakan bahwa perlu ada usaha pelurusan 

kembali terhadap berbagai pandangan yang mengatakan 

bahwa RUUPA tidak memiliki landasan konstitusional 

(Munawir Sjadzali:1989:151). Pemerintah menegaskan bahwa 

landasan konstitusional RUUPA adalah Pasal 24, 25, 27, 28, 

29 dan 30 UUD 1945. Pasal-pasal ini menurut pemerintah 

adalah rujukan konstitusional pengajuan RUUPA. Dalam 

pandangan pemerintah, jika RUUPA akan berlaku khusus 
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untuk umat Islam, maka itu tidak bertentangan dengan Pasal 

29 UUD 1945. Sebagai konsekuensi pengakuan negara 

terhadap kehidupan beragama, pemerintah merasa perlu untuk 

memfasilitasinya. Bahkan diungkapkan juga bahwa hukum 

negara tidak boleh bertentangan dengan hukum agama, begitu 

juga sebaliknya. Memang, Munawir melanjutkan, Pasal 29 

UUD 1945 mengatakan bahwa “negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan 

kepercayaannya itu,” tetapi kata jaminan di sini dalam 

pandangan pemerintah tidak boleh diartikan semata-mata 

menjamin saja. Artinya pemerintah tidak boleh lepas tangan 

dari pengaturan segala kebutuhan keagamaan masyarakat. 

Kalau itu terjadi, berarti sama artinya dengan negara sekuler. 

Dalam negara sekuler, kata Munawir, pemerintah dilarang 

mendirikan atau membantu tempat-tempat ibadah. Anak-anak 

sekolah di sekolah-sekolah negeri tidak diperbolehkan berdoa 

dan sebagainya. Justru yang demikian itu, tegas Munawir, 

bertentangan dengan Pancasila (Munawir Sjadzali, 1998:81). 

Pemerintah memandang bahwa pengertian satu hukum 

nasional dalam wawasan nasional adalah sistem hukum 

nasional. Sistem hukum nasional inilah yang mewadahi 

hukum-hukum nasional yang berlakunya bisa untuk golongan-

golongan tertentu. Menteri Agama memberi contoh bahwa di 

Indonesia telah berlaku hukum keprotokoleran yang hanya 

berlaku khusus untuk pejabat negara dan tokoh masyarakat 

tertentu. Ada pula hukum militer yang keberlakuannya khusus 

untuk anggota militer. Hukum adat Batak untuk masyarakat 

Batak. Hukum adat Jawa untuk masyarakat Jawa, dan 

seterusnya. Hukum-hukum khusus itu tetap dalam kerangka 

sistem hukum nasional. Jadi, satu hukum nasional tidak dapat 

diartikan sebagai “satu-satunya” hukum. Karena kalau begitu 

pengertiannya, justru ketidakadilan yang tercipta, bukan 

keadilan, karena akan terjadi pemaksaan-pemaksaan. 

Pemerintah juga menolak argumentasi fraksi PDI yang 
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memandang RUUPA itu akan mengarah pada pembentukan 

negara Islam. Pemerintah berargumen bahwa Peradilan Agama 

telah ada sejak zaman Hindia Belanda. Sejak itu sampai hari 

ini, keberadaannya-pun dilindungi oleh Undang-undang. 

Terakhir, diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970. 

Meski demikian, Indonesia tidak pernah disebut sebagai 

negara Islam. Sebab kalau hanya gara-gara ada Peradilan 

Agama kemudian Indonesia disebut negara Islam atau akan 

berimplikasi pada pendirian negara Islam, maka logikanya 

sejak zaman Hindia Belanda hingga kini, Indonesia adalah 

negara Islam. Tetapi ternyata tidak demikian. Munawir 

menambahkan:  

“Kalau Peradilan Agama terkait dengan Piagam Jakarta, maka 

tidak mungkin UU No.14 Tahun 1970 dan Repelita IV 

memuat ketentuan-ketentuan tentang Peradilan Agama itu, dan 

tidak mungkin pula ada UU No. 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung.” (Munawir Sjadzali, 1993:81).  

Pergumulan yang terjadi dalam gedung DPR memang 

tidak seramai yang terjadi di luar. Meski demikian, tidak 

diragukan bahwa pada tataran tertentu semua perdebatan yang 

terjadi di luar gedung parlemen itu tidak dapat dipisahkan dari 

wujud ekspresi mereka yang ada di dalam gedung parlemen. 

Apalagi jika itu dipandang dari konstalasi kekuatan politik saat 

itu, di mana posisi Presiden sangatlah dominan, melebihi 

kekuatan-kekuatan partai-partai politik di parlemen. Apa yang 

sudah diputuskan oleh Presiden, biasanya parlemen tinggal 

mengiyakan (William Liddle,1996:18).  

Terlepas dari segala macam interpretasi baik legal 

maupun politik yang telah dan mungkin masih akan muncul 

serta sejumlah ketidakpuasan pihak-pihak tertentu, 

disahkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA merupakan 

lompatan besar dalam dinamisasi hukum Islam di Indonesia. 

Dengan UU itu, wewenang peradilan tidak saja dipulihkan 

kembali, tetapi juga segala putusan PA dapat dilaksanakan 

sendiri tanpa harus meminta pengukuhan (fiat 
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execution/pengukuhan)  dari Pengadilan Negeri. Dalam 

keadaannya yang demikian, maka dari sisi politik hukum, 

pelembagaan hukum Islam dalam bentuk Peradilan Agama 

telah mengalami reposisi, dari apa yang diistilahkan Munawir 

sebagai politik peradilan pupuk bawang yang selalu dikebiri 

(Munawir Sjadzali, 1993:83), ke peradilan yang 

sesunggguhnya. 

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa Pada masa Orde 

Baru konsep pembangunan hukum diarahkan pada konsep 

kesatuan hukum nasional, di mana hukum agama (Islam) yang 

dianut mayoritas rakyat Indonesia tidak dengan serta merta 

dapat dijadikan sebagai hukum yang berlaku. Beberapa hukum 

Islam untuk diangkat menjadi materi hukum membutuhkan 

kerja keras dari umat Islam, meskipun sebenarnya hukum itu 

hanya diberlakukan bagi pemeluknya. Hukum Islam sekalipun 

merupakan the living law yang secara konsep ilmu hukum 

seharusnya diterapkan, namun oleh Pemerintah Orde Baru, 

hukum Islam dilihat sebagai ajaran agama yang tidak 

mengakar ke bumi, karena cukup dipahami bukan untuk 

diterapkan.  

Untuk dapat memantapkan serta memegang teguh tugas 

dan fungsi Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan 

peradilan dalam jajaran Kekuasaan Kehakiman di Negara 

Indonesia, pada tanggal 27 Maret 1982 Presiden Republik 

Indonesia mengangkat seorang Ketua Muda Mahkamah 

Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama. Dengan 

demikian berarti tugas pembinaan teknis yustisial terhadap 

Peradilan Agama yang selama ini dilakukan langsung oleh 

Departemen Agama, telah menjadi wewenang Mahkamah 

Agung Republik Indonesia sesuai kehendak Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1970. 

Secara historis, tampak di permukaan betapa nuansa 

politik memang selalu menyertai sejarah Peradilan Agama. 

Pada masa kerajaan di Nusantara dan kerajaan Melayu, 

lembaga Peradilan Agama dapat eksis, karena didukung oleh 
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kehendak politik penguasa/raja/sultan. Demikian pula 

sebaliknya, pada masa kolonial, lembaga ini cenderung 

dimarginalkan karena kepentingan politik hukum kolonial. 

Apa yang terjadi pada fase awal kemerdekaan, juga 

menguatkan tesis tersebut. Karena tidak terbangunnya 

hubungan yang simbiosis mutualistik antara Islam dan negara, 

maka sulit bagi negara bersikap akomodatif terhadap 

kepentingan umat Islam. 

Argumen kuatnya pengaruh politik hukum negara menjadi 

semakin menemukan justifikasinya, jika mengingat bahwa 

sejak awal, Peradilan Agama telah memiliki landasan filosofis. 

Itulah yang kemudian memudahkan pemerintah meyakinkan 

parlemen untuk menyetujui lembaga ini. Argumen-argumen 

itu meliputi: Pertama, UU itu bertujuan untuk menyeragamkan 

dasar hukum Peradilan Agama di Indonesia. Kedua, sebagai 

pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 

2004 Tentang Kekuasaan kehakiman yang dalam salah satu 

pasalnya memang mengamanatkan agar semua lingkungan 

peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan 

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) memiliki susunan 

kekuasaan dan acara yang diatur oleh undang-undang 

tersendiri. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan akan perlunya 

kodifikasi dan upaya pembaharuan hukum, sebagaimana 

diamanatkan dalam GBHN 1988. Pemerintah memandang 

bahwa dengan UU Peradilan Agama itu maka akan tercipta 

unifikasi Hukum Acara Peradilan Agama. Selama ini hukum 

acara pada Peradilan Agama didasarkan pada kitab-kitab fiqh, 

sehingga pada tingkatan aplikatif sering kali terjadi persoalan 

yang sama diputus secara berbeda oleh hakim karena pilihan 

literatur fiqhinya berbeda. Sebagai bagian dari tugas 

pemerintah untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum 

bagi masyarakat, maka disahkannya UU ini sudah sepatutnya. 

Substansi dari paparan kondisi PA pada masa Orde Baru, 

bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, 

Peradilan Agama memperoleh “kemerdekaan” dalam arti 
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dapat memerankan diri sebagai lembaga peradilan yang 

sesungguhnya. Tetapi, yang perlu dicatat sejak awal bahwa 

kemerdekaan itu tidak datang dengan sendirinya. Melainkan 

melalui perjuangan politik yang sangat panjang dan berliku. 

Kemunculannya merupakan hasil dari tarik-menarik kekuatan-

kekuatan politik yang mengitarinya, baik kekuatan politik itu 

didasari oleh faktor agama, ekonomi, sosial maupun aspek 

lainnya (Duana Karomi dan Hasbi Ash-Shiddiqi, 2016). 

Melihat kondisi PA di era Orde Baru tersebut, nampak  di satu 

sisi terdapat kemajuan terutama dengan diberlakukannya UU 

No 7 Tahun 1989 tentang PA, sehingga keberadaan PA selain 

didukung oleh keberadaan hukum materiil di lingkungan PA 

juga keberadaannya sendiri didukung oleh undang-undang 

yang mengaturnya, sekalipun bila dibandingkan dengan 

lingkungan Peradilan Umum terkesan sangat terlambat 

keberadaannya. Kekurangan lain dari kondisi PA pada masa 

Orde Baru yang mengurangi independensi lembaga Peradilan 

Agama,  adalah  masih adanya hak opsi, terutama dalam 

persengketaan warisan, dimana para pihak yang berperkara 

dapat memilih pengadilan yang akan menyelesaikan sengketa 

tersebut, sekalipun para pihak yang bersengketa semuanya 

beragama Islam, baik melalui PA maupun Peradilan Umum. 

Dari sini nampak bahwa keberadaan PA terkesan belum sejajar 

dengan lembaga peradilan lainnya, khususnya Peradilan 

Umum, sehingga independensi PA masih belum optimal. Di 

samping itu karena pembinaan terhadap PA pada masa Orde 

Baru masih berada  pada dua kaki / dua atap, yaitu antara 

Departemen Agama terkait aspek non–yustisial (administratif) 

dan Mahkamah Agung terkait aspek teknis berperkara, dimana 

keduanya merepresentasikan kekuasaan eksekutif dan 

yudikatif, maka dengan fenomena yang demikian 

dimungkinkan  terjadi pengaruh  ekstra yudisial terhadap  PA, 

dimana hal tersebut  seharusnya dihindari dalam rangka  

mewujudkan lembaga peradilan yang bermartabat dan bebas 

dari pengaruh atau campur tangan kekuasaan di luar kekuasaan 
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yudikatif. Sehingga  dari  fenomena tersebut nampak bahwa 

keberadaan PA pada masa Orde Baru  belum menunjukkan 

independensi.  Pembatasan kekuasaan kehakiman oleh 

kekuasaan eksekutif terjadi karena format politik otoriter baik 

dalam pemerintahan Orde Lama (Timothy Lindsey, 1999:1) 

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) (Montesquieu, 2007:45). Namun, adanya 

masukan 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) 

(Jimly Asshiddiqie, 2006:166).  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 (Miriam Budiarjo, 

2000:155).   Selain itu, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 

tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan 

undang-undang yang menganut sistem dua atap (double roof 

system). 

Dari paparan di atas maka kondisi PA sebelum Era 

Reformasi  bila dilihat dari aspek independensi lembaga 

peradilan, maka terdapat beberapa hal yang menyebabkan 

tidak independen. Yang pertama adalah masuknya pihak 

eksekutif dalam kekuasaan kehakiman yang  disinyalir sebagai 

salah satu sebab mengapa kekuasaan kehakiman di negeri ini 

tidak independen. Karena berdasarkan UU No 14 Tahun 1970 

tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman terdapat empat 

lingkungan peradilan yang secara  administratif, organisatoris, 

manajemen dan keuangan yang pembinaannya (teknis non 
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yudisial) berada di bawah pembinaan Departemen Kehakiman, 

Departemen Pertahanan Keamanan  serta Mabes ABRI dan 

Departemen Agama, yang meliputi lingkungan Peradilan 

Umum, Peradilan tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan 

Peradilan Agama. Kondisi PA sebelum penyatuatapan di 

bawah MA apabila dilihat dari aspek birokrasi akan terlihat 

sebagai berikut:  Dari aspek pembinaan yang dilakukan dua 

lembaga, yaitu oleh pihak eksekutif (Kemenag) yang terkait 

dengan aspek administratif, keuangan dan ketenagaan (sumber 

daya manusia)  maupun   pembinaan yudikatif (MA)  yang 

terkait dengan teknis berperkara di pengadilan. Terlihat tidak 

efektif dan efisien dan dimungkinkan terjadi pengaruh atau 

campurtangan kekuasaan di luar kekuasaan yudikatif  

(intervensi kekuasaan ekstra yudisial) terhadap PA. Dan hal 

tersebut nampak jelas pada era Orde Lama dalam UU No. 19 

Tahun 1964 tentang Pengadilan dan Kejaksaan  disebutkan 

bahwa demi untuk kepentingan revolusi Presiden memiliki hak 

untuk mempengaruhi jalannya peradilan. Pada era Orde Lama 

tersebut, bahkan Ketua MA menjadi salah satu Menteri 

sebagai Pembantu Presiden / Pemimpin Besar Revolusi 

(Ahmad Mujahidin, 2008:27). Sehingga nampak bahwa 

lembaga peradilan pada waktu itu menjadi tidak independen.  

Disamping itu,  bila dilihat dari konsep Trias Politika nampak 

terjadi over laping atau tumpang tindih manajemen antara 

wilayah eksekutif  di satu sisi dengan dengan yudikatif di sisi 

yang lain, juga  menjadikan  aparat pada masing-masing 

wilayah kekuasan tersebut menjadi tidak semakin profesional 

karena dimungkinkan untuk mengurusi bidang yang 

seharusnya bukan merupakan wilayah tugasnya.    

        Dari aspek aturan atau regulasi yang mengatur PA, 

sekalipun PA  secara riil sudah ada sejak Islam masuk ke 

Indonesia yang dilegalformalkan pada masa penjajahan 

Belanda (Stbl 1882 Nomor 182), dan secara formal 

kenegaraan sudah ada sejak Indonesia merdeka, namun aturan 

yang secara khusus mengatur tentang keberadaan PA di 
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Indonesia baru muncul pada tahun 1989,  yaitu dengan 

munculnya UU No. 7 Tahun 1989, sehingga ada jarak sekitar 

44 tahun dari kemerdekaan RI . Hal tersebut menunjukkan 

adanya kelemahan dari aspek regulasi yang mengatur secara 

khusus tentang keberadaan PA. Sekalipun keberadaan PA 

sudah diakui dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-

Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sampai dengan sebelum 

Reformasi beberapa regulasi yang terkait dengan PA adalah 

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974, PP No. 28 

Tahun 1977 tentang Wakaf, UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

PA, INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam. Namun belum semua kompetensi absolut yang dimiliki 

PA diatur oleh UU pada masa sebelum Reformasi, seperti 

tentang kewarisan, zakat, infaq, shodaqoh serta wakaf. Hal 

tersebut menunjukkan  belum maksimalnya keberadaan PA 

dalam  aspek regulasi yang mengatur kompetensi absolut yang 

menjadi kewenangannya.     

Dari aspek struktur organisasi, keberadaan PA yang 

berada di dua “kaki” atau  dua lembaga yang membina, yaitu 

Departemen Agama terkait dengan pembinaan organisasi, 

administrasi dan finansial  dan Mahkamah Agung terkait 

pembinaan  teknis yudisial atau teknis berperkara.  Hal 

tersebut menunjukkan ketidakefisien dalam birokrasi 

organisasi, disamping  peluang untuk terjadinya pengaruh di 

luar kekuasaan peradilan  dimungkinkan bisa terjadi. Hal lain  

karena keberadaan PA berada pada Eselon Dua, maka 

berdampak pada minimnya anggaran PA. Sehingga hal 

tersebut berimbas pula pada minimnya sarana dan prasarana 

yang dimiliki PA, yang sedikit banyak akan mengurangi 

performance atau penampilan sebagai sebuah pengadilan yang 

berwibawa.    

Dari aspek penggajian, pada masa sebelum Reformasi 

belum diberlakukan adanya tunjangan kinerja atau remunerasi 

bagi seluruh pegawai PA, sehingga gaji yang diterima pegawai 
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PA relatif belum sebanyak  setelah diberlakukannya tunjangan 

kinerja atau remunerasi. Hal tersebut sedikit banyak 

berpengaruh pada kinerja aparat PA, sebagai contoh tentang 

penyelesaian perkara, pada masa ini (sebelum Reformasi) 

belum ada batas waktu penyelesaian suatu perkara, sehingga 

tidak jelas kapan suatu perkara bisa diselesaikan. Sehingga 

berdampak pada semakin banyaknya tunggakan perkara. Dan 

terkesan tidak profesional disamping tidak ada ukuran atau 

batasan waktu yang jelas dalam menyelesaikan suatu perkara.         

Dari aspek kewenangan atau kompetensi absolut, pada 

periode ini kewenangan PA dibatasi hanya seputar hukum 

keluarga Islam atau Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang 

mencakup perkawinan, kewarisan, wakaf, zakat,  infak, 

shodaqah, hadanah, hibah dan wasiat (UU Nomor 7 Tahun 

1989 Pasal 49).  Disamping subyek hukumnyapun hanya 

berlaku bagi orang Islam saja. Sehingga bagi orang yang tidak 

memahami sejarah PA di Indonesia pada khususnya terkesan 

bahwa PA merupakan peradilan yang eksklusif  dan 

diskriminatif, karena hanya berlaku di kalangan umat Islam 

semata. Padahal bagi umat Islam berlaku kewajiban untuk 

melaksanakan hukum Islam. Untuk itu diperlukan lembaga 

yang bertugas untuk menegakkan pelaksanaan Hukum Islam, 

sehingga keberadaan PA merupakan suatu keniscayaan bagi 

umat Islam.   

Dari aspek sarana dan prasarana, dari aspek ini, sarana 

dan prasarana yang dimiliki PA pada waktu itu masih sangat 

sederhana  sehingga terkesan tidak layak untuk sebuah 

lembaga peradilan yang seharusnya memiliki kewibawaan. 

Hal tersebut disamping karena alasan anggaran PA yang 

minim juga disebabkan belum adanya standarisasi bagi sarana 

dan prasarana PA khususnya gedung PA sebagai sebuah 

pengadilan negara yang seharusnya menampakkan 

kewibawaan.    

 Dari aspek karier, karena PA pada waktu itu belum berada 

“satu atap” di bawah MA, maka karier pegawai PA hanya 
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berkembang di lingkungan PA saja, yang pada waktu itu secara 

kepegawaian berada di bawah Departemen Agama. Disamping 

jumlah Hakim Agung pada waktu itu hanya satu orang saja, 

yaitu Bustanul Arifin. Dari sini nampak masih sedikitnya 

jumlah Hakim Agung di lingkungan PA. Disamping pos-pos 

jabatan tinggi di lingkungan MA  masih banyak diduduki oleh 

para hakim  di luar PA. Sehingga dari sini nampak bahwa 

kondisi aparat PA dari segi jabatan di luar PA masih 

termarginalkan bila dibanding dengan  aparat di luar PA. 

Dari paparan tersebut di atas bila disederhanakan dalam 

sebuah tabel terlihat sebagai berikut: 

 

       Kondisi  PA Pada Masa “Pembinaan Ganda” Sebelum 

era  Reformasi dari Aspek Birokrasi  

 

NO ASPEK ERA SEBELUM 

REFORMASI 

01 Aturan atau 

Regulasi yang 

mengatur  

UU No 14 Tahun 1970 tentang 

Pokok-Pokok Kekuasaan 

Kehakiman, UU No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, PP 

No. 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan UU No 1 Tahun 

1974, PP No. 28 Tahun 1977 

tentang Wakaf, UU No 7 

Tahun 1989 tentang PA, 

INPRES No. 1 Tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum 

Islam. 

02 Struktur Dalam aspek pembinaan berada 

di dua “kaki”, pembinaan 

administrasi, organisasi dan 

finansial berada di Departemen 

Agama, sedangkan pembinaan 

teknis berperkara berada di 
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Mahkamah Agung, sehingga 

dari segi birokrasi terkesan tidak 

efisien,  disamping 

dimungkinkan terjadi pengaruh 

extra yudisial terhadap lembaga 

peradilan.    

03 SDM Rasio antara jumlah hakim 

dengan jumlah perkara pada 

masing-masing pengadilan tidak 

seimbang. Disamping masih 

minimnya jumlah hakim yang 

sudah mengikuti pelatihan 

mediasi.  

04 Anggaran Karena berada di bawah eselon 

dua (setingkat direktorat), maka 

anggaran PA  masih kecil. 

05 Sarana Prasarana Masih sederhana, bahkan 

terkesan kurang layak untuk  

sebuah lembaga peradilan, 

sehingga terkesan kurang 

berwibawa.  

06 Pengganjian Karena belum masuk sistem 

tunjangan kinerja / remunerasi, 

maka relatif masih kecil. 

07 Penyelesaian 

Perkara 

Relatif lama, karena belum ada 

pembatasan waktu     berapa 

lama suatu perkara harus dapat 

diselesaikan.  

08 Karier karena PA pada waktu itu belum 

berada “satu atap” di bawah 

MA, maka karier pegawai PA 

hanya berkembang di 

lingkungan PA saja, yang pada 

waktu itu secara kepegawaian 
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berada di bawah Kementerian  

Agama. 

09 Kompetensi 

absolut 

Masih seputar nikah, talak, 

cerai, rujuk, wakaf, waris, 

shadaqah.   

 

Dari pemaparan penyusun pada analisis terhadap 

PA pada waktu masih dalam pembinaan  “dua atap” maka 

dari sudut pandang Reformasi Birokrasi kondisi PA di 

Indonesia sebelum era Reformasi belum mengalami 

perubahan yang signifikan ke arah kemajuan bila 

dibandingkan dengan era setelahnya, hal tersebut terlihat 

dari belum adanya perubahan yang lebih baik dalam 

beberapa aspek, diantaranya aspek struktur organisasi, 

kompetensi absolut, sumber daya manusia, karier, 

penggajian, sarana dan prasarana, reward and 

punishment, jumlah perkara yang masuk, penanganan 

perkara dan anggaran.   

 

5.2.Analisis Terhadap  Peradilan Agama Setelah    Berlaku 

Pembinaan Satu Atap   

Sebagaimana yang penulis paparkan pada kerangka 

teoritik pada bab pertama, bahwa menurut Eko Prasojo dan 

Eko Kurniawan (Eko Prasojo dan Teguh Kurniawan, 22-25 

Juli 2008:1),  Reformasi Birokrasi atau Reformasi 

Administrasi Negara di negara-negara berkembang  pada 

umumnya dilakukan  melalui dua strategi, yaitu:  

(1). Merevitalisasi kedudukan, peran dan fungsi kelembagaan 

yang menjadi    motor penggerak reformasi birokrasi.  

(2) Menata kembali sistem Administrasi Negara, baik dalam 

hal struktur, proses, sumber daya manusia  serta relasi 

antara negara dan masyarakat. Reformasi Birokrasi ini 

sejalan  dengan upaya untuk melakukan  modernisasi 

administrasi pemerintahan. Belajar dari pengalaman 

beberapa negara, maka kunci dari keberhasilan 
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pembangunan bangsa adalah bagaimana merevitalisasi 

Administrasi Negara atau Birokrasi Negara. Bila melihat 

konsep  di atas maka apabila dirinci terdapat beberapa 

item yang perlu mendapatkan perhatian dalam melakukan 

Reformasi Birokrasi khususnya di lingkungan PA, yaitu 

sebagai berikut:   

      (a) Revitalisasi Kedudukan, peran, fungsi lembaga.  

            (b) Struktur organisasi.  

            (c) Proses kelembagaan (proses berperkara). 

            (d) Sumber daya manusia.  

             (e) Pelayanan Publik / transparansi dan kemudahan akses 

(Eko Prasojo dan Teguh Kurniawan, 22-25 Juli 

2008:1).   

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka pada pembahasan 

atau analisis terhadap Perubahan yang terjadi  di PA pada era 

Reformasi akan penulis paparkan analisis terhadap lima  hal 

sebagaimana yang tersebut di atas. 

(a) Revitalisasi Kedudukan, Peran dan Fungsi lembaga.  

        Terkait dengan aspek revitaslisasi  kedudukan, peran 

dan fungsi lembaga  maka terjadinya perubahan 

pembinaan di lingkungan MA pada umumnya dan PA 

pada khususnya di era Reformasi merupakan bentuk 

pengejawantahan dari revitalisasi kedudukan, peran dan 

fungsi kelembagaan. Mengingat sebelum era Reformasi 

peran  dan kedudukan PA kurang mengalami perubahan  

ke arah kemajuan yang signifikan bila dibandingkan  

dengan perubahan yang terjadi di era Reformasi. Hal 

tersebut karena pada era Orde Baru dan era sebelumnya  

perubahan yang terjadi kurang begitu signifikan, sehingga 

kurang berdampak  maksimal  terhadap kemajuan PA. 

Dari aspek revitalisasi,  kedudukan, peran dan fungsi 

lembaga  maka terjadi perubahan sebagai berikut:  

     (1). Terjadi peningkatan independensi kekuasaan 

kehakiman sejalan dengan tuntutan reformasi di 

bidang kekuasaan kehakiman yang menghendaki 
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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 Redaksi Pustaka 

Baru, 2014:44). Namun dalam rangka lebih 

memandirikan MA terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan agar MA  semakin mandiri 

kedepannya, yaitu tentang susunan organisasi, 

kepaniteraan, kesekretariatan, kepegawaian  dan 

anggaran lembaga MA diatur oleh pemerintah 

melalui PERPRES. Karena bagaimanapun  juga 

apabila MA ini masih diatur oleh pemerintah  maka 

pemerintah masih tetap  berkuasa mengatur dan 

mempengaruhi MA. Oleh sebab itu sangatlah tepat 

apabila kelembagaan MA yang menyangkut bidang 

keorganisasian, kepaniteraan, kesekretariatan, 

kepegawaian dan anggaran MA tersebut diatur 

langsung oleh undang-undang tersendiri dalam 

rangka lebih menjaga kemandirian dan independensi 

lembaga peradilan. Selaras dengan hal tersebut  

sudah seharusnya pula Ketua dan Wakil Ketua MA 

paling tidak dipilih oleh MPR sebagai pelaku 

kedaulatan rakyat. Dengan  demikian MA akan 

benar-benar merupakan lembaga tinggi  negara  

yang sejajar dengan  lembaga tinggi lainnya (Jaenal 

Aripin, 2008:217).    

             (2)   Salah satu urgensitas pemisahan antara lembaga 

eksekutif dan yudikatif agar terjadi check & balance 

dalam menjalankan roda pemerintahan negara. 

Memisahkan badan peradilan dari lembaga eksekutif 

dengan yudikatif akan menimbulkan kebaikan, 

sebab akan adanya saling kontrol dalam 
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menjalankan  kekuasaan negara (Abdul Manan, 

2010:62).  

        (3)   PA berkedudukan mandiri, merdeka dan tidak ada 

ketergantungan dengan lingkungan Peradilan Umum dan 

/ atau institusi lain dalam menyelenggarakan fungsi 

peradilan dan fungsi rumah tangga pengadilan. Hal 

tersebut misalnya nampak dengan sudah dihapuskannya 

upaya pengukuhan (eksekutor verklaring) terhadap 

putusan Pengadilan Agama agar putusan tersebut dapat 

dilaksanakan. Disamping itu juga telah dihapuskannya 

hak opsi dalam sengketa kewarisan dengan 

diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama.   

(4)      Perubahan status badan peradilan dari “dua atap” 

ke dalam “satu atap” belum bisa menjanjikan secara 

pasti akan kemandirian peradilan.  Intervensi 

eksekutif  sebagaimana pembinaan “dua atap” 

terhadap lembaga peradilan sebelum masa 

Reformasi memang bukan satu-satunya faktor yang 

menimbulkan distorsi indenpendensi badan-badan  

peradilan, tetapi masih banyak faktor lain yang 

mempengaruhi (Jaenal Aripin, 2008:123). Namun 

sekalipun masih banyak faktor yang mempengaruhi 

terhadap independensi lembaga peradilan, 

pembinaan ganda terhadap peradilan memberi 

peluang baik kepada pihak eksekutif maupun 

legislatif untuk sedikit banyak mempengaruhi 

independensi peradilan, oleh karena itu peluang 

tersebut menjadi perlu diminimalisir dan menjadi 

salah satu agenda pada era Reformasi, karena 

apabila dibiarkan dikhawatirkan akan memicu 

adanya campurtangan kekuasaan ekstra yudisial 

terhadap lembaga peradilan sebagaimana secara-

terang-terangan disebutkan pada masa Orde Lama 

dan Orde Baru.    



300 

 

          (5)    Jika badan peradilan  ada di bawah kendali lembaga 

eksekutif dan hakim-hakim menyadari bahwa 

penunjukan, pemindahan dan promosi mereka ada di 

tangan  badan eksekutif, akan sulit bagi mereka 

untuk menghindari pengaruh kekuasaan eksekutif 

dalam melaksanakan tugas mereka. Dan 

konsekuensinya, mereka akan membuat  putusan 

yang tidak berdasarkan pemikiran dan pemahaman 

mereka sendiri tetapi menurut petunjuk kekuasaan  

eksekutif. Hal ini dapat menimbulkan kehancuran 

pada masyarakat dan akhirnya orang-orang tidak 

akan menemukan keadilan dari hakim tersebut. 

(b)  Struktur Organisasi.  

  Mengenai aspek struktur organisasi, perubahan 

terhadap PA  di era Reformasi  adalah sebagai berikut:   

(1). Pembinaan terhadap PA baik terkait aspek organisasi, 

administrasi dan finansial, dilakukan oleh MA yang 

dalam hal ini dilakukan oleh lembaga setingkat 

Direktorat Jenderal (eselon satu) dimana sebelumnya 

dibina oleh lembaga setingkat direktorat (eselon dua), 

sehingga terdapat peningkatan bila dibandingkan 

ketika PA masih berada di bawah Kementerian 

Agama yang hanya dilakukan oleh lembaga setingkat 

direktorat (eselon dua) (Direktorat Badan Pembinaan 

Peradilan Agama). Sehingga dengan perubahan 

tersebut berpengaruh salah satunya terhadap alokasi 

anggaran PA yang semakin meningkat secara 

signifikan (Jaenal Aripin, 2007:154-157). 

(2). Perubahan yang signifikan menyangkut struktur PA 

juga berkaitan dengan masalah pemisahan antara 

Panitera dan Sekretaris. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 

dijelaskan :  “Panitera pengadilan tidak merangkap 

Sekretaris Pengadilan”, dengan demikian, 

berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 2006, 

organisasi Pengadilan Agama terdiri atas 1). Ketua 
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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) (Jaenal Aripin, 

2007:312).  Pemisahan antara tugas Panitera dan 

Sekretaris ini menjadi perlu dan penting untuk 

dilakukan mengingat jumlah perkara yang harus 

diselesaikan PA dari tahun ke tahun semakin  

meningkat, disamping terdapat perluasan kewenangan 

PA, misalnya dalam sengketa ekonomi syari’ah. 

Disamping dengan adanya pemisahan antara fungsi 

panitera dan sekretaris diharapkan akan semakin 

meningkatkan profesionalitas aparat PA. Sehingga 

diharapkan aparat PA semakin fokus dalam  

menjalankan tugasnya.        

           (3) Pengelolaan pengadilan terutama yang menyangkut 

aspek organisasi, administrasi dan finansial akan 

berjalan lebih efisien, karena hanya satu instansi yang 

memberi pertimbangan  dan memutus, yakni MA. 

(4)  Memudahkan komunikasi, karena dalam satu 

lingkungan lembaga peradilan yang bersifat homogen 

dan persamaan kepentingan. 

 

     (c) Proses Kelembagaan (Proses Berperkara dan Proses  Non 

Perkara). 

(1) Kompetensi absolut PA pada perkara tertentu. 

Sehingga kewenangannya lebih luas dibandingkan 

pada era sebelumnya (Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 

Tentang Perubahan TerhadapUU No. 7 Tahun 1989 

Tentang PA). “Pengadilan Agama bertugas dan 
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berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: Perkawinan; b.Waris; 

c.Wasiat; d.Hibah; e.Wakaf; f.Zakat; g.Infaq; 

h.Shadaqah; dan i.Ekonomi syari'ah. (Pasal 49 UU No. 

3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Terhadap UU 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PA)".  

(2) Khusus 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 (Abdul Ghofur Nashori dalam 

Soufyan M. Saleh, 6 Maret 2007), Yaitu menyangkut  

perkara al-ahwal asy-syakhsiyyah, muamalah dan 

jinayah.  

(3) Perluasan terhadap bidang-bidang yang menjadi 

kewenangan PA terdapat dalam bidang perkawinan 

dan bidang waris. Dalam bidang perkawinan, PA 

berwenang untuk menangani permohonan penetapan 

pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, 

sedangkan perubahan dalam bidang waris adalah 

dengan dihapuskannya hak opsi bagi para pihak yang 

berperkara, dan juga kewenangan PA untuk 

menangani permohonan penetapan ahli waris (Wahyu 

Widiana, 98-99). Disamping itu  PA mendapat 

perluasan kewenangan untuk menangani perkara 

ekonomi syari’ah.   

(4) Dalam aspek berperkara (teknis berperkara) di 

lingkungan PA terdapat perubahan, terutama terkait 

adanya batasan waktu  terkait  suatu perkara mulai 

didaftarkan sampai dengan diputuskan. Bila sebelum 

era Reformasi tidak ada batasan  waktu, namun setelah 

era Reformasi dibatasi maksimal enam bulan sejak 

perkara mulai didaftarkan (Wahyu Widiana,2005: 98-
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99). Disamping itu terkait dengan tunggakkan kasasi, 

setelah empat lingkungan peradilan berada dalam 

pembinaan satu atap di bawah MA terdapat 

peningkatan kinerja, khususnya dalam 

penanggulangan tunggakan kasasi, ini terbukti  adanya 

capaian  dengan hasil yang signifikan dalam 

mengurangi tunggakan kasasi.  

(5) Penyelesaian suatu perkara semakin cepat dapat 

diselesaikan, maksimal 6 bulan sejak perkara 

didaftarakan harus sudah diputuskan. Dan bagi yang 

tidak mampu diberikan kesempatan secara gratis 

(prodeo), hal tersebut didasarkan pada  Instruksi 

Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program 

Pembangunan yang berkeadilan, dengan dicanangkan  

program justice for all. Bagi para pihak yang 

berperkara yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari 

Pengadilan Agama diadakan sidang keliling secara 

berkala 

(6) Jumlah perkara yang masuk semakin bertambah 

banyak, perubahan yang signifikan terutama setelah 

tahun 2006, ada kenaikan jumlah perkara  sebesar  70 

% dari tahun sebelumnya (Majalah Peradilan Agama, 

Edisi 12, Agustus 2017:100). Hal tersebut 

menunjukkan kesadaran hukum masyarakat yang 

semakin meningkat disamping  tingkat kepercayaan 

masyarakat pada PA juga semakin meningkat.     

(7) Terkait dengan rasio antara jumlah perkara yang 

masuk dengan jumlah hakim yang menangani perkara. 

Karena jumlah perkara dari waktu ke waktu semakin 

meningkat   sementara jumlah hakim cenderung tetap 

bahkan menurun karena pensiun, maka rasionya 

menjadi tidak sebanding, karena semakin banyak 

jumlah perkara yang masuk, sehingga terkesan majelis 

hakim dalam menyelesaikan perkara cenderung hanya 

mengejar target kuantitatif  (kepastian hukum/ “kejar 
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setoran”) saja, sementara secara kualitatif kurang 

mendapat perhatian.  

(8) Masih minimnya jumlah hakim yang mengikuti 

pelatihan mediasi, sehingga berpengaruh pada 

rendahnya tingkat  keberhasilan hakim mediator dalam 

memediasi para pihak yang berperkara. Hal tersebut 

berpengaruh pada semakin tingginya angka 

perceraian.    

(9) Terkait aspek non-perkara, terutama anggaran PA, 

dengan adanya reformasi  memberikan  pengaruh  

cukup signifikan terhadap status dan kedudukannya, 

termasuk dalam bidang anggaran. Hal ini mengingat 

PA tidak lagi diurusi oleh unit kerja setingkat 

direktorat seperti pada saat di Departemen Agama, 

akan tetapi sudah diurus oleh unit kerja setingkat 

direktorat jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama pada Mahkamah Agung RI. 

Perubahan tersebut jelas memberikan pengaruh besar 

bagi PA termasuk dalam masalah anggaran.  

(10) Terkait tentang sarana dan prasarana PA, seiring 

dengan peningkatan anggaran Ditjen Badilag setelah 

penyatuatapan di era Reformasi, maka hampir semua 

unit di lingkungan PA sudah memiliki gedung yang 

representatif, termasuk untuk beberapa Pengadilan 

Agama dan PTA  baru (Jaenal Aripin, 2008:342).  

(11) Pengelolaan pengadilan terutama yang 

menyangkut aspek organisasi, administrasi dan 

finansial akan berjalan lebih efisien, karena hanya 

satu instansi yang memberi pertimbangan  dan 

memutus, yakni MA. 

(12) Upaya peningkatan anggaran dan berbagai fasilitas 

akan lebih mudah, mengingat ada  sistem 

perencanaan, program dan anggaran yang mandiri 

dan spesifik. 
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(13) Semakin maju dan berkembang sarana dan 

prasarana di lingkungan PA sesuai standarisasi 

yang ditentukan oleh MA dalam rangka  menjaga 

kewibawaan peradilan.  

(14) Terdapat fasilitas ruangan (bilik) mediasi pada 

setiap gedung Pengadilan Tingkat Pertama yang 

berfungsi sebagai ruang untuk memediasi para 

pihak yang berperkara (Wahyu Widiana, 2005:98-

99).  

(15) Semakin meningkat kesejahteraan aparat di 

lingkungan PA, hal tersebut dikarenakan adanya 

tambahan penghasilan yang berupa tunjangan 

kinerja (tukin) untuk seluruh aparat di lingkungan 

MA yang didasarkan capaian kinerja bagi masing-

masing pegawai. Khusus bagi para hakim 

semenjak tahun 2012 berdasarkan Keppres Tahun 

2012 gaji minimal bagi hakim dengan masa tugas  

0 tahun  sebesar 12 juta (Keppres No. 1 Tahun 

2012). 

(16) Disamping dilakukan pengawasan internal juga 

dilakukan pengawasan eksternal. Pengawasan 

internal terhadap pengadilan tingkat pertama 

dilakukan oleh Hakim Pengawas Daerah  yang 

merupakan Hakim Tinggi Agama dari Pengadilan 

Tinggi Agama( disingkat HATIWASDA). 

Sedangkan pengawasan terhadap Pengadilan 

Tinggi Agama dilakukan oleh Hakim Pengawas 

dari Mahkamah Agung. Untuk pengawasan 

eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas 

Keuangan (BPK).  Untuk pengawasan kehadiran 

pegawai PA dilakukan pengawasan  secara digital, 

misalnya  melalui mesin kehadiran (finger print). 

(17) Semakin banyak regulasi yang mengatur tentang 

PA, terutama terkait hukum materiil yang 
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digunakan untuk menyelesaikaan perkara (Rum 

Nessa, 2017:50). 

 

(d) Sumber Daya Manusia  

Dari aspek sumber daya manusia, terkait perubahan 

pembinaan di lingkungan PA berpengaruh diantaranya 

sebagai berikut:  

(1) Persaingan diantara aparat MA diantara empat 

lingkungan peradilan termasuk aparat PA semakin 

sehat (Rum Nessa, 2017:50). 

(2) Sehingga aparat PA memiliki peluang yang sama 

untuk bersaing menduduki jabatan tertentu di 

lingkungan MA dengan aparat dari lingkungan 

peradilan yang lain. 

(3) Dalam aspek sumber daya manusia terdapat problem 

terkait dengan rekruitmen pegawai di lingkungan PA, 

baik tenaga hakim dan non hakim. Mengingat dalam 

aspek rekruitmen ini  sangat terkait lembaga di luar 

PA, yaitu wilayah  eksekutif dan legislatif (Majalah 

Peradilan Agama, Edisi 3, Desember 2013 – Feb. 

2014:67). Oleh sebab itu dalam kaitan dengan 

menjaga independensi peradilan  baik di lingkungan 

MA maupun PA perlu ada  undang-undang tersendiri 

yang mengatur tentang rekruitmen tenaga teknis 

tersebut.  

(e) Pelayanan Publik / Transparansi dan Kemudahan Akses. 

Dari aspek pelayanan publik dan transparansi serta 

kemudahan akses maka kondisi PA setelah berada dalam 

satu atap di bawah MA diantaranya adalah adalah  sebagai 

berikut:   

(1). 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 
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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 tidaknya hal yang diadukan 

tersebut (Taufiq Hamami, 2013:245-293). 

(2)  Salah satu kebijakan  yang dianggap sebagai 

lompatan  quantum adalah lahirnya Keputusan  

Ketua MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 

Agustus 2007  tentang Keterbukaan Informasi di 

Pengadilan. Kebijakan ini lahir jauh sebelum DPR 

mengesahkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik yang baru berlaku 

sejak 1 Mei 2010. Salah satu program unggulan  

MA yang memperoleh respons positif dari 

masyarakat ialah ihwal transparansi / keterbukaan 

informasi. Hal ini dikarenakan pengadilan selalu  

lekat dengan stigma  ketertutupan dan kecurangan. 

Oleh karena itu, ikhtiar membuka  kran informasi di 

pengadilan adalah sebuah terobosan besar. Namun 

demikian, keterbukaan informasi masih memerlukan 

piranti teknologi informasi sebagai penunjangnya 

(Majalah Peradilan Agama, edisi 12, Agustus 2017).  

          (3)   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 
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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 Administrasi (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).(Majalah Peradilan Agama, Edisi    12, Agustus 

2017:23). 

            (4)Dalam rangka memberikan keterbukaan informasi di 

lingkungan PA, Ditjen Badilag MA RI membuka 

program website yang pertama kali dipergunakan 

oleh Direktorat Jenderal Badan  Peradilan Agama 

pada tanggal 16 April 2006 dengan alamat 

www.badilag.net (Majalah Peradilan Agama, Edisi12 

Agustus 2017) 

       Dari pemaparan penyusun pada analisis terhadap PA 

setelah masuk pada era Reformasi,  maka dari sudut pandang 

teori atau konsep Reformasi Birokrasi menurut Eko Prasojo 

dan Taufik Kurniawan sebagaimana yang   penyusun 

paparkan pada bab pertama dalam disertasi ini, maka  kondisi 

PA di Indonesia pada era Reformasi sudah mengalami 

perubahan yang cukup signifikan ke arah kemajuan bila 

dibandingkan dengan era sebelumnya, hal tersebut terlihat 

http://www.badilag.net/


309 

 

dari adanya perubahan yang lebih baik dalam beberapa  aspek 

sebagai berikut: 

(1) Revitalisasi kedudukan, peran, fungsi dan  lembaga.  

      (2) Struktur organisasi.  

       (3) Proses kelembagaan (proses berperkara dan non perkara 

di lingkungan PA). 

      (4) Sumber daya manusia.  

      (5) Pelayanan Publik / kecepatan pelayanan, transparansi dan 

kemudahan akses (Eko Prasojo dan Teguh Kurniawan, 

2008:1-15).  

Namun bila dilihat secara  menyeluruh dan ideal,  

perubahan pembinaan tersebut  masih menyisakan  problem  yang 

belum  terselesaikan di lingkungan PA sampai saat ini, yaitu 

aspek anggaran dan rekruitmen pegawai, sehingga  kemandirian 

yang terjadi di lingkungan PA pada era Reformasi belum 

sepenuhnya mandiri secara  totalitas, karena  terkait kekuasaan di 

luar PA ataupun MA, yaitu kekuasan eksekutif dan legislatif 

(Majalah Peradilan Agama, Edisi 3, Desember 2013 – Feb. 

2014:67). Sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan mengurangi 

independensi hakim pada khususnya dan aparat peradilan pada 

umumnya di dalam menjalankan tugas dan peranannya sebagai 

salah satu aparat penegak hukum, sehingga kemungkinan 

terjadinya politik transaksional atau politik balas budi 

dimungkinkan dapat terjadi, disamping akan mengurangi 

kemandirian lembaga yang menaungi para hakim dan aparat 

peradilan pada umumnya yaitu Mahkamah Agung. 
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