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Mari sejenak mengheningkan cipta
untuk para Hakim yang telah wafat
dari Januari-September 2020 



KLASTER PENGADILAN

Pengadilan tempat berkumpul
banyak pihak (Hakim, Pegawai
Pengadilan, JPU, Advokat, 
Terdakwa, Saksi, Keluarga
Terdakwa, dll)
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Aparat Pengadilan Positif COVID-19 
per 5 Oktober 2020 (hasil penelusuran
media).
Tidak ada data aparat positif COVID-19 
di situs corona.mahkamahagung.go.id
per 6 Oktober 2020.

277

MA dan Pengadilan dinilai
lamban dalam merespon
kasus positif COVID-19 di 
pengadilan

Sampai pertengahan September 
2020, belum ada pusat data 
COVID-19 di pengadilan dan 
SATGAS COVID MA
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Halo saya mau melaporkan pelanggaran
protokol COVID-19 di Pengadilan

Pelapor – Pengadilan Z
Di tempat saya bertugas, di Pengadilan Z, ada
pegawai yang anggota keluarganya positif COVID-
19. Namun, pegawai tersebut tidak diharuskan
swab test oleh pimpinan, hanya rapid test. Dan 
tidak pula isolasi mandiri.
Kami selama pandemi ini, tidak difasilitasi oleh 
kantor untuk swab test atau rapid test secara
berkala. Kegiatan sidang masih berjalan seperti
biasa. 
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Pelapor – Pengadilan X
Panmud Hukum positif COVID-19 tetapi Pengadilan X  tetap
melayani seperti biasa. Pelapor mengirimkan Screen Shoot 
WhatsApp dari Ketua Pengadilan X dengan himbauan pesan “.. 
berhubung salah satu keluarga Pengadilan X ada yang 
terpapar COVID-19, Kami meminta semua warga Pengadilan
tetap menjaga dan meningkatkan imun masing-masing 
dengan tidak dibayangi rasa cemas (sifat manusiawi). Besok
Jum’at yang tidak mempunyai tugas setelah absensi boleh
pulang. PTSP bergantian saja, tidak harus semua hadir. Untuk
pimpinan tetap di tempat.”
Tidak ada contact tracing bagi orang-orang yang bertemu
dengan Panmud Hukum, karena menurut Pelapor banyak yang 
bertemu dengan Panmud Hukum dan yang bersangkutan masih
bersidang sebelum isolasi. 
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Pelapor – Satker A

Satker yang melakukan pemeriksaan ke pengadilan, masih
turun ke lapangan seperti biasa.

Ada kasus positif COVID-19 di beberapa satker di 
Sekretariat MA (Ahmad Yani) tetapi Sekretariat MA tidak

dilockdown

Pelapor – Pengadilan B

Pembinaan dan pengawasan dari Pengadilan Tinggi masih
berjalan seperti biasa, padahal materi kegiatan sebenarnya

bisa dilakukan secara online.



7

September 2020
Situs hanya untuk
internal pengadilan, 
tidak untuk pengguna
layanan pengadilan

1 Satker hanya
bisa 1 Akun

Tidak ada data jumlah
aparat pengadilan
yang positif COVID-19

Per 6 Oktober 2020, data 
aparat yang meninggal
adalah 9 sedangkan data 
IKAHI menunjukkan untuk
Hakim saja sudah di atas
50 orang
(Disclaimer: data Hakim 
yang wafat, berdasarkan
penelusuran mayoritas
diduga karena COVID-19)
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September 2020

SATGAS COVID 
dibentuk 6 bulan
setelah pandemi
COVID-19 berlangsung



Catatan
SEMA terkait COVID-19 
dari MA dianggap belum
jelas sebagai acuan
penanganan COVID-19
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Pimpinan Pengadilan
gamang dalam merespon
kasus COVID-19 secara
cepat

Contact tracing 
belum dilakukan
sesuai standar

Belum semua pengadilan
menganggarkan swab test 
dan rapid test berkala

Tuntutan pelayanan publik oleh pengadilan belum
dijawab dengan penyediaan pelayanan publik secara
virtual yang mumpuni (E-Court dan E-Litigasi). Ada 
masalah dukungan fasilitas dan anggaran untuk
enyediaan pelayanan publik secara virtual.
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