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BAB VI   

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

   Setelah melakukan pemaparan pada bab pertama 

sampai bab kelima dalam disertasi ini, maka kesimpulan 

yang dapat dimunculkan adalah sebagai berikut:  

1. PA mengalami perubahan dari pembinaan “dua atap”  

(pembinaan ganda) pada masa Orde Baru menjadi 

pembinaan “satu atap” (one roof system)  pada masa 

Reformasi disebabkan adanya upaya dari aparat PA 

untuk melakukan perubahan  dalam pembinaan, dengan 

harapan agar PA mengalami kemajuan dan independen.  

Mengingat sejak Indonesia merdeka sampai dengan 

akhir era Orde Baru, keberadaan PA kurang mengalami 

kemajuan yang signifikan bila dibandingkan dengan 

lingkungan lembaga peradilan lainnya, baik dalam 

aspek status dan kedudukan, kompetensi, struktur 

kelembagaan  maupun aspek sarana  dan prasarana. Dan 

muaranya dikhawatirkan akan mengurangi independensi 

PA.  Sehingga  apabila independensi tersebut tidak  

tercapai  dikhawatirkan akan mengurangi keluhuran  

dan martabat lembaga maupun aparat PA sendiri.   Hal 

tersebut  pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada 

terganggunya sistem peradilan secara keseluruhan dan 

semuanya itu merupakan penyebab terganggunya  

kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri dan 

independen serta bertanggungjawab.  Sehingga  dengan 

perubahan tersebut diharapkan PA berkedudukan setara 

dengan lembaga peradilan lainnya,  mandiri, merdeka 

dan tidak ada ketergantungan dengan peradilan dan / 

atau institusi lain dalam menyelenggarakan fungsi 

peradilan dan fungsi rumah tangga peradilan. Hal 

tersebut didukung oleh arus reformasi peradilan pada 
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era Reformasi yang menyerukan agar lembaga peradilan 

di Indonesia lebih independen  dibanding era 

sebelumnya, dimana hal tersebut bisa terwujud bila 

pembinaan terhadap peradilan dilakukan oleh 

pengemban fungsi yudikatif dalam negara, yang dalam 

hal ini diperankan oleh MA.  Sehingga fungsi 

pembinaan diharapkan bisa berjalan secara efektif dan 

efisien. 

           2.Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan PA dari 

yang sebelumnya merupakan “peradilan dua atap” 

(pembinaan ganda)  pada era Orde Baru   menjadi 

‘Peradilan Satu Atap” (pembinaan tunggal)  pada era 

Reformasi adalah adanya faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal 

dari dalam lingkungan PA, sedangkan faktor eksternal 

merupakan faktor yang berasal dari luar PA. 

               Faktor internal diantaranya adalah:  

              (a) Upaya dari aparat PA sendiri yang berupaya untuk 

melakukan perubahan. Mengingat  sejak Indonesia 

merdeka sampai akhir era Orde Baru keberadaan PA 

kurang mengalami kemajuan secara signifikan, baik  

dari aspek status dan kedudukan, kompetensi, 

struktur kelembagaan  maupun aspek sarana  dan 

prasarana. Yang muaranya dikhawatirkan akan  

mengurangi independensi PA. Yang pada akhirnya 

apabila independensi tersebut tidak  tercapai  

dikhawatirkan akan mengurangi keluhuran  dan 

martabat lembaga maupun aparat PA sendiri.   Hal 

tersebut  pada akhirnya akan sangat berpengaruh 

pada terganggunya sistem peradilan secara 

keseluruhan dan semuanya itu merupakan penyebab 

terganggunya sistem  kekuasaan kehakiman yang 

merdeka, mandiri dan independen serta 

bertanggungjawab. Sehingga  dengan perubahan 

tersebut diharapkan PA berkedudukan setara dengan 
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lembaga peradilan lain, mandiri, merdeka dan tidak 

ada ketergantungan dengan peradilan dan / atau 

institusi lain dalam menyelenggarakan fungsi 

peradilan dan fungsi rumah tangga pengadilan. 

       (b) Bila PA tidak melakukan perubahan menuju 

‘Peradilan Satu Atap” di bawah MA,  maka 

peningkatan anggaran bagi PA akan sulit dicapai. 

Akibatnya penampilan PA berada jauh di belakang 

peradilan lainnya. Ada semacam keyakinan dalam 

kalangan para hakim, bila urusan pengadilan diurus 

sendiri oleh pengadilan, maka segala urusan 

pengadilan akan dilakukan dengan penuh perhatian. 

Sehingga upaya peningkatan anggaran dan berbagai 

fasilitas akan lebih mudah didapatkan, mengingat 

ada sistem perencanaan, program dan anggaran yang 

mandiri dan spesifik. 

       (c) Dengan berubah menjadi “satu atap” maka 

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. 

(d) Memudahkan komunikasi diantara aparat PA, 

karena berada dalam satu lingkungan peradilan yang 

bersifat homogen dan terdapat persamaan 

kepentingan. 

               Sedangkan faktor eksternal adalah diberlakukannya 

beberapa peraturan perundangan, diantaranya adalah:    

                (a) UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 

Kekuasaan Kehakiman yang merupakan koreksi 

atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman dan sebagai 

jembatan yang mengantarkan penyatuatapan 

semua badan peradilan di bawah MA.  



313 

 

                (b) UUD 1945 Hasil Amandemen, yang pada Pasal 24 

ayat 2 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman  

dilakukan oleh sebuah MA dan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam lingkungan  Peradilan 

Umum, lingkungan Peradilan militer, lingkungan 

PA, lingkungan  Peradilan Tata Usaha Negara dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.  

                (c) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan 

kehakiman.   

                (d) Keppres RI No. 21 tahun 2004 tentang pengalihan 

organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan 

Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan 

PA.  

                (e) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU 

No 7 Tahun 1989 tentang PA.  

                 (f) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yang  pada Pasal 18 menyebutkan 

bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya 

dalam lingkungan  Peradilan Umum, PA, Peradilan 

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.   

                 (g) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

atas UU No. 7 Tahun 1989. 

    

      B. Saran-Saran 

            1. Sekalipun secara formal sudah tidak ada hubungan 

antara PA dengan Kementerian Agama, namun secara 

historis terdapat akar sejarah hubungan yang sudah 

lama berlangsung diantara keduanya, oleh sebab itu 

dalam rangka mewarnai aspek agama (Islam) yang 

merupakan ruh dari PA baik bagi para aparatnya serta 

perkara yang menjadi kewenangannya, maka 

diharapkan hubungan tersebut jangan sampai putus 

sekalipun secara formal  sudah tidak ada hubungan 

diantara keduanya, karena secara kultural historis 
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hubungan diantara keduanya tidak bisa dihilangkan. 

Maka perlu diadakan forum-forum tertentu untuk 

mempertemukan keduanya.   

           2.  Independensi lembaga peradilan dengan menggunakan 

sistem peradilan satu atap belumlah jaminan untuk 

mewujudkan lembaga peradilan yang independen, 

berkualitas, produktif serta kredibel. Walaupun 

perangkat peraturan perundang-undangan yang 

menjamin untuk itu telah ada. Namun apabila tidak 

didukung  oleh mekanisme kerja yang solid dan 

sumber daya manusia yang memadai serta proses 

pelembagaan peradilan yang kurang tepat, maka 

produk lembaga peradilan yang akan didapatkan hanya 

sebatas pada keadilan formal semata,  belum sampai 

pada keadilan substansial. Selain itu karena politik 

hukum di Indonesia masih melibatkan lembaga 

eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR) dalam 

proses pengangkatan Hakim Agung, bahkan dalam hal 

penyusunan organisasi dan mekanisme kerja MA 

masih harus berdasar pada Perpres (Peraturan 

Presiden), anggaran untuk lembaga peradilan juga 

masih bergantung pada kedua lembaga tersebut. Hal 

lain yang berkaitan dengan sistem rekruitmen pegawai 

lembaga peradilan sampai saat ini masih menggunakan 

peraturan produk eksekutif, maka eksistensi lembaga 

peradilan sampai saat ini masih belum sepenuhnya 

independen. Oleh sebab itu upaya penegakan hukum di 

Indonesia perlu ditopang dan didukung dalam rangka 

mewujudkan cita-cita peradilan satu atap di bawah 

MA.   

           3. Selaras dengan ide dasar dan syarat terpenuhinya negara 

hukum, adalah adanya kekuasaan lembaga peradilan 

yang independen. Sebab gagasan tentang independensi 

lembaga peradilan lahir bersamaan dengan  ide dasar 

tentang negara demokrasi dan negara hukum yang kini 
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telah berkembang di berbagai belahan dunia tidak 

terkecuali Indonesia, sekalipun perjalanan lembaga 

peradilan mengalami pasang surut. Oleh karena itu, 

dalam penerapan sistem peradilan satu atap, strategi 

penataan susunan organisasi dan mekanisme kerja 

lembaga peradilan seutuhnya harus menjadi hak otonom 

lembaga peradilan itu sendiri. Di samping itu, syarat-

syarat rekruitmen hakim dan pegawai lembaga peradilan 

harus lebih diarahkan kepada kemampuan teknis yudisial 

dan intellegensi  serta integritas moral yang tinggi  

     4. Dalam rangka mewujudkan PA yang benar-benar 

independen, maka perlu diwujudkan  sistem 

administrasi, misalnya anggaran belanja yang mandiri, 

karena selama sistem anggaran belanja kekuasaan 

kehakiman tergantung pada ”pemberian” pemerintah 

sebagai pemegang kas negara, maka dimungkinkan 

berbagai upaya akan dilakukan oleh kekuasaan diluar 

kehakiman (ekstra yudisial) untuk mengintervensi 

kekuasaan kehakiman. 

          5. Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban 

yang harus dilaksanakan oleh PA, maka perlu adanya 

perhatian yang besar terhadap tata cara pengelolaan 

administrasi, organisasi dan keuangan  PA, karena hal 

tersebut sangat berpengaruh dalam kelancaran 

penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, 

penyelenggaraan keorganisasian, administrasi dan 

keuangan  peradilan,  sebagaimana dalam UU No. 50 

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 

tahun 1989 tentang PA, perlu dipisahkan antara jabatan 

Panitera dan Sekretaris dalam rangka agar masing-

masing bidang berkonsentrasi pada bidangnya masing-

masing serta para pengelola masing-masing bidang 

tersebut semakin profesional dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya.   
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          6. Perlu penelitian lebih lanjut terkait PA di Era Reformasi 

dalam berbagai macam pendekatan serta berbagai 

macam kewenangan PA, sehingga  dengan penelitian 

tersebut diharapkan akan semakin memperkaya 

penelitian seputar PA di Indonesia, sehingga dengan 

demikian diharapkan dapat sebagai sumbang saran serta 

kontribusi untuk kemajuan PA di masa mendatang. Hal 

tersebut mengingat semakin kompleksnya permasalahan 

yang dihadapi oleh lembaga PA dalam berbagai macam 

aspek,  serta semakin tingginya  tingkat ekspekstasi  

terhadap lembaga PA baik dari kalangan internal PA 

sendiri maupun  kalangan eksternal PA.   

 

C.Kontribusi Disertasi: 

  Setelah dilakukan pemaparan dan pembahasan dari bab 

pertama sampai dengan bab terakhir, maka kontribusi  yang 

dapat diberikan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut: 

                                1.PA yang  pada era sebelum Reformasi terlihat seakan bukan 

sebagai peradilan yang sesungguhnya, atau ada yang 

mengistilahkan “peradilan pupuk bawang”, setelah masuk 

pada era Reformasi nampak sebagai peradilan yang 

sesungguhnya, sehingga kedudukannya  sudah setara 

dengan lembaga peradilan lainnya.  Hal tersebut dapat 

dilihat  dalam beberapa aspek yang mendukung, 

diantaranya: (1)Payung hukum yang mengaturnya.   (2) 

Sarana dan prasarana peradilan.  (3) Kesejahteraan bagi 

para  pegawai PA.   

  2. Sekalipun PA di era Reformasi sudah mampu mencapai 

kondisi peradilan yang sesungguhnya, terutama yang terkait 

dengan kemandirian peradilan, namun ternyata  dalam 

beberapa aspek masih dijumpai adanya  kekurangan yang 

perlu untuk diperbaiki dalam rangka lebih 

menyempurnakan kemandirian PA di masa mendatang, 

diantaranya aspek anggaran  (budgeting) dan rekruitmen 

pegawai PA, yang sampai dengan  saat ini masih terkait 
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dengan kekuasaan  di luar PA / MA, terutama kekuasan 

eksekutif dan legislatif.        

     3. Dengan semakin meluasnya kewenangan absolut PA, maka 

sudah seharusnya diikuti dengan pembinaan sumber daya di 

lingkungan PA secara berkesinambungan dan sistemik, 

sehingga ke depan diharapkan PA menjadi lembaga 

peradilan yang berkemajuan. 

      

D.Temuan  Penelitian Disertasi 

 Setelah melakukan pembahasan dari bab awal sampai 

dengan akhir, maka temuan dari Disertasi ini adalah sebagai 

berikut:  

Pada masa Reformasi telah dilakukan perubahan pembinaan 

terhadap lembaga peradilan di Indonesia, dari pembinaan 

ganda menjadi pembinaan tunggal khususnya terhadap 

Peradilan Agama, hal tersebut mengandung politik hukum  

pengembangan Peradilan Agama agar sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan 

ketatanegaraan menurut UUD 1945, yaitu dengan:  

     (1).Penyatuatapan PA di bawah MA menjadikan PA semakin 

maju dan mandiri serta bermartabat sebagai sebuah 

lembaga peradilan. 

     (2).Mempertegas dan memperluas kompetensi bidang zakat, 

infak, shadaqah, ekonomi syari’ah.  

     (3).Memberi dasar hukum Mahkamah Syar’iyah.  

            Sikap politik  ini mengalami  kemajuan  yang sejalan 

dengan  sikap politik di awal kemerdekaan  dalam 

menjalankan syari’ah Islam. Pasca Amandemen  UUD 

1945, kedudukan PA dikukukuhkan dalam konstitusi dan 

pelaksanaan syari’ah Islam diperluas agar dapat 

memenuhi  perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. 

  Perkembangan terakhir adalah dengan  diundangkannya  

UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua 

Terhadap UU No. 7 Tahun 1989  tentang Peradilan 

Agama, yang didalamnya terkandung maksud untuk 
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memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian 

peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan 

paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas  hakim. 

Sehingga  dengan diberlakukan pembinaan satu atap maka 

perkembangan  kedudukan PA semakin hari semakin 

mendekati prinsip-prinsip peradilan syari’ah negara. 

Sebagai peradilan syari’ah, maka PA diharapkan  dapat 

menjadi Pengadilan Syari’ah Islam yang berkedudukan 

tinggi.   

 

E.Kontribusi  Teoritik 

  Sebagaimana konsep yang dipaparkan oleh Imam Prasojo 

dan Eko Kurniawan mengenai Reformasi Birokrasi, bahwa  

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 tersebut meliputi aspek,  (a) 

Revitalisasi Kedudukan, peran, fungsi lembaga.  (b) Struktur 

organisasi. (c) Proses kelembagaan (proses yudisial dan non 

yudisial)  (d) Sumber daya manusia. (e) Pelayanan Publik / 

transparansi dan kemudahan akses (Eko Prasojo dan Teguh 

Kurniawan, 2008:1). Konsep tersebut telah sejalan dengan 

perubahan pembinaan di lingkungan PA pada era Reformasi 

yang telah penyusun sebutkan pada bab kelima.  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 
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sepenuhnya mandiri secara  totalitas, karena  terkait kekuasaan 

di luar PA ataupun MA, yaitu kekuasan eksekutif dan legislatif 

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.     
   =========8mei2016========= 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


