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ABSTRAK

ERMI SULASTRI,2022. Penerapan Pelayanan Berbasis E-litigasi Pada
Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba. (Dibimbing oleh Budi Setiawati
dan Ahmad Harakan).

Penerapan dalam menyelesaikan perkara telah diatur dalam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang membahas

tentang proses pendaftaran, pembayaran, dan persidangan secara online

tanpa harus ke pengadilan. bertujuan untuk mewujudkan moto dari

Mahkamah Agung yakni persidangan dengan cepat, mudah, dan berbiaya

ringan. Maka dari itu, penulis ingin meneliti tentang bagaimana penerapan

pelayanan berbasis di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan

pelayanan berbasis sistem di Pengadilan Agama Kabupaten

Bulukumba. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan

hasil wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan yaitu 5 orang. Teknik

analisis data dengan menggunakan langkah reduksi data, penyajian data,

verifikasi data, serta menggunakan pengabsahan data triangulasi yakni

triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pelayanan berbasis

sistem di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba belum

sepenuhnya diterapkan dengan baik apabila ditinjau dari aspek 1) Reabilitas,

melayani masyarakat secara tepat dan akurat, 2) Daya Tanggap,

kemampuan penyedia layanan untuk membantu masyarakat, 3) Jaminan,

etika dalam pelayanan informasi sehingga menumbuhkan rasa percaya dan

keyakinan kepada masyarakat, 4) Empati, memberikan pelayanan sesuai

keinginan masyarakat, namun belum sepenuhnya dilakukan dengan baik

(sosialisasi secara merata mengenai sistem ) 5) Bukti Fisik, belum

sepenuhnya dilakukan dengan baik .
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya negara Indonesia adalah negara kekuasaan

karena negara Indonesia terlahir dari sejarah panjang

perjuangan rakyat untuk membebaskan diri dari kekuasaan penjajah

menjadi kekuasaan rakyat Indonesia. sehingga segala instrument hukum

yang dibuat oleh Negara Indonesia haruslah dapat mengakomodir

kepentingan rakyat Indonesia.

Sebagaimana yang telah tercantum dan dijelaskan pada pasal 1 Ayat

(3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa ‘’Negara Indonesia adalah negara

hukum’’ artinya dalam konsep Negara hukum tersebut, yang menjadi

supermasi dan pengadali dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara

ialah hukum untuk kepentingan rakyat.

Upaya optimalisasi pelayanan pengadilan senantiasa dilakukan oleh

Mahkamah Agung dengan berbagai cara kebijakan yang mengacu pada

cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035. kebijakan yang sangat

berdampak pada perubahan kualitas layanan pengadilan menjadi lebih

informatif, transparan dan akuntabel adalah dengan dimulainya penerapan

sistem informasi penelusuran prakara.

Dengan maraknya pekembangan zaman atau sering kita kenal dengan

istilah revolusi 4.0 langkah awal Mahkamah Agung dalam menunjang

perubahan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan
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ialah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun

2018 yang membahas tentang adminitrasi, mulai dari proses pelayanan

admintrasi perkara, pendaftaran admintrasi perkara, pemanggilan para

pihak, penerbitan salinan putusan dan tata kelola adminitrasi, pembayaran

biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik atau saat

mengajukan permohonan atau gugatan perkara perdata, agama dan tata

usaha negara. Pada Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 hanya

membahas tentang atau pelayanan terkait adminitrasi.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 dirasa belum

memenuhi kebutuhan zaman terkait dengan penggunakan teknologi secara

maksimal di ruang pengadilan karna peraturan ini hanya mengatur tentang

adminitrasi saja namun tidak sampai tahap persidangan sehingga ketua

Mahkamah Agung menyempurkannya dengan Peraturan Mahkamah Agung

No.1 tahun 2019 tentang admintrasi perkara dan persidangan di Pengadilan

secara elektronik pada tanggal 6 Agunstus 2019.

Fitur memungkinkan terselenggaranya peradilan berbasis

elektronik sebagaimana yang telah jamak dipraktikan di negara-negara

maju. memungkinkan persidangan berjalan lebih efesien, efektif,

dan terlaksana lebih cepat karena pelaksanaan sidang dapat dilakukan

sesegera mungkin.

Menurut Andriyatmoko (2019), Penerapan administrasi perkara secara

elektronik sudah merubah paradigma berperkara selama ini yang

mengharuskan para pihak datang ke Pengadilan untuk mendaftarkan
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perkaranya. Dengan bermodalkan perangkat teknologi informasi yang

dimiliki, seperti ponsel pintar, pengguna dapat mendaftarkan secara online

tanpa datang secara langsung ke pengadilan.

Sebelum adanya Covid-19, Indonesia telah menggunakan sistem

E-Litigasi khususmya di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba. Namun

untuk mengetahui penerapan E-Litigasi ini perlu diadakannya penelitian

lebih lanjut. Menurut data dari hakim Pengadilan Agama Bulukumba, terkait

dengan sistem E-litigasi yang penulis dapat, menyebutkan bahwa

penggunaan sistem E-Litigasi dari tahun ke tahun sangat pesat

perkembangannya di Indonesia. Dengan berbagai kasus seperti perkara

cerai gugat, cerai talak, waris dan harta bersama. E-Litigasi memiliki banyak

kelebihan, salah satunya efisiensi yang cukup baik dari tahun ketahun

sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu, sistem

E-Litigasi ikut serta mendukung pemerintah dalam menerapkan protokol

kesehatan dan keamanan. Namun, ada beberapa kendala atau kekurangan

berupa pemahaman tekait sistem tidak mudah dipahami semua

pihak. Dengan kata lain, bahwa tidak semua orang mengerti tentang

E-Litigasi.

Salah satu penerapan E-Litigasi ditunjang oleh teknologi yang canggih

dan perkembangan yang pesat yang menyebar ke seluruh dunia, Mahkamah

Agung RI terus berusaha melakukan lompatan besar dalam memberikan

pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pencari

keadilan. Sesuai dengan tema sidang istimewa laporan tahunan tahun 2018,
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Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi, Mahkamah Agung RI telah

meluncurkan aplikasi E-Court yang melayani administrasi perkara secara

elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (e-filing),

pembayaran (epayment), dan panggilan/pemberitahuan (e-summons)

secara elektronik (online).

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai lembaga tinggi

negara dalam sistem tatanegara Indonesia yang merupakan pemegang

kekuasaan Kehakiman, selaras dengan misi ke empatnya yakni

meningkatkan kredibilitas dan Transparansi badan peradilan dapat terlihat

dengan hadirnya inovasi pelayanan publik berupa E-litigasi yang secara

resmi diluncurkan pada 19 Agustus 2019, melalui Peraturan Mahkamah

Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2019, wacananya akan diterapkan pada

semua Badan Peradilan di tahun 2020.

E-Litigasi merupakan kelanjutan dari E-Court sejak 2018 lalu untuk

perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara

dengan Perma No 1 /2019 merupakan perubahan dari Perma 3/2018

mengenai E-Court. E-Litigasi merupakan inovasi lebih meluas dari sistem

E-Court, yang mana E-Court melakukan administrasi pelayanan publik

pengadilan seperti pendaftaran gugatan, pembayaran perkara, notifikasi

secara online serta Pemanggilan (Relas Panggilan) secara online.

Sedangkan E-Litigasi dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan

persidangan.
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Digitalisasi tidak hanya dilakukan dalam hal pembayaran perkara

maupun pemanggilan akan tetapi atas permintaan para pihak diperlakukan

pula dalam tukar-menukar dokumen, jawab-menjawab, pembuktian, bahkan

penyampaian putusan. Hal ini tentu mengurai rantai antrean panjang

bahkan dalam hal pendaftaran perkara masyarakat pencari keadilan,

mengurangi interaksi langsung dengan pemberi layanan dan juga

meringkas birokrasi dalam mengakses pengadilan bagi para pencari

keadilan, dalam pengalaman pengguna yang penulis temui jika pendaftaran

dilakukan dengan sistem E-Court dapat kepastian jadwal sidang, hakim

yang menangani perkara dapat diketahui dengan hitungan menit.

E-Litigasi juga memperluas cakupan subjek yang memanfaatkan

layanan peradilan ini, semula di E-Court yang bisa memanfaatkan hanyalah

para advokat yang terdaftar. Namun, di E-Litigasi; jaksa, biro hukum, in

house lawyer bisa turut memanfaatkan aplikasi ini. Tujuan diberlakukannya

E-Litigasi ini demi mendobrak tembok penghalang efektivitas peradilan.

Dengan E-Litigasi ini, diharapkan proses peradilan bisa lebih cepat, dapat

menjembatani kendala geografis, dan juga menekan tingginya biaya

perkara. Sehingga manfaat yang didapat dari E-Litigasi ini dapat

terpenuhinya asas peradilan sederhana, capat dan berbiaya ringan. Juga

pemenuhan asas pelayanan publik serta demi meningkatkan kepercayaan

publik dalam peradilan

(https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--e-litigasi-inovasi-pelayanan-publ

ik-pengadilan-berkemajuan).
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Di sinilah penerapan pelayanan E- Litegasi di pengadilan agama

kabupaten bulukumba telah memberikan kemudahan bagi para pencari

keadilan. Melalui aplikasi tersebut persoalan utama yang selama ini

dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni

keterlambatan ( ), keterjangkauan ( ), dan integritas ( ).

Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan

perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta

mengkanalisasi cara berinteraksi para pihak dengan aparatur pengadilan,

dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan

tentang pengadilan

(https://www.pa-cimahi.go.id/informasi-pengadilan/282-persidangan-secar

a-elektronik-e-litigasi-di-pengadilan-agama).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Julianto (2020) dengan

judul penelitian “Penerapan di Indonesia (Studi Kasus di

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam) Universitas

Internasional Batam”. Dari hasil penelitian ini, yaitu Penerapan efektivitas

di kota Batam terdapat 4 (empat) faktor yang belum efektif

diterapkan yakni “Faktor Hukumnya, Faktor Penegak Hukum, Faktor

Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan”. Sedangkan faktor yang efektif yang

diterapkan dalam penerapan ini hanya ada 1 (satu) faktor, yaitu

faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. Adapun

perbedaan dari penelitian yang peneliti akan lakukan pada fokusnya yaitu



77

penerapan pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat dengan

menggunakan teori yang berbeda pula yang terdiri dari:

1. Reliabilitas ( )

2. Daya Tanggap ( )

3. Jaminan ( )

4. Empati ( )

5. Bukti Fisik ( )

Berdasarkan hasil observasi awal, bahwa sistem E-litigasi di

Pengadilan Agama Bulukumba penerapan pelayanan masih belum baik

dalam penyampaian informasi dikarenakan baru berlaku di bagian replik,

duplik, dan registrasi atau pendaftaran. Sedangkan untuk keterangan saksi

atau menghadirkan principal masih harus tatap muka (offline).

Berdasarkan pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

tahun 2019 persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses

memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan

dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi berkaitan dengan

sistem E-Litigasi, salah satunya lembaga Pengadilan Agama Bulukumba.

Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji atau mengetahui lebih lanjut terkait

penerapan pelayanan berbasis E-Litigasi pada Pengadilan Agama

kabupaten Bulukumba.

Menariknya penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengkaji lebih dalam

penerapan pelayanan berbasis E-Litigasi pada pengadilan agama

kabupaten bulukumba dengan menggunakan teori pelayanan. Maka dari itu
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peneliti ingin melakukan penelitian terkait “Penerapan Pelayanan Berbasis

E-Litigasi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba”.

B. Rumusan Masalah

Dalam merumuskan masalah ini, penulis akan mengemukakan

beberapa permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang di atas, yaitu

bagaimana penerapan pelayanan berbasis E-litigasi di Pengadilan Agama

Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan memahami

penerapan pelayanan berbasis sistem di Pengadilan Agama

Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini tentunya bukan hanya untuk penulis semata

melainkan untuk akademis dan masyarakat. Jika diuraikan manfaat yang

akan di dapat secara teoritis dan secara praktisnya sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai

tambahan wawasan dalam bidang .

2. Manfaat secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi

acuan bagi masyarakat tentang bagaimana pelayanan di

Indonesia khususnya Pengadilan Agama Bulukumba.



99

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah ulasan peneliti

terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan

orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan

dilakukan.

Dalam hal ini penulis mengunakan kajian karya ilmiah dan juga

buku-buku terkait peradilan di Indonesia yang menggunakan pelayanan

. Seperti Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 yang

kemudian di revisi ke Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 yang

mewajibkan seluruh wilayah Pengadilan di Indonesia agar bisa menerapkan

persidangan secara elektronik ( ).

Selain itu judul yang penulis angkat ada relevansinya dengan

beberapa judul, diantaranya adalah:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu
Nama Judul Hasil Penelitian

Julianto

(2020)

Penerapan di

Indonesia (Studi Kasus di

Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Agama di Kota

Batam) Universitas

Internasional Batam.

Penerapan efektivitas

dikota Batam

terdapat 4 (empat) faktor

yang belum efektif

diterapkan yakni “Faktor

Hukumnya, Faktorn
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Penegak Hukum, Faktor

Masyarakat, dan Faktor

Kebudayaan.”Sedangkan

faktor yang efektif yang

diterapkan dalam

penerapan ini

hanya ada 1 (satu) faktor,

yaitu faktor sarana atau

fasilitas yang mendukung

penegakkan hukum.

Akhmad

Wildan Al

Fariz (2019)

Pandangan Hakim

Pengadilan Agama

Kabupaten Malang

Terhadap Pelaksanaan

Persidangan Secara

Elektronik Dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2019.

Pandangan hakim

Pengadilan Agama

Kabupaten Malang

terhadap pelaksanaan

persidangan secara

elektronik dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2019 yaitu

memberikan kemudahan

untuk pihak yang

berperkara dalam hal

waktu pengiriman

dokumen lebih cepat
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sehingga

mempercepat dalam

proses persidangan.

Kekurangan dari

persidangan secara

elektronik yakni kurang

maksimalnya

pelaksanaan mediasi oleh

hakim majelis karena

waktu yang

terbatas dalam proses

persidangan, di karenakan

ada

pemangkasan proses yakni

jawab menjawab, replik dan

duplik tanpa di hadiri oleh

pihak yang berperkara.

Zakiatul

Munawaroh

(2019)

Analisis

Terhadap Penerapan

Aplikasi dalam

Perkara Perceraian.

Sesuai dengan ketentuan

pasal 2 ayat (4)

Undang-Undang

No.48 Tahun 2009 tentang

kekuasaan kehakiman

menyebutkan peradilan
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dilakukan dengan

sederhana, cepat dan biaya

ringan

sehingga terwujudnya tertib

administrasi perkara yang

profesional, transparan,

akuntabel, efektif, efisien,

dan modern. Selain itu

sistem juga,

membatasi interaksi

langsung antara pengguna

layanan peradilan dengan

hakim dan aparatur

peradilan, dengan

mengurangi kedatangan

pengguna layanan ke

Pengadilan serta

menganalisasi cara

berinteraksi, sehingga

meminimalisir

kemungkinan

penyimpangan etik

maupun pelanggaran
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hukum.

Adapun perbedaaan dari penelitian terdahulu di atas dengan

penelitian yang peneliti ingin lakukan, yaitu terletak pada fokusnya yang

berada pada penerapan pelayanan e-litigasi pada Pengadilan Agama

Kabupaten Bulukumba yang memiliki objek dan teori yang digunakan juga

berbeda pula. Maka dari itu peneliti mengambil penelitian terdahulu sebagai

acuan untuk melakukan penelitian.

B. Teori dan Konsep

1. Teori Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori,

metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah

terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) pengertian penerapan

adalah perbuatan menerapkan. Menurut Usman (2002), penerapan

(implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya

mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi

suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan

tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana,

birokrasi yang efektif.



1144

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara

individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang

telah dirumuskan. Menurut Riant Nugroho, penerapan pada prinsipnya

adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang ringkas

(Nugroho, 2003:158). Penerapan dapat dilaksanakan apabila keputusan

yang ditetapkan sebelumnya sesuai dengan selaras sehingga tujuan yang

diinginkan organisasi dapat terlaksana.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara

individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang

telah dirumuskan. Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad

Zain (2010:1487) “penerapan adalah hal, cara atau hasil”.

Adapun menurut Lukman Ali (2007:104), “penerapan adalah

mempraktekkan atau memasangkan”. Penerapan dapat juga diartikan

sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho (2003:158) “penerapan

pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang

dinginkan”.

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab dalam Van Meter dan Van

Horn (2008:65) “penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan

baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada

tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini,

penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui

sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.
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Sedangkan Menurut Wahab (2008:45) “penerapan merupakan sebuah

kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam

menjalankannya”. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

a. Adanya program yang dilaksanakan

b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan

diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang

bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun

pengawasan dari proses penerapan tersebut.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan adalah suatu pendekatan organisasi total yang menjadi

kualitas pelayanan yang diterima pengguna jasa, sebagai kekuatan

penggerak utama dalam pengoperasian bisnis (Alberch

Sedramayanti, 2009:243). Monir pasalong (2014:128), mengatakan

bahwa pelayanan adalah proses penentuhan kebutuhan melalui aktivitas

orang lain secara langsung.

Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh

masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayan kepada masyarakat

merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi Negara. Pelayanan

pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang,
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sekelompok dan atau organisasi hak langsung maupun tidak langsung

untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Cowell (1984:22) menyatakan bahwa; “Pelayanan pada

dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh

suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta

tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin dan

mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik ”.

Sedangkan Warella (2004:91) bahwa pelayanan merupakan suatu

perbuatan, suatu kinerja atau suatu usaha, jadi menunjukkan pentingnya

penerima jasa pelayanan terlibat secara aktif di dalam produksi atau

penyampaian proses pelayanan itu sendiri. Sementara itu Sianipar

Dwimawanti (2004) menyatakan pula untuk menjadi seorang yang

profesional dalam memberikan pelayanan maka aparatur negara harus

memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bidang tugas

masing-masing, sebagaimana dinyatakan bahwa pelayanan profesional

adalah kemampuan seseorang yang memiliki profesi melayani kebutuhan

orang lain atau profesional menanggapi kebutuhan khas orang lain.

Menurut Moenir (1992:16), pelayanan adalah proses pemenuhan

kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan definisi

jasa/pelayanan menurut Kotler Supranto (2001:227) adalah sebagai

berikut: A service is any act or performance that one party can offer to

another that is essentially intangible and does not result In the ownership of

anything, it’s production may or may not b& tied to physical product.
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Pelayanan adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan

oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible

(tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu,

produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak.

Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu: 1. Unsur

Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah,

Unsur ini menunjukan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat

sebagai (regulator) dan sebagai pemegang monopoli layanan, dan

menjadikan Pemerintah Daerah bersikap statis dalam memberikan layanan,

karena layanannya memang dibutuhkan atau diperlukan oleh orang atau

masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. 2. Unsur Penerima

layanan (pengguna layanan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi

yang berkepentingan, Unsur kedua ini adalah orang, masyarakat atau

organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima

layanan), pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi

yang setara untuk menerima layanan, sehingga tidak memiliki akses untuk

mendapatkan pelayanan yang baik. 3. Kepuasan yang diberikan dan/atau

diterima oleh penerima layanan. Unsur ini merupakan unsur dari kepuasan

pengguna layanan menerima pelayanan, unsur kepuasan pengguna layanan

menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (Pemerintah), untuk

menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk

memuaskan pengguna layanan, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki

dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah.
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a) Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ada 10 (sepuluh)

prinsip pelayanan umum yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik,

kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut;

a. Kesederhanaan

b. Kejelasan

c. Kepastian waktu

d. Akurasi

e. Keamanan

f. Tanggung jawab

g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja

h. Kemudahan Akses

i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan

j. Kenyamanan

b) Empat karakteristik pokok dari jasa/pelayanan menurut Tjiptono (2002;

15-18) sebagai berikut :

a. Intangibility Jasa bersifat intangible, artinya tidak dapat dilihat,

dirasa, diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli.

b. Inseparability bahwa jasa biasanya dijual terlebih dahulu, baru

kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan.

c. Variability Jasa bersifat sangat varibel karena merupakan

nonstandardized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan
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jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut

dihasilkan.

d. Perishability Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak

dapat disimpan.

Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) yang dikutip oleh

Tjiptono (2012:174) menjelaskan bahwa terdapat lima dimensi kualitas

pelayanan yaitu :

a. Reliabilitas ( )

b. Daya tanggap ( )

c. Jaminan ( )

d. Empati ( )

e. Bukti fisik ( )

Lima dimensi kualitas menurut Parasuraman, Zeithamil, dan Berry

adalah reliabilitas ( ), daya tanggap ( ), jaminan

( ), empati ( ), bukti fisik ( ).Indikator dimensi

kualitas pelayanan :

1. Dimensi (kehandalan) : a. Kecermatan pegawai dalam

melayani pengguna layanan b. Memiliki standar pelayanan yang jelas c.

Kemampuan menggunakan alat alat bantu pelayanan d. Keahlian

petugas menggunakan alat bantu pelayanan.

2. Dimensi (ketanggapan) : a. Merespon setiap pelanggan

b. Pelayanan dengan cepat dan tepat c. Pegawai melakukan pelayanan

deengan waktu yang tepat.
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3. Dimensi (jaminan) : a. Jaminan tepat waktu pelayanan b.

Jaminan kepastian biaya dalam pelayanan.

4. Dimensi (empati) : a. Mendahulukan kepentingan pengguna

layanan b. Melayani dengan sikap ramah dan sopan c. Tidak

diskriminasi d. Melayani dan menghargai setiap pelanggan.

5. Dimensi (bukti fisik) :

a. Penampilan petugas dalam melayani pengguna layanan

b. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan

c. Kemudahan dalam proses pelayanan

d. Kedisiplinan pegawai dalam melayani pengguna layanan

e. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan

3. Pengertian

E-Litigasi merupakan sebuah sistem dimana proses administrasi

persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Meliputi pertukaran

dokumen persidangan yakni jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dapat

dilakukan secara elektronik. Persidangan secara elektronik ini mengacu

pada Perma Nomor 1 Tahun 2019. E-Litigasi merupakan bagian dari e-Court.

Sebelum diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun

2019, memiliki ruang lingkup yang hanya sebatas melayani

administrasi secara elektronik yang mencakup pendaftaran ( ),

pembayaran ( ), dan pemanggilan ( ) menurut PERMA

Nomor 3 tahun 2018, selain itu berdasarkan PERMA tersebut penggunaan

hanya berlaku untuk pengguna terdaftar dan pada tingkat peradilan
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pertama, namun dengan adanya peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1

Tahun 2019 tentang Adminiatrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Secara Elektronik yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 3 Tahun 2018, telah menyempurnakan sistem dengan

menambahkan menu persidangan secara elektorik ( ) dan tidak

hanya berlaku bagi pengguna terdaftar saja melainkan berlaku juga bagi

pengguna lainnya serta diberlakukan untuk semua tingkatan peradilan

(tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan Kembali Amir Syarifuddin,

(2019).

Tabel 2.1. Pebedaan PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun
2019
No Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 3 Tahun

2018

Peraturan Mahkamah Agung

1 Ruang lingkup pelayanan

hanya mencakup

pendaftaran

( ),pembayaran

( ), dan

pemanggilan

/pemberitahuan

( ) secara

elektronik.

Ruang lingkup pelayanan mencakup

pendaftaran ( ), pembayaran

( pemanggilan/pemberitah

uan ( ), dan persidangan

(e-Litigation) secara elektronik.
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2 Berlaku hanya untuk

pengguna terdaftar.

Berlaku bagi pengguna terdaftar dan

pengguna lainnya.

3 Parameter hukum acara

secara umum.

Parameter hukum acara lebih diteil,

seperti ukuran sah dan patut,

pembacaan putusan, dan lain-lain.

4 Berlaku hanya untuk tingkat

Pertama

Berlaku untuk semua tingkatan

peradilan, tingkat pertama, banding,

kasasi, dan peninjauan kembali.

Adapun berasal dari kalimat electronic letigation yaitu proses

peradilan secara elektronik atau yang dikenal dengan persidangan secara

elektronik sebagaimana dijelaskan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019

dalam pasal 1 Ayat (7) yaitu: “persidangan secara elektronik adalah

serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan

yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi

(PERMA No. 1 Tahun 2019). Penambahan sistem eLitigasi serta berbagai

regulasi baru yang tertera didalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 tersebut,

sebagaimana dijelaskan didalam pasal (2) yaitu : “Peraturan Mahkamah

Agung ini dimaksud sebagai landasan hukum penyelenggaran administrasi

perkara dan persidangan secara elektronik dipengadilan untuk mendukung

terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan,

akuntabel, efektif, efisien dan modern.

1) Landasan Yuridis Sistem E-Litigasi di Pengadilan Agama
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Adapun yang menjadi landasan yuridis dari pelaksanaan persidangan

secara elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan agama, diantaranya :

a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari PERMA No. 3 Tahun

2019 khususnya mengenai tata cara persidangan secara elektronik

untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses

penyelenggaraan peradilan agar terciptanya proses peradilan yang

dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu

peraturan ini juga untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman yang

mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan

persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.

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

Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan ini merupakan petunjuk teknis dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk memberikan

kemudahan dalam memahami pelayanan administrasi perkara dan

persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu,

keputusan ini untuk menjadi pedoman operasional untuk keseragaman

dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di
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pengadilan sehingga perlu adanya keputusan Ketua Mahkamah Agung

tersebut.

c. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang

Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan

Agama Secara Elektronik.

Keputusan ini berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang diberikan

kewenangan untuk menetapkan peraturan pelaksana atau perubahan

ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan

karakteristik layanan dan perkara setiap peradilan untuk memastikan

keberhasilan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Selain

itu, peraturan ini juga untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal

yang belum di atur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor

129/KMA/SK/VIII/2019 yaitu dalam administrasi perkara. dan

persidangan di Pengadilan Agama sehingga perlu adanya keputusan

dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

tersebut.

d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/VII/2018

Tentang Tata Kelola Teknoligi Informasi Dan Komunikasi di Lingkugan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya.
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Keputusan ini dikeluarkan sebagai landasan dan dasar hukum

dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi dalam

rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam proses peradilan

yang transparan demi terwujudnya akuntabilitas badan peradilan,

sehingga perlu adanya penyelenggaraan teknologi informasi dan

komunikasi yang terintegrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

2) Landasan Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019

1. ( Tahun 1847

Nomor 52).

2.

( Tahun 1927 Nomor 227).

3. ( Tahun 1941 Nomor

44).

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahakamah Agung

dan semua tentang perubahannya.

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan

semua tentang perubahannya.

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara dan semua tentang perubahannya.

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

semua tentang perubahannya.

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite.
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9. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik dan semua tentang perubahannya.

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

14. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan

Berbasis Elektronik.

3) Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama Secara Elektronik

(

Permasalahan dan sejatinya bisa terselesaikan

apabila pihak dari Pengadilan Agama itu sendiri sudah ataupun tekag

memaksimalkan sosialisasi-sosialisasi dan pusat pelayanan untuk .

Apabila sosialisasi dan juga pusat pelayan dari itu sendiri sudah ada

dan diterapkan oleh Pengadilan Agama maka kemudian dan

dapat juga dijalani dan terapkan oleh pihak Pengadilan Agama yang

tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini adalah

penjelasan tentang Langkah-langkah dalam pemeriksaan perkara di

Pengadilan Agama secara elektronik yang melibatkan Juru Sita, Panitera,

dan Majelis Hakim.
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a) Pemanggil secara elektronik

b) Persidangan awal yang di agendakan dengan upaya damai

c) Persidangan dengan jadwal klasifikasi dengan mengginakan

e-court

dan menyusun court kalender

d) Persidangan dengan agenda jawab menjawab replik dan duplik

e) Persidangan dengan agenda pembuktian secara elektronik

f) Persidangan dengan agenda kesimpulan menggunakan elektronik

g) Persidangan dengan agenda pembacaan putusan via elektronik.

4) Teori Keadilan, kepastian Hukum dan Kemanfaatan

Menurut Gustav Radbruch “sebuah hukum haruslah mengandung

dasar nilai dari hukum. Nilai hukum yang dimaksud yakni adalah keadilan,

kegunaan hukum, dan juga kepastian hukum”. dikutip oleh Satjipto Raharjo

di dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum. Ketiga teori yang telah disebut

diatas tidak dapat dipisahkan dan juga tidak ada hirearki, hal itu

dikarenakan sebuah kesatuan utuh yang sejautinya harus tetap ada dalam

suatu produk ataupun karya hukum. Untuk penjelasan lebih detail sebagai

berikut :

1. Keadilan

Keadilan dalam islam merupakan salah satu yang sudah seharusnya

dijunjung tinggi. Allah Swt. Sendiri mempunya sifat (maha adil) yang

haruslah dicontoh oleh setiap hamba-Nya. Untuk kebanyakan manusia,

keadilan merupakan sebuah cita-cita yang sangat luhur. Bahkan di negara
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manapun sering mencantumkan secara jelas dan tegas bahwa tujuan dari

berdirinya sebuah negara tidak lain dan tidak bukan adalah untuk

menegakan sebuah keadilan. Hal tersebut sudah banyak di perintahkan

oleh Allah Swt. Untuk menegakan sebuah keadilan (surat al-Isra ayat ke 16).

karena sejatinya islam telah menghendaki agar setiap insan menikmati

hak-haknya sebagai manusia dengan cara memperoleh sebuah pemenuhan

kebutuhan- kebutuhan dasarnya yaitu terjaminnya sebauh keselamatan dari

agamanya, keselamatan dari dirinya (yang kemudian mencakup sebuah

jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan dari akalnya, keselamatan dari

harta dan bendanya, dan juga keselamatan dari nasab keturunannya.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah sebuah teori yang memastikan berjalannya

sebuah fungsi hukum sebagai sebuah peraturan yang sangat wajib untuk

ditaati seperti dengan halnya putusan hakim, yaitu perintah yang wajib dan

harus dilaksanakan oleh pihak yang berperkara. Kepastian hukum sanagt

dibutuhkan untuk menjamin sebuah ketertiban dan juga ketentraman

masyarakat karena ingin mempunyai sifat sebagai berikut :

a. Adanya paksaan dari luar artinya pihak pemerintah yang berwenang

dapat membina dan mempertahankan sebuah peraturan dalam

masyarakat melalui sebuah instrument yang telah tersedia.

b. Berlakunya Undang-Undang kepada siapapun, dalam hal ini dijelaskan

bahwa kepastian merupakan sebuah keadaan pasti yang berupa

ketetapan ataupun sebuah ketentuan. Hukum mengharuskan adanya
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sebuah kepastian sebagai pedoman dalam berprilaku dan memiliki

sifat yang adil kepada seluruh individu sehingga nantinya peraturan

dapat berjalan sesuai dengan apa yang ditujukan dan di cita-citakan.

3. Kemanfaatan

Sejatinya hukum diciptakan untuk manusia yang tujuannya agar

pelaksaan dan penegakan sebuah hukum wajib dapat memberikan manfaat

yang besar bagi masyarakat itu sendiri. Terdapat dua sisi kemanfaatan dari

sebuah putusan pengadilan ataupun putusan hakim, kemanfaatan

yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. kemanfaat kepada para

pihak yang mencari keadilan dalam sebuah keputusan yang telah

ditetapkan oleh hakim. Kemanfaatan dalam konsep ini haruslah memang

benar-benar terpenuhi karena merupakan tujuan dari

hukum itu sendiri Pelayanan administrasi perkara melalui e-court di

Pengadilan Agama Garut setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di

pengadilan secara elektronik perubahan kedua dari Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan

secara elektronik.

Adapun manfaat pelayanan administrasi perkara melalui aplikasi

e-court adalah:

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.

2. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi

chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
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3. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi

dan media.

4. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

Tujuan terbentuknya e-court adalah untuk mengurangi intensitas

pertemuan antara para pihak dengan aparatur pemerintah sehingga

meminimalisir terjadinya pungutan liar agar integritas pengadilan tetap

terjaga. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia implementasi merupakan

pelaksanaan atau penerapan.

C. Kerangka Pikir

Penerapan pelayanan berbasis e-litigasi pada pengadilan agama

kabupaten Bulukumba. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang

pelayanan public adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh administrator. Adapun yang menjadi

indikator dari penerapan pelayanan berbasis e- litigasi dengan konsep

kerangka pikir menurut teori parasuraman, zeithaml, dan berry (1988) yang

dikutip tjiptono dalam Amalia Siti Nurhayati (2019) yaitu, 1) Reliabilitas

( ), 2) Daya Tanggap ( ), 3) Jaminan ( ), 4)

Empati ( ), Bukti Fisik ( ) sebagai berikut :
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Bagan Kerangka Pikir

Gambar 2.1. Kerangka pikir teori Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988)
yang dikutip oleh Tjiptono dalam Amalia Siti Nurhayati (2019).

D. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian terkait Penerapan pelayanan berbasis

e-litigasi pada kantor pengadilan agama kabupaten Bulukumba adalah 1)

Reliabilitas ( ), 2) Daya Tanggap ( ), 3) Jaminan

( ), 4) Empati ( ), 5) Bukti Fisik ( ).

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian penerapan pelayanan berbasis

e-litigasi pada kantor pengadilan agama kabupaten Bulukumba, yaitu :

1. Reliabilitas ( ), berkaitan dengan kemampuan pegawai untuk

menyampaikan layanan yang dijanjikan secara akurat sejak pertama kali.



3322

2. Daya tanggap ( ), berkenaan dengan kesediaan dan

kemampuan penyedia layanan untuk membantu para pelanggan dan

merespon permintaan mereka dengan segera.

3. Jaminan ( ), berkenaan dengan pengetahuan dan kesopanaan

karyawan serta kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya

( ) dan keyakinan pelanggan ( ).

4. Empati ( ), berarti bahwa pegawai memahami masalah para

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta

memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki

jam operasi yang nyaman.

5. Bukti fisik ( ), berkenaan dengan tampilan fisik fasilitas pelayanan,

peralatan/perlengkapan, sumber daya manusia, dan materi komunikasi

di kantor Pengadilan Agama Bulukumba.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yang bertempat di

Kantor Pengadilan Agama Bulukumba tepatnya di Jalan Lanto Dg.

Pasewang No.18, Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten

Bulukumba, Sulawesi Selatan.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang

merupakan metode penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan

secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan,

dilakukan secara wajar dan alami sesuai kondisi objektif di lapangan

(Zainal, 2011).

Tipe penelitian yang di gunakan adalah tipe pendekatan studi kasus

merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang di lakuakan secara insentif,

terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik

pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, untuk memperoleh

pengetahuan mendalam tentang penelitian (Rahardjo, 2017).

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang di mintai

keterangan berkaitan dengan penelitan yang dilaksanakan. Informan

penelitian di pilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan

pokok permaslahan peneliatan. Dimana informan ini di harapkan
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memberikan data secara obyektif, netral, dan dapat dipertanggung

jawabkan. Adapun informan dari penelitian ini berdasarkan penerapan

pelayanan berbasis pada Pengadilan Agama Kabupaten

Bulukumba adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Nama Informan
NO. Nama Informan

1. Hakim (Indriyani Nasir, SH )

2. Sekretaris kantor pengadilan agama bulukumba (Abdul Muiz, SH.T)

3. Pegawai kantor pengadilan agama bulukumba (Nurwahida, S.Ag)

4. Administrasi (Marlina, SH )

5. Masyarakat

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015) Teknik pengumpulan data adalah teknik

atau cara yang dapat digunakaan oleh peneliti untuk mengumpul data, serta

instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang di pilih dan di

gunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar

kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik

pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang di lakukan melalui

pengamatan, dengan di sertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan

atau perilaku obyek sasaran dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan

langsung yang berkaitan dengan penerapan pelayanan berbasis e-litigasi

pada pengadilan agama kabupaten bulukumba.
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2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara

bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai

jenis data sesuai dengan jenis data dan informasi yang di butuhkan dalam

penelitian ini.dalam berwawancra terdapat proses interaksi antara

pewawancara dengan responden

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini di pergunakan untuk melengkapi teknik observasi

dan wawancara sekaligus menambah ke akuratan kebenaran data atau

informasi yang di kumpulkan bahan-bahan dokumentasi yang ada di

lapangan serta dapat di jadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015) Analisis data adalah proses mencari dan

penyusun seacara sitematis data yang di peroleh dari hasil wawancara

catatan lapamgan dan dokumentasi. Analisis data proses

mengorganisasikan mengurut data ke dalam pole kategori, dan satuan

uarian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat di rumuskan

hipotesis kerja seperti yang di terakan oleh data (Lexy:103). Teknik analisis

ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen: 1). Reduksi data (data

reduction), 2).penyajian data (data display), 3).penarikan serta pengujian

kesimpulan (drawing and verifying conclusions) (pawito, 2007).

1. Reduksi Data ( Data Reduction)
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Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama,

melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data.

Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan

mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta

proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema,

kelompok-kelompk, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (Data Display)

Komponen kedua yakni penyajian data (data display) melibatkan langkah-

langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin 9kelompok) data yang

satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang

dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam

penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa

bertumpuk, maka penyajian data (data display) pada umumnya sangat

diyakini dan sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan serta Pengujian kesimpulan (Drawing and Verifying

Conclusions)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan

( ), peneliti pada dasarnya

mengimplementasikan prinsip induktif dan mempertimbangkan pola-pola

data yang ada dan kecendrungan dari penyajian data yang telah dibuat
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F. Keabsahan Data

Menurut (Sugiyono, 2015), Triangulasi diartikan sebagai teknik

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah

diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil

pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, dan

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari

sumber yang sama. Dalam hal ini yang diperoleh dengan wawancara, lalu

dicek dengsn observasi dan dokumen.Apabila dengan tiga teknik pengujian

kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka

penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang

bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap

benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya

berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan

dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar
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belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga

lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.Bila hasil uji

menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga

dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi

tugas melakukan pengumpulan data.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Di Indonesia

Sejarah pembentukan pengadilan agama dinseluruh Indonesia pada

masa penjajahan (Portugis, Belanda, dan Jepang) harus dikaji berdasarkan

sejarah masuknya islam ke Indonesia pada abad X. Penyebaran agama

islam ke Indonesia melalui saudagar Arab dan Gujarat yang pada saat itu

membuat kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi

kerjaan islam. Meskipun sudah ada hukum Islam, akan tetapi secara

kelembagaan belum dikenal dengan istilah Pengadilan Agama. Lambat

laun proses hukum Islam mempengaruhi adat kebiasaan setempat yang

pada akhirnya hukum Islam sebagai hukum adat yang sulit dan kompleks

untuk di kaji. Untuk menemukan istilah atau nama pengadilan agama di

indonesia pada masa Pra-Penjajahan melalui penetapan peraturan

pemerintah Nomor 5 tahun 1946 urusan mahkamah Islam tinggi dan

pengadilan agama yang semula dibawa departemen kehakiman diserahkan

kepada departemen Agama, kemudian lebih jauh lagi dengan adanya

maklumat mentri agama yang kedua tanggal 23 April 1946 di tentukan

aturan-aturan sebagai berikut:

a. Kuasaan jabatan agama daerah menjadi wewenang Departemen

Agama.
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b. Hak untuk mengangkat penghulu Pengadilan agama, penghulu dan

anggota pengadilan yang di tangan residen diserahkan kepada

departemen agama.

Dalam memutuskan perkara bagi hakim pengadilan Agama hanya

sekedar memberi jasa –jasa sebagai seorang tenaga tata usaha Negara

dan lebih jauhnya lagi setiap putusan pengadilan agama tidak dapat

dijalankan sendiri harus mendapat penguhan dari pengadilan Umum (pasal

65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947) Pada pokoknya secara

khusus tentang pengadilan Agama sebelum Lahirnya Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 antara lain:

a. Hakim masih diangkat oleh mentri Agama.

b. Putusan pengadilan Agama harus di kukuhkan.

c. Produk perceraian yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach)

harus ditukarkan ke kantor urusan agama kecamatan.

d. Pengadilan Agama belum mempunyai lembaga kejurusitaan.

2. Sejarah Pembentukannya Pengadilan Agama Bulukumba

Tanggal berdirinya pengadilan agama Bulukumba pada tanggal 1

september 1958 berkantor masing-masing di:

1. Rumah Abd. Kahar Dg. Macora, Jl. Abd. Jabbar No. 3 Bulukumba.

2. Rumah K.H. Zainuddin Dg. Mangati (Ketua I), Jl. Hertasning No. 1

Bulukumba.

3. Rumah Hj. Abdullah, Jl. Pelabuhan No. 14 Bulukumba.

4. Kantor Distrik Ujung Bulu, Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Bulukumba.
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5. Kantor Palang Merah, Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Bulukumba.

6. Gudang Dolog Caile Matajang, Jl. Ahmad Yani No. 4 Bulukumba.

7. Rumah K.H. Andi Abdul Karim (Ketua II), Jl. Masjid Raya No. 33

Bulukumba.

8. Rumah Dinas Depag Matajang, Jl. Teratai No. 4 Bulukumba.

9. Balai Nikah Ujung Bulu, Jl. Ahmad Yani No. 5 Bulukumba.

10. Kantor Pengadilan Agama Tahun 1978, Jl. Teratai No. 6 Bulukumba

Dan pada tahun 2009 s/d sekarang di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.

18 Bulukumba.

Berdasarkan surat keputusan pembentukan pengadilan agama di

Bulukmba dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pancasila

2. Undang-Undang Dasar 1945

3. Peraturan Pemerintah No. 45 TH 1957 tentang pembentukan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura.

4. Surat edaran biro Peradialn Agama Jakarta Nomor B/1/735 tanggal 18

Pebruari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45

tahun 1975.

5. Penetapan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1958, tanggal 6 Maret 1958

tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di

Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat.
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3. Letak Geografis

Pengadilan agama Bulukumba terletak kurang lebih 166 km dari Ibu

kota provinsi Sulawesi selatan, Makassar dan berbatasan dengan

Kabupaten Bantaeng, Teluk Bone, Laut Flores dan Kabupaten Sinjai.

Pengadilan agama, yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara

ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang

perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan

hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal

49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Secara

Geografis Kabupaten bulukunba terletak pada antara Koordinator 5 °20’’ Sampai 5

°40’’ Lintang Selatan 119°50’’ Sampai 120°28’’ Bujur Timur. Alamat Kantor

pengadilan agama Bulukumba yaitu Jalan Lanto Dg. Pasewan g No. 18, Kelurahan

Caile, Kecematan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

Batas wilayah Kabupaten Bulukumba :

• Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai.

• Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone.

• Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores.

• Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bulukumba

Pengadilan agama bulukumba sekarang ini telah memiliki struktur

yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga

berdasarkan tugas pokok pengadilan agama Bulukumba memiliki beberapa

fungsi yaitu fungsi peradilan, fungsi administrasi, fungsi nasehat dan
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pembinaan serta fungsi pengawasan yang dapat meningkatkan kinerja

pengadilan agama

Adapun struktur organisasi yang dimiliki pengadilan agama

Bulukumba dapat dilihat pada gambar berikut:

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2022
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--------------- Garis Koordinasi
Garis Tanggung Jawab

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bulukumba.

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bulukumba

Visi yang berkembang di pengadilan agama Bulukumba yakni

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bulukumba yang Agung” .

Sementara pengadilan agama mengemban Misi sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Bulukumba.

2. Memberikan Pelayanan Hukum Berkeadilan Kepada pencari keadilan,

3. Meningkatkan kualitas kepimpinan pengadilan agama bulukumba,

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan agama

bulukumba.

Selain Visi dan Misi Pengadilan Agama Bulukumba juga memegang

Motto yakni SMART (Santun, Mandiri, Akuntabel, Responsif, Transparan ).

6. Sarana Dan Prasarana

Pengadilan Agama Bulukumba dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor

25 tahun 2009 disebutkan pelayanan public adalah kegiatan atau

rangakaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga Negara

dan penduduk atas barang,jasa,dan atau pelayanan administratif yang

disediakan oleh penyelanggara publik.

Berkat tekat dan komitmen pimpinan dalam rangka meningkatkan

pelayanan prima kepada pencari keadilan dan dengan menambahkan
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kenyamanan berupa fasilitas tersebut untuk para pihak yang berperkara

seperti halnya pembenahan dan pembeharuan yang dilakukan pengadilan

Agama Bulukumba sebagai wujud komitmen untuk memberikan pelayanan

yang terbaik kepada public khususnya para pencari keadilan, Pengadilan

Agama Bulukumba mewujudkannya dengan menyediakan sarana dan

prasaranan yang baik dan nyaman sarana dan prasarana tersebut

diantaranya;

1. Fasilitas Ruang Bermain Anak

Menurut Undang-undang NO.23 tahun 2002 tentang perlondungan anak

pasal 22 mewajibkan Negara dan pemerintah untuk memberikan

dukungan sarana dan prasarana dalam penyelengaraan perlinfdungan

anak. Ruangan Bermain anak adalah layanan ruangan bermain bagi

putra-putri para pencari keadilan. Anak diberi ruangan untuk bermain

agar anak dapat menikmati masa-masa bermain, ada kegembiraan

yang seharusnya dinikmati oleh anak-anak sebagai hak asasinya Ruang

layan peduli anak paling tidak dapat mnjadi terapi psikologi bagi anak

yang harus diperhadapkan dengan masalah rumah tangga orang

tuanya yang harus bercerai, paling tidak dapat bermain dan tidak

menyaksikan orang tua mereka menunggu persidangan diruang

persidangan

2. Fasilitas Ruangan Laktasi ( Ibu Menyusui)

Pemberi ASI Ekslusif harus ditunjang dengan sarana dan prasarana

yang memadai , tentunya selama 6 bulan melaksanakan kewajiban
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seorang ibu tidak harus slalu berada di ruang pribadinya, menyusui

ditempat umum adalah hal biasa,kebutuhan ini membuat pemerintah

kemudian mengeluarkan PP.No 33 pada tahun 2012 yang mewajibkan

adanya ruangan laktasi ditempat public selain ruangan bermain ,juga

dibuat satu ruangan lagi yaitu ruangan menyusui bagi ibu-ibu yang ingin

menyusui putra putrinya ruangan laktasi ini yang cukup nyaman

disediakan bagi para ibu yang membutuhkan area privasi untuk

memberikan asi kepada balitanya. Dalam ruangan tersebut terdapat

ruangan kecil dan tertutup untuk menyusui agar para ibu (perempuan

baik kedudukannya sebagai penggugat maupun tergugat) yang akan

menyusui anaknya tidak ditempat terbuka yang dapat dilihat semua

pengunjumg sidang

3. Fasilitas Charger HP

Perkembangan teknologi di era modern merupakan sesuatu yang tidak

terbantahkan, kebutuhan HP sebagai alat komunikasi tidak bias kita

hindari. Oleh karenanya HP, Tablet dan alat komunikasi lainnya, sudah

menjadi kebutuhan setiap orang saat ini. Problem yang sering terjadi

adalah, seringkali pihak – pihak atau para pencari keadilan ingin

melakukan komunikasi ternyata betrei HP atau lainnya sedang habis

atau Low Bateray, sehingga membutuhkan tempat untuk mencharger

HP/Tablet tersebut. Maka berdasarkan problem tersebut pengadilan

agama Bulukumba pun menyediakan tempat khusus charger HP/Tablet

sebagai salah satu pelayanan kepada para pencari keadilan.
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4. Fasilitas Untuk Penyandang Disabilitas

Pemberian sarana disabilitas berupa kursi roda menurut Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi

Manusia Pasal 41 Ayat (2) yang mengatur “ setiap penyandang

disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, dan anak anak berhak memperoleh

kemudahan dan perlakuan khusus. Dalam hal ini dalam memberikan

kemudahan dan kenyamanan para pencari keadilan dalam berurusan di

Pengadilan Agama Bulukumba ini, seperti dalam hal mendaftra perkara

atau menghadiri siding, pengadilan agama menyediakan fasilitas kursi

roda untuk pihak yang menyandang disabilitas atau memiliki

keterbatasan fisik. Fasilitas kursi roda ini juga disediakan untuk para

pihak, saksi atau siapapun yang berkunjung ke pengadilan agama

bulukumba.

B. Penerapan Pelayanan Berbasis

Pengadilan Agama Bulukumba sebagai salah satu instansi

pemerintah yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan persidangan

memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di bidang,

perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi

syariah yang dituntut oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan

kualitas kinerja atau mutu pelayanannya dalam memenuhi kebutuhan,

keinginan dan harapan sehingga memberikan kepuasan kepada

masyarakat.

Adapun data perkara yang masuk melalui pendaftaran online yakni:
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No. Tahun Masuk Jumlah Perkara
1. 2019 1265
2. 2020 1300
3. 2021 1382

Sumber: Database Pengadilan Agama Bulukumba Tahun

2019-2021

Selain itu, untuk memberikan sebuah layanan yang baik maka semua

elemen pendukung di Pengadilan Agama harus berupaya untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Dewi Dkk

(2020) pemanfaatan sendiri tidak hanya untuk persidangan di

tingkat pertama, tetapi juga dapat dilakukan untuk upaya hukum banding,

kasasi, dan peninjauan kembali. Keberadaan e-litigasi ini juga menjadikan

sistem peradilan di Indonesia menjadi lebih sederhana dan cepat. Aplikasi

ini juga menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan

terdiri dari bentangan ribuan pulau, sehingga dapat menekan biaya dalam

proses peradilan. Jangka panjangnya, keberadaan ini diharapkan

mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

Pengadilan Agama di Indonesia. Maka dari itu diperlukan beberapa

indikator penerapan pelayanan berbasis bagi masyarakat yaitu:

1. Reabilitas (reability)

Kemampuan dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan secara

tepat dan akurat, terutama dalam memberikan jasa secara tepat waktu,

dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan dan

tanpa melakukan kesalahan, menjadikan jasa tersebut memiliki kualitas

yang tinggi yang mampu memenuhi segala kebutuhan pelanggan.
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Lovelock dan Wright (2012:94) menjelaskan bahwa keandalan

dari pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk

kecepatan, keakuratan dan memuaskan akan berdampak pada tingginya

tingkat loyalitas mereka terhadap produk perusahaan tersebut, sehingga

perlu adanya kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan apa yang

dibutuhkan dari waktu ke waktu.

memiliki hubungan yang positif terhadap loyalitas

pelanggan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Nguyen dan Leblanc

serta Bellini, dalam Kheng (2013:61).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua hakim Pengadilan Agama

Bulukumba mengenai reabilitas mengatakan bahwa:

”Untuk kemampuan pegawai dalam penerapan sudah efektif
sehingga ketika terdapat persidangan dapat diselesaikan secara cepat,
sedangkan untuk pegawai ketika melakukan pekerjaan disesuaikan dengan
persidangan yang ingin dijalani dan berkas persidangan yang di berikan
kepada penuntut ataupun yang dituntut yang di sesuaikan dengan SOP
yang berlaku di Pengadilan Agama khususnya di Bulukumba. Untuk
wewenang dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan di
lakukan oleh hakim yang di pilih pada saat persidangan dan kedisiplinan
kerja secara professional pada setiap pegawai sudah terwujud”.
(Wawancara, 20 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa

kemampuan pegawai dalam penerapan memberikan manfaat

diantaranya yaitu jadwal sidang dan agenda menjadi lebih pasti, dokumen

dalam proses persidangan dikirim secara elektronik sehingga para pihak

tidak perlu datang ke Pengadilan, serta pembacaan putusan juga secara

elektronik, penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu

penangan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan.
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Hal ini dapat dikatakan efektif sehingga pegawai menyelesaikan pekerjaan

tepat waktu yang dilandasi oleh SOP yang berlaku di Pengadilan Agama

Bulukumba. Penerapan standar ini dapat berfungsi sebagai pedoman untuk

mengantisipasi berbagai macam situasi tidak terduga yang akan dihadapi

oleh para pegawai sekaligus acuan untuk melaksanakan pekerjaan. Dengan

SOP seluruh aktivitas para rekam medis menjadi teratur dan tertib, sehingga

para pegawai mengetahui tugasnya, apa yang boleh dan tidak boleh

dilakukan, serta pihak Pengadilan Agama Bulukumba dapat mengantisipasi

hal tidak terduga dalam menjalankan sebuah amanah termasuk hambatan

yang sedang atau akan di alami para pegawai. Selain itu, salah satu fungsi

SOP yaitu untuk mengatur agar tidak ada lagi yang bekerja diluar

sistem/aturan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional

Prosedur (SOP) adalah suatu panduan atau prosedur kerja sistematis yang

bertujuan untuk menciptakan standarisasi guna memudahkan para

pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dan meminimalisir dari kesalahan.

Sementara itu, penulis juga mewawancarai salah satu pegawai (sekretaris)

kantor Pengadilan Agama Bulukumba yang mengatakan:

” menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat.
Para pihak perkara juga tidak perlu berlama-lama antre menunggu
persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses
persidangan juga menjadi lebih cepat. Tak kalah penting, sistem elektronik
meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Caranya
dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta
mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisasi kemungkinan
penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.” (wawancara, 20 Juli
2022)
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Saat ini ada dua sistem yang diterapkan Pengadilan Agama

Bulukumba dalam melakukan pendaftaran dan persidangan bagi pencari

keadilan, yakni sistem biasa dan sistem elektronik ( ). Tata

cara pada sistem pendaftaran dan persidangan biasa dilakukan proses

pendaftaran perkara gugatan atau permohonan, lalu ditentukan besaran

biaya panjar perkara. Setelah melakukan pembayaran, berkas perkara diberi

nomor perkara, lalu ditetapkan tanggal dan hari sidang perkara. Setelah

ditetapkan Ketua Majelis dan tanggal persidangan, dilakukan pemanggilan

kepada para pihak berperkara, dan para pihak pun telah hadir dipersidangan.

Pada sistem elektronik hampir sama dengan sistem biasa, yang

membedakan adalah proses layanannya ( ) yang dimulai dari

pendaftaran perkara sampai sidang dilakukan secara online/elektronik.
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Gambar 2.3. Alur Pendaftaran Sistem Elektronik (e-court system)

Pendaftaran ( )

Taksiran panjar biaya ( )

Pendaftaran akun pengguna

Login pada aplikasi

Pendaftaran perkara

Mendapatkan nomor register online (bukan nomor perkara)

Mengisi pendaftaran kuasa, data pihak, lalu upload berkas gugatan

Pembayaran ( )

Mendapatkan nomor perkara

Panggilan para pihak ( )

Persidangan ( )
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Untuk wewenang menyelenggarakan pada sidang pertama

penggugat menyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan, dan persetujuan

principal kemudian hakim menawarkan tergugat untuk berwawancara

secara elektronik seolah mediasi tidak berhasil lalu hakim menetapkan

jadwal persidangan yang dilakukan jawab menjawab dengan mengirim

bukti–bukti tertulis secara elektronik sebelum di periksa di persidangan,

kemudian hakim memeriksa saksi dan ahli lalu para pihak menyampaikan

kesimpulan dan hakim membaca putusan secara elektronik sehingga

kedisiplinan kerja secara profesional setiap pegawai dapat tercapai.

Pada sidang pertama,
penggugat menyerahkan ahli

surat kuasa, surat gugatan,
dan persetujuan prinsipal.

Kedua, hakim menawarkan tergugat
untuk berwawancara secara

elektronik seolah mediasi tidak
berhasil.

Ketiga, hakim menetapkan
jadwal persidangan (Keempat, para pihak melakukan

jawab menjawab secara
elektronik.

Kelima, para pihak mengirim
bukti-bukti tertulis secara

elektronik sebelum diperiksa di
persidangan

Keenam, haikm memeriksa saksi
dan ahli secara elektronik.

Ketujuh, para pihak menyampaikan
kesimpulan secara elektronik.

Kedelapan, hakim
membaca putusan secara

elektronik.
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Gambar 2.4. Alur persidangan elektronik ( )

2. Daya Tanggap

Daya tanggap merupakan kemampuan suatu

organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, menyusun

prioritas kebutuhan dan mengembangkannya ke dalam berbagai jasa

sehingga menciptakan kepuasan masyarakat. mengukur

daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi warga

pengguna layanana. Berdasarkan banyak studi yang dilakukan, ada satu hal

yang sering membuat pelanggan kecewa, yaitu pelanggan sering

diping-pong saat membutuhkan informasi. Dari staf yang satu dioper ke

staf yang lain kemudian staf lain tidak mengetahui atau hal apa yang

diinginkan oleh pelanggan. Sungguh pelayanan yang tidak tanggap dan

pasti akan membuat pelanggan merasa tidak puas. Kecepatan dalam

memberikan tanggapan positif terhadap pelanggan menjadi daya jual

tersendiri dalam jasa. Dengan memberikan tanggapan yang cepat

mengakibatkan pelanggan akan merasa senang dan puas dengan jasa

yang diberkan karena pelanggan tidak harus menunggu lama-lama dalam

menikmati jasa tersebut.

Tjiptono (2014:70) menjelaskan daya tanggap untuk

membantu para pelanggan dan memberikan dengan tanggap akan

menambahkan rasa kenyamanan para pelanggan sehingga meningkatkan

loyalitas pelanggan terhadap perusahaan.
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Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jun dan Cai, Diaz dan

Ruiz, Joseph, serta Glaveli, dalam Kheng (2013:61), yang menyatakan

bahwa loyalitas pelanggan tetap menjadi faktor penting yang harus

dipastikan bank agar menghasilkan keuntungan. Pelanggan yang

menggunakan layanan bank tertentu, menganggap mengalihkan bank

sebagai ancaman. Pelanggan lebih terdidik dan berpengetahuan luas,

permintaan mereka juga terus meningkat. Agar bisa bertahan dalam bisnis,

bank perlu melakukan improvisasi terhadap kampanye layanan pelanggan

mereka. Program loyalitas dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk

mempertahankan pelanggan. Dengan munculnya bank asing, bank lokal

perlu memperbaiki kualitas layanannya dengan memberikan lebih banyak

karyawan berpengalaman untuk melayani pelanggan dalam operasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua hakim Pengadilan Agama

Bulukumba mengenai daya tanggap, mengatakan:

”Kalau mengenai daya tanggap disini kami cepat melayani, langsung
merespon ketika ada masyarakat yang mengajukan gugatan bukan hanya
itu pegawai juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan sebuah
informasi yang mudah dipahami baik dalam bentuk pengumpulan berkas
atau pertanyaan seputar persidangan, Pegawai yang bertugas disini baik
hakim maupun ketua serta staff yang melayani masyarakat setiap waktu
memang sudah mempunyai wewenang dan tanggung jawab
masing-masing agar tidak terjadinya suatu kekacauan karna semuanya
memang sudah di atur sesuai dengan bidangnya masing-masing.
berdasarkan pantauan saya, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan di
Pengadilan Agama ini semuanya sudah sesuai alur yang sudah ditetapkan
dan diterapkan oleh pegawai tanpa terkecuali dalam artian pelayanannya
kita tidak harus sesuai dengan persidangan yang di pilih oleh masyarakat”.
(Wawancara, 20 Juli 2022)

Sementara itu, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu

pegawai (admin) Pengadilan Agama Bulukumba yang mengatakan:
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”Sejauh ini pelaksanaan pendaftaran perkara secara berjalan dengan
baik. Yang sedikit jadi masalah itu ketika pendaftaran itu dilakukan pada
akhir bulan, karena pendaftaran itu mengganggu sistem laporan perkara.
Sebab akhir bulan lembaga sudah harus tutup buku dan membuat laporan
tertulis terkait jumlah perkara masuk dan berapa yang telah diselesaikan.
Meskipun itu jadi masalah, tapi kami disini masih menanggapi laporan
perkara tersebut ”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas sejalan dengan hasil

pengamatan saya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu organisasi

sangat menyadari pentingnya kualitas layanan daya tanggap atas

pelayanan yang diberikan. Setiap orang yang mendapat pelayanan sangat

membutuhkan penjelasan atas pelayanan yang diberikan agar pelayanan

tersebut jelas dimengerti. Untuk mewujudkan dan merealisasikan hal

tersebut, maka kualitas layanan daya tanggap mempunyai peranan penting

atas pemenuhan berbagai penjelasan dalam kegiatan pelayanan kepada

masyarakat. Apabila pelayanan daya tanggap diberikan dengan baik atas

penjelasan yang bijaksana, penjelasan yang mendetail, penjelasan yang

membina, penjelasan yang mengarahkan dan yang bersifat membujuk,

apabila hal tersebut secara jelas dimengerti oleh individu yang mendapat

pelayanan, maka secara langsung pelayanan daya tanggap berhasil dan ini

menjadi suatu bentuk keberhasilan prestasi kerja.

Daya tanggap pegawai dalam pemberian pelayanan publik merupakan

hal penting, didalam penyelenggaran di Pengadilan Agama Bulukumba.

Pegawai juga dituntut mampu untuk mencapai derajat pelayanan yang

optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan atau

masyarakat. Karena itu masyarakat akan semakin percaya terhadap
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pemberian pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Bulukumba

memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas terpenting

bagi organisasi pemerintah, bahkan bisa dikatakan bahwa tujuan utama

Pengadilan Agama Bulukumba dalam rangka mengatur mekanisme dan

prosedur dalam memberikan pelayanan masyarakat, sehingga berbagai

kepentingan dan kebutuhan tidak saling bertentangan yang pada gilirannya

merugikan semua pihak. Untuk itu birokrasi Pengadilan Agama Bulukumba

yang profesional, efektif, dan efisien merupakan hal yang menjadi idaman

masyarakat sebagai penerima layanan publik yang disediakan oleh

pemerintah. Pelayanan Pengadilan Agama Bulukumba adalah suatu

kegiatan yang merupakan perwujudan dari salah satu fungsi Pengadilan

Agama itu sendiri yang dimana tujuaannya adalah untuk menyejahterakan

masyarakat.

3. Jaminan

Pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada

perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain komunikasi,

kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun. Menurut Tjiptono

(2012:175) berkenaan dengan pengetahuan dan kesopanan karyawan serta

kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya dan

keyakinan pelanggan

Setiap bentuk pelayanan memerlukan adanya kepastian atas

pelayanan yang diberikan. Bentuk kepastian dari suatu pelayanan sangat
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ditentukan oleh jaminan dari pegawai yang memberikan pelayanan,

sehingga orang yang menerima pelayanan merasa puas dan yakin bahwa

segala bentuk urusan pelayanan yang dilakukan atas tuntas dan selesai

sesuai dengan kecepatan, ketepatan, kemudahan, kelancaran, dan kualitas

layanan yang diberikan (Parasuraman, 2001: 69).

Jaminan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai sangat

ditentukan oleh performance atau kinerja pelayanan, sehingga diyakini

bahwa pegawai tersebut mampu memberikan pelayanan yang handal,

mandiri, dan profesional yang berdampak pada kepuasan pelayanan yang

diterima. Selain dari performance tersebut, jaminan dari suatu pelayanan

juga ditentukan dari adanya komitmen organisasi yang kuat yang

menganjurkan agar setiap pegawai memberikan pelayanan secara serius

dan sungguh-sungguh untuk memuaskan orang yang dilayani. Bentuk

jaminan yang lain yaitu jaminan terhadap pegawai yang memiliki perilaku

kepribadian ( ) yang baik dalam memberikan pelayanan,

tentu akan berbeda dengan pegawai yang memiliki watak atau karakter

yang kurang baik dalam memberikan pelayanan (Margaretha, 2003: 201).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua hakim Pengadilan Agama

Bulukumba mengenai jaminan mengatakan:

”Mengenai dengan visi misi Pengadilan Agama Bulukumba mengandung
makna bahwa Pengadilan Agama Bulukumba siap bersama-sama peradilan
lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati
masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi
menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang
didedikasikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat,
meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan meningkatkan
tersedianya sarana dan prasarana Peradilan Agama berbasis teknologi
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informasi. Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah
bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang
mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama
Bulukumba dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk
menjawab permasalahan yang ada. Untuk memudahkan pencapaian visi
dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan strategis. Tujuan strategis
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun mulai dari meningktatkan fungsi peradilan, meningkatkan
fungsi administrasi, meningkatkan fungsi nasehat dan pembinaan serta
meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku
aparatur/pegawai.”(Wawancara, 20 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan sejalan dengan hasil

observasi saya dapat disimpulkan bahwa kebijakan jaminan merupakan

keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis

pengadilan agama yang dijabarkan dari visi dan misi Pengadilan Agama

Bulukumba dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pengadilan untuk

suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Jaminan adalah aturan

tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat

mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata

nilai baru dalam organisasi, dalam hal ini terkait dengan kebijakan di

Pengadilan Agama Bulukumba.

Selain itu, penulis juga mewawancarai pegawai kantor Pengadilan Agama

Bulukumba mengenai etika pelayanan yang mengatakan:

“Dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat kami selaku
pemberi pelayanan selalu berusaha memberikan pelayanan yang
sebaik-baiknya sesuai dengan visi misi kantor Pengadilan Agama
Bulukumba. kami juga memberikan pelayanan secara terbuka kepada
semua pihak yang melakukan pengurusan, pelayanan yang kami berikan
tidak pandang bulu semua masarakat sama di mata kami. Konsep keadilan
menjadi periotas kami agar semua masarakat merasakan bagaimana
pelayanan yang kami berikan di sini kami tidak memandang status,
ekonomi, agama karena masyarakat pada dasarnya sama, sama-sama
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membutuhkan pelayanan yang baik dan maksimal.” (Wawancara, 20 Juli
2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai kantor Pengadilan

Agama Bulukumba dapat disimpulkan bahwa kebijakan jaminan yang

medukung implementasi visi misi yaitu sumber daya organisasi banyak

memberi dukungan, contohnya mereka saling bekerjasama dalam hal

menerapkan visi misi yang telah disusun oleh Pengadilan Agama

Bulukumba. Begitupun dengan para pegawai, mereka antusias dan saling

membantu dalam hal membuat media bertukar informasi atau pun

mengedukasi masyarakat agar berjalannya proses penyelesaian

persidangan dengan efektif dan efisien. Dari hasil wawancara yang

dilakukan tentang mekanisme jaminan terkait visi misi dan tujuan agar

dapat meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Agama

Bulukumba. Setiap kebijakan yang diambil melalui mekanisme rapat

tentang kebijakan yang dilakukan oleh aparatur/pegawai merupakan hasil

pemikiran sendiri untuk implementasi visi misi di Pengadilan Agama

Bulukumba, dan visi misi itu dapat terprogram dan dapat diprestasikan oleh

pegawai.

4. Empaty

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi

yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami

keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki

pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan

pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoprasian yang
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nyaman bagi pelanggan. Menurut Tjiptono, (2012:175) perusahaan

memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan

pelanggan, serta memberikan personal kepada para pelanggan dan

memiliki jam operasi yang nyaman. Setiap kegiatan atau aktivitas

pelayanan memerlukan adanya pemahaman dan pengertian dalam

kebersamaan asumsi atau kepentingan terhadap suatu hal yang berkaitan

dengan pelayanan. Pelayanan akan berjalan dengan lancar dan berkualitas

apabila setiap pihak yang berkepentingan dengan pelayanan memiliki

adanya rasa 19 empati atau perhatian ( ) dalam menyelesaikan atau

mengurus atau memiliki komitmen yang sama terhadap pelayanan

(Parasuraman, 2001: 40).

Empati dalam suatu pelayanan adalah adanya suatu perhatian,

keseriusan, simpatik, pengertian, dan keterlibatan pihak-pihak yang

berkepentingan dengan pelayanan untuk mengembangkan dan melakukan

aktivitas pelayanan sesuai dengan tingkat pengertian dan pemahaman dari

masing-masing pihak tersebut. Pihak yang memberi pelayanan harus

memiliki empati memahami masalah dari pihak yang ingin dilayani. Pihak

yang dilayani juga mampu memahami keterbatasan dan kemampuan orang

yang melayani, sehingga keterpaduan antara pihak yang melayani dan

mendapat pelayanan memiliki perasaan yang sama. Berarti empati dalam

suatu organisasi kerja menjadi sangat penting dalam memberikan suatu

kualitas pelayanan sesuai prestasi kerja yang ditunjukkan oleh seorang

pegawai. Empati tersebut mempunyai inti yaitu mampu memahami orang
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yang dilayani dengan penuh perhatian, keseriusan, simpatik, pengertian, dan

adanya keterlibatan dalam berbagai permasalahan yang dihadapi orang

yang dilayani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua hakim Pengadilan Agama

Bulukumba mengenai empati mengatakan bahwa:

”Mengenai empati pegawai dalam kepedulian membantu kesulitan
masyarakat itu cukup tinggi, apa lagi dengan adanya system e–litigasi lebih
memudahkan akses pegawai melayani masyarakat dalam menyelesaikan
sebuah permasalahan. Bukan hanya itu pegawai juga di tuntut untuk
mampu berkomunikasi dengan baik dalam memberikan informasi yang
akurat dan jelas sesuai dengan apa yang menjadi visi misi dan tujuan
Pengadilan Agama Bulukumba agar tingkat kepercayaan masyarakat
semakin tinggi dan oleh karena itu, pelayanan baik sarana dan prasarana
menjadi pendukung penting yang di berikan oleh pegawai Pengadilan
Agama Bulukumba yang mampu membuat kepuasan pada masyarakat
yang kemudian dapat di implementasi secara publik sehingga system
e-litigasi dapat dikenal dan diketahui oleh masyarakat khususnya
masyarakat Bulukumba”. (Wawancara, 20 Juli 2022)

Hasil wawancara dengan informan di atas, sejalan dengan hasil

observasi saya dapat disimpulkan bahwa empati atau rasa kepedulian yang

harus dimiliki oleh setiap pegawai baik itu ketua, kepala bidang, hakim

hingga staf yang ada di Pengadilan Agama Bulukumba. Mereka harus

mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan visi misi dan tujuan

organisasi agar dapat tercapai dengan adanya sistem ini urusan

pengumpulan berkas ataupun pemberitahuan terkait informasi dari

Pegadilan Agama Bulukumba dapat dijalankan secara efektif.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu staf pegawai

di kantor Pengadilan Agama Bulukumba yang mengatakan:
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“Kami selaku pegawai di sini dituntut untuk memberikan pelayanan kepada
semua masyarakat tanpa terkecuali karena memberikan pelayanan yang
maksimal merupakan kewajiban kami selaku aparat pemerintah di
Pengadilan Agama ini dan apalagi dengan adanya sistem lebih
memudahkan akses pegawai melayani masyarakat dalam menyelesaikan
sebuah permasalahan”. (Wawancara, 20 Juli 2022)

Dari petikan wawancara di atas pegawai sangat sadar tentang hak

dan kewajiban untuk melayani masyarakat sebagai abdi negara, tidak

membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya serta dengan adanya

sistem e-litigasi dapat mencegah tindakan pungutan biaya kepada

masyarakat tanpa ada dasar hukumnya. Pihak yang melayani masyarakat

ketika ada pengaduan gugatan pun dibekali pengetahuan yang dapat

memberikan informasi sesuai dengan gugatan/permasalahan yang

disampaikan oleh masyarakat. Pegawai Pengadilan Agama Bulukumba

juga dituntut dapat memberikan contoh pelayanan yang disiplin serta

berkomitmen yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan

masyarakat dengan menanamkan nilai–nilai keagaman sesuai dengan

bunyi visi misi dan tujuan Pengadilan Agama Bulukumba. Dengan adanya

system e-litigasi pegawai dapat meningkatkan kualitas kinerja yang

bertujuan untuk dapat memberikan kepuasan pada publik ataupun

masyarakat yang mengajukan perkara pengadilan baik yang penggugat dan

digugat agar penyelesaian permasalahan dapat diproses serta diselesaikan

secara cepat. Dengan adanya e-litigasi ini, di upayakan dapat mampu

menjadi sebuah solusi yang baik bagi masyarakat dalam menyelesaikan

persidangan tingkat pertama di Pengadilan Agama Bulukumba.
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Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan salah masyarakat

mengenai pelayanan e-litigasi di kantor Pengadilan Agama Bulukumba yang

mengatakan:

“Berbicara tentang e-litigasi, sebenarnya ada pula masalah pada
masyarakat. Pada dasarnya kami ini mencari keadilan dengan mudah dan
tepat, akan tetapi masih kurangnya sosialisasi mengenai ini. Kami ini
masyarakat biasa dimana kami tidak paham mengenai sidang online
apalagi mayoritas banyak tinggal di pedesaan misalnya terkendala jaringan”.
(Wawancara, 20 Juli 2022)

Dari apa yang beliau sampaikan kepada penulis menunjukkan bahwa

kurangnya sosialisasi terhadap sistem e-litigasi karena masih banyak

masyarakat yang belum mengetahui serta terkendala pada jaringan internet.

Bagi masyarakat yang belum mengetahui e-litigasi di sediakan ruang oleh

pegawai di kantor Pengadilan Agama Bulukumba untuk diberikan edukasi

pengetahuan mengenai fungsi ataupun kelebihan ketika masyarakat

menggunakan e-litigasi ketika persidangan agar dapat diselesaikan secara

cepat sesuai dengan waktu yang di tentukan.

5. Bukti Fisik

Kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukan eksistensinya

kepada pihak eksternal. Penampilan dan kempampuan sarana dan

prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalakan keadaan lingkungan

sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh

pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik (contoh: gedung, gudang, dan

lain-lain), perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi), serta

penampilan pegawainya. Menurut Tjiptono, (2012:175) berkenaan dengan

penampilan fisik fasilitas layanan, peralatan/perlengkapan, sumber daya
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manusia, dan materi komunikasi perusahaan. Pengertian bukti fisik dalam

kualitas pelayanan adalah bentuk aktualisasi nyata secara fisik dapat

terlihat atau digunakan oleh pegawai sesuai dengan penggunaan dan

pemanfaatannya yang dapat dirasakan membantu pelayanan yang diterima

oleh orang yang menginginkan pelayanan, sehingga puas atas pelayanan

yang dirasakan, yang sekaligus menunjukkan prestasi kerja atas pemberian

pelayanan yang diberikan (Parasuraman, 2001: 32). Berarti dalam

memberikan pelayanan, setiap orang yang menginginkan pelayanan dapat

merasakan pentingnya bukti fisik yang ditunjukkan oleh pengembang

pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan memberikan kepuasan.

Bentuk pelayanan bukti fisik biasanya berupa sarana dan prasarana

pelayanan yang tersedia, teknologi pelayanan yang digunakan, performance

pemberi pelayanan yang sesuai dengan karakteristik pelayanan yang

diberikan dalam menunjukkan prestasi kerja yang dapat diberikan dalam

bentuk pelayanan fisik yang dapat dilihat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu organisasi modern dan

maju, pertimbangan dari para pengembang pelayanan, senantiasa

mengutamakan bentuk kualitas kondisi fisik yang dapat memberikan

apresiasi terhadap orang yang memberi pelayanan. Martul (2004:49)

menyatakan bahwa kualitas pelayanan berupa kondisi fisik merupakan

bentuk kualitas pelayanan nyata yang memberikan adanya apresiasi dan

membentuk image positif bagi setiap individu yang dilayaninya dan menjadi

suatu penilaian dalam menentukan kemampuan dari pengembang
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pelayanan tersebut memanfaatkan segala kemampuannya untuk dilihat

secara fisik, baik dalam menggunakan alat dan perlengkapan pelayanan,

kemampuan menginovasi dan mengadopsi teknologi, dan menunjukkan

suatu performance tampilan yang cakap, berwibawa dan memiliki integritas

yang tinggi sebagai suatu wujud dari prestasi kerja yang ditunjukkan

kepada orang yang mendapat pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua hakim Pengadilan Agama

Bulukumba mengenai bukti fisik mengatakan:

”Mengenai tampilan fisik fasilitas pelayanan sudah ada sarana dan
prasarana yang disediakan disini, mulai dari fasilitas ruang bermain anak,
ruangan laktasi (ibu hamil), charger HP dan kursi roda untuk penyangdang
disabilitas/lansia. Untuk sumber daya manusia terdapat 25 orang termasuk
dengan 3 hakim yang akan menangani persidangan atau perkara tingkat
pertama dengan jumlah SDM yang ada memungkinkan ketiaka adanya
perkara yang diajukan oleh masyarakat dapat di selesaikan dengan cepat.
Selain dari itu penguasaan materi komunikasi pegawai pun ketika
masyarakat datang untuk melakukan gugatan akan di jelaskan sesuai
dengan permasalhan/yang ingin di gugat. Bagi masyarakat yang belum
mengetahui system e-litigasi akan diberikan ruang untuk diberlakukannya
edukasi yang dilakukan oleh pihak yang telah di berikan wewenang oleh
ketua di Pengadilan Agama Bulukumba.”. (Wawancara, 20 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas sejalan

dengan hasil observasi penulis dapat disimpulkan bahwa bukti fisik

merupakan salah satu faktor pendukung yang paling penting digunakan

agar kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi. Sarana yang ada di

kantor Pengadilan Agama Bulukumba itu sudah terhitung lengkap, tetapi

masih membutuhkan penambahan alat prasarana karena jumlah per

unitnya masih belum memadai atau masih terbatas sehingga kelancaran

proses pengadilan yang menggugat tidak berjalan lancar karena
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kadangkala penggugat atau yang digugat membawah keluarga lebih

banyak ketika hari persidangan yang membuat fasilitas prasarana tidak

cukup seperti kursi dan tempat , sehingga kurangnya alat prasarana

yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat. Sedangkan untuk

sumber daya manusianya pun memiliki peran atau wewenang dalam

menjalankan tugas sebagaimana yang menjadi fungsi Pengadilan Agama

Bulukumba.

Sementara itu, hasil wawancara penulis dengan masyarakat di sana

yang mengatakan:

“Selama ini yang saya rasakan terkait pelayanan yang di berikan berjalan
dengan baik, semua masarakat dilayani tanpa melihat ras, suku, agama
serta pegawai di sini sangat ramah terhadap masyarakat saat melakukan
pelayanan”. (Wawancara, 20 Juli 2022)

Dari apa yang beliau sampaikan bahwa setiap pegawai mampu untuk

memberikan informasi mengenai system e-litigasi dengan baik agar

masyarakat dapat mengerti proses edukasi yang disampaikan yang tidak

menimbulkan pertanyaan yang di ulang-ulang. Penguasaan materi pun

menjadi tolak ukur masyarakat dalam pelayanan yang dilakukan oleh

semua pihak di Pengadilan Agama Bulukumba. Hal ini dapat mampu

meningkatkan kualitas dalam bekerja sehingga pegawai dituntut untuk

berperilaku baik, serta bertutur kata sopan dalam menyampaikan dan

melayani masyarakat. Hal yang juga paling penting adalah tingkat

kebersihan sebuah ruangan ataupun tempat yang akan menjadi pusat

perhatian ketika masyarakat datang untuk melakukan gugatan yang dapat
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menimbulkan rasa nyaman dalam mengurus berkas – berkas pengadilan

tingkat pertama. Pegawai juga harus mampu berinteraksi dengan baik

dengan para penggugat dan keluarga yang datang di kantor Pengadilan

Agama Bulukumba dengan membuat kesan yang baik dimata masyarakat

agar tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Bukan hanya itu saja

pegawai juga mampu menghargai masyarakat yang datang untuk

melakukan gugatan, tidak membeda-bedakan mana keluarga dan mana

masyrakat umum serta melayani dengan sepenuh hati agar visi misi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bulukumba yang Agung” dapat di

jalankan dan capai oleh Pengadilan Agama Bulukumba.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Reabilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua hakim dan sekretaris di

kantor Pengadilan Agama Bulukumba mengenai reabilitas menyatakan

bahwa untuk kemampuan pegawai dalam penerapan sudah efektif

sehingga ketika persidangan dapat diselesaikan secara cepat, sedangkan

untuk pegawai ketika melakukan pekerjaan disesuaikan dengan

persidangan yang ingin dijalani dan berkas persidangan yang di berikan

kepada penuntut ataupun yang dituntut yang disesuaikan dengan SOP yang

berlaku di Pengadilan Agama khususnya di Bulukumba. Untuk wewenang

dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan di lakukan oleh

hakim yang di pilih pada saat persidangan dan kedisiplinan kerja secara

professional pada setiap pegawai sudah terwujud.
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Berdasarkan teori diatas dan hasil wawancara dari semua informan

mengenai reabilitas terdapat dalam kategori berkualitas, dapat ditunjukkan

dengan kemampuan pegawai Pengadilan Agama Bulukumba untuk

menyampaikan layanan yang di janjikan secara akurat sejak pertama kali

khususnya dalam pelayanan system e-litigasi yang ditawarkan.

2. Daya Tanggap

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua hakim dan salah satu

pegawai (admin) Pengadilan Agama Bulukumba mengenai daya tanggap

mengatakan bahwa kalau mengenai daya tanggap disini kami cepat

melayani, langsung merespon ketika ada masyarakat yang mengajukan

gugatan bukan hanya itu pegawai juga memiliki kemampuan untuk

menyampaikan sebuah informasi yang mudah dipahami baik dalam bentuk

pengumpulan berkas atau pertanyaan seputar persidangan. Pegawai yang

bertugas disini baik hakim maupun ketua serta staff yang melayani

masyarakat setiap waktu memang sudah mempunyai wewenang dan

tanggung jawab masing-masing agar tidak terjadinya suatu kekacauan

karna semuanya memang sudah di atur sesuai dengan bidangnya

masing-masing. Berdasarkan pantauan saya, kemudahan dalam

mendapatkan pelayanan di Pengadilan Agama ini semuanya sudah sesuai

alur yang sudah ditetapkan dan diterapkan oleh pegawai tanpa terkecuali

dalam artian pelayanannya kita tidak harus sesuai dengan persidangan

yang di pilih oleh masyarakat.
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Berdasarkan teori diatas dan hasil wawancara dari semua informan

mengenai daya tanggap terdapat dalam kategori berkualitas, dapat

ditunjukkan dengan kesediaan dan kemampuan penyedia layanan pegawai

Pengadilan Agama Bulukumba untuk membantu para masyarakat dan

merespon permintaan mereka secara cepat dan tanggap.

3. Jaminan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua hakim dan pegawai di

Pengadilan Agama Bulukumba mengenai jaminan mengatakan bahwa

dengan visi misi Pengadilan Agama Bulukumba mengandung makna

bahwa Pengadilan Agama Bulukumba siap bersama-sama peradilan

lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati

masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi

menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang

didedikasikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat,

meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan meningkatkan

tersedianya sarana dan prasarana Peradilan Agama berbasis teknologi

informasi. Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah

bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang

mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama

Bulukumba dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk

menjawab permasalahan yang ada. Untuk memudahkan pencapaian visi

dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan strategis. Tujuan strategis

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan
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dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahun mulai dari meningktatkan fungsi peradilan, meningkatkan

fungsi administrasi, meningkatkan fungsi nasehat dan pembinaan serta

meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku

aparatur/pegawai.

Berdasarkan teori diatas dan hasil wawancara dari semua informan

mengenai daya tanggap terdapat dalam kategori berkualitas, dapat

ditunjukkan dengan pegawai mampu mengusai pengetahuan tentang

system e-litigasi, kesopanan dalam menyampaikan informasi, mampu untuk

menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada Pengadilan Agama

Bulukumba dan pegawai mampu memberikan kenyakinan dalam

menggunakan system e-litigasi di Pengadilan Agama Bulukumba.

4. Empati

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua hakim dan salah satu staf

Pengadilan Agama Bulukumba mengatakan bahwa empati pegawai dalam

kepedulian membantu kesulitan masyarakat itu cukup tinggi, apa lagi

dengan adanya system lebih memudahkan akses pegawai

melayani masyarakat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Bukan

hanya itu pegawai juga di tuntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik

dalam memberikan informasi yang akurat dan jelas sesuai dengan apa

yang menjadi visi misi dan tujuan Pengadilan Agama Bulukumba agar

tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Oleh karena itu pelayanan

sarana dan prasarana menjadi pendukung penting yang di berikan oleh
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pegawai Pengadilan Agama Bulukumba yang mampu membuat kepuasan

pada masyarakat yang kemudian dapat di implementasi secara publik

sehingga sistem dapat dikenal dan diketahui oleh masyarakat

khususnya masyarakat Bulukumba. Namun, dari apa yang telah

disampaikan oleh masyarakat di Kabupaten Bulukumba, sosialisasi menjadi

problematika yang utama. Karena dengan adanya sosialisasi yang baik dari

pihak pemerintah ataupun dari pihak pengadilan sendiri memberikan

gambaran kepada masyarakat bahwa ketika dalam proses mencari

keadilan sudah ada sedikit kemudahan dengan cara menghemat biaya dan

waktu.

Berdasarkan teori diatas dan hasil wawancara dari semua informan

mengenai daya tanggap terdapat dalam kategori berkualitas, dapat

ditunjukkan dengan pegawai mampu memahami masalah pada

masyarakat yang melakukan gugatan pada perkara tingkat pertama, dan

memberikan pelayanan sesuai dengan kepentingan masyarakat penggugat

dan memberikan perhatian personal kepada penggugat sehingga dapat

meningkatkan rasa kepercayaan terhadap Pengadilan Agama Bulukumba,

namun disisi itu masi perlu lagi ditingkatkannya sosialisasi mengenai

e-litigasi.

5. Bukti Fisik

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua hakim Pengadilan Agama

Bulukumba dan masyarakat bahwa mengenai tampilan fisik fasilitas

pelayanan sudah ada sarana dan prasarana yang disediakan, mulai dari
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fasilitas ruang bermain anak, ruangan laktasi (ibu hamil), charger HP dan

kursi roda untuk penyangdang disabilitas/lansia. Untuk sumber daya

manusia terdapat 25 orang termasuk dengan 3 hakim yang akan

menangani persidangan atau perkara tingkat pertama dengan jumlah SDM

yang ada memungkinkan ketiaka adanya perkara yang diajukan oleh

masyarakat dapat di selesaikan dengan cepat. Selain dari itu penguasaan

materi komunikasi pegawai pun ketika masyarakat datang untuk

melakukan gugatan akan di jelaskan sesuai dengan permasalahan/yang

ingin di gugat. Bagi masyarakat yang belum mengetahui sistem

akan diberikan ruang untuk diberlakukannya edukasi yang dilakukan oleh

pihak yang telah di berikan wewenang oleh ketua di Pengadilan Agama

Bulukumba.

Berdasarkan teori diatas dan hasil wawancara dari semua informan

mengenai daya tanggap terdapat dalam kategori berkualitas, dapat

ditunjukkan dengan pegawai mampu memberikan fasilitas pelayanan

sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang banyak sesuai dengan

kepentingan masyarakat yang data mengajukan gugatan di Pengadilan

Agama Bulukumba serta materi kominikasi yang baik sehingga masyarakat

mempu memahami e-litigasi yang disampaikan oleh pegawai Pengadilan

Agama Bulukumba.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan pelayanan di

Pengadilan Agama Bulukumba dapat disimpulkan bahwa 1) Reabilitas

pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba mampu

menyampaikan layanan mengenai system secara tepat dan akurat.

2) Daya tanggap pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba cukup

tanggap dalam membantu masyarakat dan merespon secara cepat dengan

menggunakan system . 3) Jaminan yang di berikan oleh pegawai

Pengadilan Agama Bulukumba berupa visi misi dengan mampu

memberikan informasi pelayanan, kesopanan sehingga menumbuhkan rasa

percaya masyarakat dan kenyakinan dalam menggunakan system e-litigasi

di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba. 4) Empati pegawai pun

sangat di tekankan khususnya dalam memahami masalah gugatan

masyarakat yang di ajukan dan bertindak sesuai kepentingan penggugat

serta mampu memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang ditentukan,

akan tetapi belum sepenuhnya diterapkan secara merata mengenai

sosialisasi tentang sistem ke masyarakat awam. 5) Bukti fisik yang

di berikan oleh pegawai Pengadilan Agama Bulukumba khususnya fasilitas

sarana dan prasarana sangat memadai.
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B. Saran

1. Agar mempertahankan dan memperhatikan pelayanan dan

kepada masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan

lebih efektif dan efisien.

2. Perlunya meningkatkan komunikasi yang baik antara pemerintah

setempat dengan Pengadilan Agama Bulukumba agar prasarana

dapat dilengkapi khususnya prasarana tindak lanjutan agar

masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang cepat dan

berkualitas.

3. Diharapkan kedepannya baik pemerintah maupun kepala Pengadilan

Agama Kabupaten Bulukumba agar meningkatkan sosialisasi secara

merata ke masyarakat yang masih awam mengenai sidang

elektronik atau
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Lampiran 1

Pedoman Wawancara

PENERAPAN PELAYANAN BERBASIS E-LITIGASI PADA PENGADILAN

AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai peraturan pemerintah

tentang ?

2. Apakah ada kekurangan ataupun problematika dalam melaksanakan

persidangan secara online?

3. Apakah pengadilan agama sudah siap menerapkan persidangan online?

4. Dalam satahun atau bulan, ada berapa perkara perceraian?

5. Apakah masyarakat merasa terbantu dengan diberlakukannya

persidangan online?

6. Seberapa efektif persidangan online dibandingkan dengan persidangan

offline?

7. Seberapa besar minat masyarakat Kabupaten Bulukumba dalam

menerapkan persidangan online?
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Lampiran 2: Dokumentasi
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