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Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh,  

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua, 

Om Swastiastu, 

Namo Buddhaya,  

Salam Kebajikan. 

Dengan mengucapkan bismillaahirrahmaanirrahiim, 

pada hari ini, Jumat, tanggal 9 April 2021 “Pembinaan 

Teknis dan Administrasi Peradilan secara luring bagi 

Pimpinan, Hakim dan Aparatur Peradilan Tingkat 

Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) 

Lingkungan Peradilan se-wilayah hukum Bali, dan 

diikuti juga secara daring oleh Pimpinan, Hakim dan 

Aparatur Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat 

Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di 

seluruh Indonesia, secara resmi saya nyatakan 

dibuka” 
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• Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang 

Yudisial dan Bidang Non Yudisial; 

• Yang Mulia Para Ketua Kamar pada Mahkamah 

Agung; 

• Yang Mulia Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc 

pada Mahkamah Agung; 

• Yang Terhormat Panitera dan Sekretaris Mahkamah 

Agung Republik Indonesia; 

• Yang Terhormat Para Pejabat Eselon I dan Eselon II 

pada Mahkamah Agung; 

• Yang Terhormat Ketua Tinggi Denpasar dan Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Mataram serta Para 

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah 

Hukum Bali yang hadir secara luring; 

• Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tingkat 

Banding dan Para Ketua Pengadilan Tingkat 
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Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di 

Seluruh Indonesia yang hadir secara daring; 

• Warga Peradilan di Seluruh Indonesia yang 

mengikuti acara pembinaan ini secara daring yang 

saya cintai; 

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat 

Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

menganugerahkan kesehatan dan keselamatan  

kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat 

berkumpul dalam acara Pembinaan Teknis dan 

Administrasi Peradilan bagi Pimpinan, Hakim dan 

Aparatur Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat 

Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan 

seluruh Indonesia, baik yang hadir secara luring 

maupun yang hadir secara daring. 

M e n g a w a l i p e m b i n a a n i n i , s a y a i n g i n 

mengingatkan kembali, bahwa meskipun curva 

penyebaran Covid-19 saat ini sudah mulai melandai, 
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bahkan hampir seluruh aparatur peradilan saat ini 

telah melaksanakan vaksinasi, namun kita tidak boleh 

lengah karena meskipun kita telah divaksin tidak 

menutup kemungkinan kita masih bisa terpapar 

Covid-19 jika imunitas kita sedang melemah. Oleh 

sebab itu, saya berpesan agar protokol kesehatan tetap 

dipatuhi dengan melakukan 5M, yaitu menggunakan 

masker, mencuci tangan yang bersih, menjaga jarak 

secara fisik, membatasi mobilitas dan interaksi, serta 

menjauhi kerumunan.  

Sebelum menyampaikan materi pembinaan ini, 

perlu saya sampaikan terlebih dulu terkait dengan 

upaya pemerintah dalam penanggulangan wabah 

Covid-19. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah 

mengeluarkan himbauan untuk tidak melakukan 

mudik lebaran tahun ini. Saya sangat memahami, 

pasti akan sangat berat bagi para hakim dan aparatur 

peradilan yang tidak membawa serta keluarga ke 

tempat tugasnya, untuk merayakan hari raya Idul Fitri 
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dalam situasi yang jauh dari sanak famili. Namun apa 

boleh buat, kita sebagai aparatur negara di bidang 

penegakan hukum harus menjadi contoh yang baik 

bagi masyarakat pada umumnya.  

Selain itu, larangan mudik yang dikeluarkan oleh 

pemerintah tersebut ditujukan untuk menjaga 

keselamatan dan kesehatan kita semua. Tentunya hal 

tersebut memerlukan kepatuhan dan kedisiplinan dari 

semua komponen, termasuk kita sebagai aparatur 

negara. Oleh karena itu, dalam forum pembinaan ini, 

saya menghimbau kepada para hakim dan aparatur 

peradilan di seluruh Indonesia untuk tetap bersabar 

diri sampai dengan kondisinya membaik. 

Para Peserta Pembinaan yang saya banggakan, 

Beberapa hari yang lalu saya menerima Laporan 

Hasil Audit Kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia atas Penyelesaian Minutasi 

Perkara dan Penyampaian Putusan Kepada Para Pihak 
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Berperkara, serta Pelaksanaan Eksekusi pada 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum di 

bawahnya tahun 2019 dan 2020 di wilayah DKI 

Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa 

Timur.  

Dalam laporan tersebut terdapat tiga hasil 

temuan BPK yang perlu mendapat perhatian kita 

bersama sebagai berikut: 

1. Regulasi dan kebijakan yang mengatur tahapan 

penyelesaian minutasi belum memadai; 

2. Proses penyelesaian minutasi berkas perkara 

pelaksanaan belum sesuai dengan prosedur 

penggunaan dan supervisi aplikasi SIPP serta 

pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi 

pengadilan; 

3. Pengiriman berkas perkara oleh pengadilan tingkat 

banding ke pengadilan negeri pengaju belum 

sesuai ketentuan.  
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Meskipun Laporan BPK tersebut hanya ditujukan 

terhadap 5 (lima) wilayah hukum, yaitu DKI Jakarta, 

Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, 

namun tidak menutup kemungkinan, kondisi tersebut 

juga terjadi di wilayah-wilayah hukum yang lain dan 

di lingkungan peradilan yang lain. 

Oleh karena itu, saya telah melakukan 

pengecekan sendiri terhadap SIPP tingkat pertama 

dan tingkat banding pada empat lingkungan 

peradilan di seluruh Indonesia, dan ternyata dari hasil 

pengecekan tersebut banyak ditemukan pengadilan 

yang data SIPPnya menujukan keterlambatan 

penyelesaian perkara, dan keterlambatan dalam 

proses minutasi. Bahkan, ada beberapa pengadilan 

yang data SIPPnya menunjukan perkara-perkara yang 

lebih dari setahun masih belum diputus. 

Saya perlu memastikan, apakah data SIPP di atas 

tersebut benar-benar seperti itu, atau akibat dari tidak 

dilakukannya update oleh petugas di pengadilan yang 
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bersangkutan, atau mungkin karena singkronisasi 

dengan server pusat yang mengalami kendala. Jika 

benar kenyataannya perkara-perkara tersebut belum 

diputus, maka majelis hakim dan pimpinan di 

pengadilan tersebut harus memberikan penjelasan apa 

kendalanya sehingga penyelesaian perkara tersebut 

bisa begitu lama. 

Untuk itu, saya meminta kepada para pimpinan, 

hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia 

agar memperhatikan kembali jangka waktu 

penyelesaian perkara dan jangka waktu minutasi. 

Selain itu, juga perlu diperhatikan menyangkut 

pemberitahuan kepada pihak-pihak berperkara, 

karena item-item tersebut menjadi indikator kualitas 

pelayanan peradilan dan menjadi bagian dari 

penilaian kinerja oleh BPK.  

Kita memang perlu secepatnya melakukan revisi 

terhadap Buku II yang menjadi pedoman administrasi 

dan teknis perkara, namun sementara ini masing-
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masing lingkungan peradilan bisa menggunakan SOP 

yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Badan 

Peradilan masing-masing. Tentunya jangan lupa, 

bahwa apa yang telah dikerjakan tersebut harus 

segera diinput ke dalam SIPP karena salah satu 

parameter kepatuhan itu menyangkut penginputan di 

SIPP agar informasinya dapat dengan cepat sampai 

kepada para pihak yang berperkara. 

Peserta pembinaan yang saya cintai, 

Pada pembinaan kali ini terdapat 8 (delapan) hal 

penting yang perlu saya sampaikan sebagai berikut: 

Pertama, mengenai penerapan Perma 4 Tahun 

2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara 

Pidana Secara Elektronik. Perlu digaris bawahi bahwa 

Perma tersebut telah mengatur secara fleksibel 

terhadap persidangan secara elektronik. Hakim/

Majelis Hakim dapat menetapkan persidangan secara 

elektronik dengan cara sebagaimana diatur dalam 
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Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2020, baik 

karena jabatannya, atau atas permintaan dari 

Penuntut Umum dan/atau Terdakwa atau Penasihat 

Hukum, jika dalam perkara yang bersangkutan 

terdapat keadaan tertentu.  

Definisi tentang keadaan tertentu disebutkan 

dalam Pasal 1 angka 16 Perma Nomor 4 Tahun 2020, 

yaitu keadaan yang tidak memungkinkan proses 

pelimpahan perkara pengadministrasian perkara 

maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata 

cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara 

karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan 

lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan 

darurat atau keadaan lain yang menurut Majelis 

Hakim dengan penetapan perlu melakukan 

persidangan secara elektronik, yang nanti akan 

dijelaskan lebih rinci oleh Yang Mulia Ketua Kamar 

Pidana Mahkamah Agung. 
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Oleh karena itu, keberlakuan Perma Nomor 4 

Tahun 2020 tidak hanya di saat pandemi saja, 

melainkan dapat diterapkan pada saat pandemi telah 

berakhir, sepanjang ada keadaan tertentu yang 

mengakibatkan perlu dilakukan persidangan secara 

elektronik.  

Hakim/Majelis Hakim harus benar-benar 

memahami subtansi Perma Nomor 4 Tahun 2020 

tersebut, agar tidak menimbulkan keraguan pada saat 

harus mengambil sikap terhadap perkara yang sedang 

ditanganinya. Sesungguhnya persidangan secara 

elektronik merupakan langkah maju untuk menuju 

Peradilan Indonesia Yang Agung sebagai peradilan 

modern berbasis IT sebagaimana amanat dalam Cetak 

Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Semoga langkah 

maju Mahkamah Agung ini diikuti dengan perubahan 

hukum acara melalui undang-undang yang berbasis 

IT, baik dalam hukum acara pidana maupun hukum 

acara perdata. 
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Selain itu, Hakim/Majelis Hakim dalam 

menjalankan persidangan secara konvensional 

ataupun elektronik harus tetap memegang prinsip 

imparsial dan selalu mendengar kedua belah pihak 

yang berperkara secara berimbang. Jangan sekali-kali 

menunjukan sikap keberpihakan kepada salah satu 

p ihak a tau member ikan kesan-kesan yang 

mengistimewakan salah satu pihak, agar tidak 

menimbulkan prasangka bahwa hakim telah tidak adil 

dalam mendudukan para pihak di persidangan. 

Untuk dapat memberikan sebuah putusan yang adil, 

maka prosesnya harus ditempuh dengan cara-cara 

yang adil pula, karena antara keadilan substantif dan 

keadilan prosedural keduanya saling terikat dan tidak 

bisa dipisahkan. 

Kedua, saya juga harus mengingatkan kembali 

terkait dengan implementasi Perma 1 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pemidahaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masih 
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ditemukan beberapa putusan tindak pidana korupsi 

terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3 yang tidak 

mengikuti ketentuan yang digariskan dalam Perma 

Nomor 1 Tahun 2020.  

Perlu digaris bawahi bahwa Perma tersebut tidak 

membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan 

putusan. Hakim tetap bebas untuk menentukan 

apakah suatu perkara termasuk dalam kategori paling 

berat, berat, sedang, ringan, atau paling ringan. Akan 

tetapi, ketika hakim telah berketetapan bahwa suatu 

perkara tersebut termasuk dalam kategori paling 

berat, berat, sedang, ringan, atau paling ringan maka 

hakim harus konsekuen dengan ukuran pidananya. 

J a n g a n s a m p a i s u a t u p e r k a r a y a n g t e l a h 

dikualifikasikan dalam kategori sangat berat tapi 

dijatuhkan hukuman bagi katagori yang ringan atau 

sebaliknya. 

Jika terdapat suatu kondisi yang sangat khusus, 

boleh saja hakim keluar dari kategori pidana yang 
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telah ditentukan, namun tentu harus dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Perlu diingat 

bahwa esensi dari keadilan adalah “keseimbangan” 

dan “proporsionalitas”, sehingga rentang pemidanaan 

yang terlalu lebar (disparitas) terhadap perkara-

perkara yang memiliki bobot dan permasalahan 

hukum yang sama akan menimbulkan ketidakadilan. 

Sekali lagi saya tegaskan bahwa Pedoman 

Pemidanaan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 bukan 

bentuk pembatasan bagi kebebasan hakim dalam 

menjatuhkan putusan, melainkan sebagai tuntunan 

bagi para hakim untuk lebih komprehensif dalam 

mempertimbangkan parameter-parameter sebelum 

menjatuhkan pemidanaan. Saya tidak akan turut 

campur terkait dengan isi pertimbangan dalam 

penjatuhan pidana, karena itu menjadi ranah 

independensi hakim yang tidak boleh diganggu oleh 

siapapun, namun saya meminta agar prosedur dan 

tahapan-tahapan pertimbangannya diikuti supaya 
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putusan yang dijatuhkan memenuhi seluruh 

parameter yang ditentukan. 

Ketiga, saya juga perlu untuk menegaskan 

kembali bahwa sejak berlakunya Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang 

mengubah Pasal 44 ayat (2) dalam UU Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha, bahwa pengajuan keberatan yang 

sebelumnya diajukan ke pengadilan negeri beralih 

menjadi ke pengadilan niaga dan tiga bulan sejak UU 

Cipta Kerja tersebut diundangkan, pengajuan 

keberatan harus sudah mulai didaftarkan di 

pengadilan niaga. Meskipun perubahan tersebut 

mengandung dampak besar bagi proses berperkara 

karena kita sampai dengan saat ini hanya memiliki 5 

(lima) Pengadilan Niaga saja, namun karena itu 

adalah perintah undang-undang, kita harus siap 

untuk melaksanakannya. 
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Mahkamah Agung pada tanggal 2 Februari 2021 

telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap 

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke 

Pengadilan Niaga. Semestinya kita mengeluarkan 

aturan tersebut dalam bentuk Perma, namun karena 

waktunya sudah sangat mendesak, maka sementara 

diakomodir terlebih dahulu dengan SEMA sampai 

dengan Pokja selesai menyusun draf Perubahan 

Perma Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara 

Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha. 

Atas dasar itu, maka saya berpesan kepada para 

pimpinan pengadilan di lingkungan peradilan umum 

agar benar-benar mencermati ketentuan SEMA Nomor 

1 Tahun 2020 sebagai berikut: 

1. Sejak tanggal 2 Pebruari 2021 pengadilan negeri 

tidak boleh lagi menerima keberatan terhadap 
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Putusan KPPU dan beralih pengajuannya ke 

pengadilan niaga. 

2. Pengadilan yang telah menerima keberatan 

terhadap putusan KPPU sebelum tanggal 2 

Pebruari 2021 tetap menyelesaikan pemeriksaan 

perkara keberatan tersebut; 

3. Peraturan Nomor 3 Tahun 2009 tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan UU Cipta 

Kerja dan pengadilan negeri sebagaimana 

disebutkan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2019 

harus dibaca menjadi pengadilan niaga. 

Keempat, sebagai respons atas terbitnya UU Cipta 

Kerja, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan 

SEMA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan 

Tenggang Waktu Penyelesaian Permohonan Penitipan 

Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke 
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Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  

Sebelumnya Perma Nomor 3 Tahun 2016 tidak 

mengatur tentang tenggang waktu penyelesaian 

permohonan penitipan ganti kerugian, namun dalam 

Pasal 123 UU Cipta Kerja ditentukan pengadilan 

negeri wajib menerima penitipan ganti kerugian 

dalam jangka waktu 14 hari. Oleh karena itu, saya 

berharap agar para pimpinan dan hakim di 

lingkungan peradilan umum agar benar-benar 

memperhatikan ketentuan tentang jangka waktu 

tersebut yang perhitungannya sejak permohonan 

dinyatakan lengkap dan teregistrasi oleh kepaniteraan 

pengadilan.  

Kelima, Mahkamah Agung telah menerbitkan 

SEMA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Larangan 

Pungutan Terkait Pengambilan Sumpah atau Janji 

Advokat. Ada 3 hal penting yang harus di cermati 

dengan baik oleh Para Ketua Pengadilan Tinggi, yaitu 
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1. Pelaksanaan kegiatan pengambilan sumpah atau 

janji advokat harus dilaksanakan secara transparan 

dan akuntable sebagai upaya untuk mewujudkan 

pembangunan zona integritas menuju WBK dan 

WBBM; 

2. Pengadilan Tinggi dilarang untuk memungut atau 

menerima biaya pelaksanaan pengambilan sumpah 

atau janji advokat, kecuali ditentukan lain oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Maksud dari biaya yang dikecualikan oleh SEMA 

tersebut adalah biaya honorarium juru sumpah dan 

PNBP. Selain itu, pengadilan tidak boleh 

membebankan biaya kepada para advokat yang 

disumpah; 

3. Pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji 

advokat dilaksanakan di kantor Pengadilan Tinggi 

di wilayah domisili hukumnya. 
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Keenam, banyak keluhan yang datang dari para 

pihak yang berperkara karena putusan yang 

diucapkan oleh hakim tidak begitu jelas terdengar 

atau uraian pertimbangan yang diucapkan sulit untuk 

difahami. Saya menghimbau agar setiap pengucapan 

putusan dilakukan dengan sejelas mungkin dan ketika 

akan membacakan amar putusan agar para hakim 

mengucapkannya dengan suara dan artikulasi yang 

bisa didengar jelas oleh para pihak, supaya tidak ada 

keraguan dari para pihak menyangkut isi putusan 

yang dijatuhkan. Terlebih lagi jika pengucapan 

putusan dilakukan secara virtual, maka hakim harus 

benar-benar memastikan bahwa para pihak dapat 

mendengarnya secara jelas. 

Ketujuh, pada awal-awal tahun seperti ini 

b i a s a n y a p r o y e k - p r o y e k p e n g a d a a n d a n 

pembangunan gedung sudah mulai dijalankan. Saya 

berpesan kepada para pimpinan pengadilan dan para 

pejabat peradilan lainnya untuk tidak sekali-kali 
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bermain-main dengan anggaran proyek. Para 

pimpinan pengadilan harus terus mengawasi dengan 

baik setiap jalannya proyek di Satker masing-masing, 

jangan justru menjadi bagian dari pihak-pihak yang 

bermain dengan proyek tersebut. Jika ada yang 

melakukan penyalahgunaan anggaran proyek jangan 

ragu untuk melaporkannya ke Badan Pengawasan MA 

agar secepatnya bisa diproses sesuai aturan hukum 

yang berlaku. 

Terakhir, saya perlu mengingatkan kembali 

kepada para hakim dan aparatur peradilan agar tidak  

melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik 

lembaga peradilan. Kita telah bekerja dengan keras 

untuk kemajuan Mahkamah Agung dan badan 

peradilan di bawahnya. Jangan hanya karena 

perbuatan segelintir oknum yang tidak bertanggung 

jawab kemudian merusak semua upaya yang telah 

kita lakukan bersama. Jika kita tahu ada teman atau 

rekan sejawat kita yang mulai menunjukan prilaku 
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menyimpang, maka kita harus mengingatkannya dan 

jika tidak bisa diingatkan, maka saya minta untuk 

segera melaporkannya melalui sarana pengaduan 

yang telah disediakan.  

Saya juga berpesan agar para hakim dan apartur 

peradilan senantiasa berhati-hati dalam menggunakan 

media sosial. Gunakanlah media sosial hanya untuk 

kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan menjadikan 

media sosial sebagai tempat untuk berkeluh kesah dan 

menumpahkan kekesalan, karena bukan tidak 

mungkin hal itu akan terbaca oleh pihak-pihak yang 

sedang berperkara. Para hakim dan aparatur 

peradilan juga harus berhati-hati dalam memposting 

atau mengunggah foto-foto di media sosial yang 

kurang pantas untuk menjadi konsumsi publik 

sehingga dapat merendahkan harkat dan martabat 

hakim dan aparatur peradilan. 

Apa yang kita unggah di media sosial atau di 

platform digital lainnya akan tersimpan terus sebagai 
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jejak digital yang sulit untuk dihapus atau 

dihilangkan. Selain itu, saya juga mengingatkan agar 

para hakim tidak mengunggah pendapat atau 

komentar terkait dengan perkara yang sedang 

ditanganinya sendiri atau perkara yang sedang 

ditangani oleh sesama hakim yang lain, karena hal itu 

akan berdampak pada pelanggaran kode etik dan 

pedoman prilaku hakim.  

Seorang hakim harus lebih banyak menuangkan 

pendapat dan pemikirannya dalam pertimbangan 

putusan, bukan di media sosial atau di ruang-ruang 

publik lainnya, kecuali dalam forum-forum yang 

bersifat akademis, karena “apa yang diucapkan 

seorang hakim di ruang sidang akan menjadi hukum 

bagi para pihak yang berperkara, sedangkan yang 

diucapkannya di ruang publik akan menjadi hukum 

bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita 

senantiasa bijak untuk mengekspresikan setiap 

ucapan dan tindakan di ruang-ruang publik karena 
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apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan 

a k a n m e n g g a m b a r k a n p r i b a d i k i t a y a n g 

sesungguhnya.” 

Demikian 8 (delapan) hal penting yang saya 

sampaikan agar menjadi perhatian bagi para hakim 

dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia. Oleh 

karena waktu yang sangat terbatas dan banyaknya 

peserta yang mengikuti acara pembinaan ini, kita 

tidak dapat melakukan tanya jawab secara langsung, 

akan tetapi seluruh pertanyaan dari para peserta 

dapat disampaikan melalui kolom chat dan nanti akan 

dijawab oleh pimpinan juga melalui kolom chat, 

sehingga nanti hasil tanya jawab dalam setiap 

pembinaan tersebut akan diterbitkan buku yang dapat 

menjadi panduan bagi penyelenggaraan teknis dan 

administrasi peradilan. 

Terima kasih atas segala perhatiannya, 

akhirulkalam wabilahitaufik walhidayah wassalamualaikum 

warohmatullahi wabarokatuh. 
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Denpasar, 9 April 2021 

Ketua Mahkamah Agung RI 

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.
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