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PROFIL LeIP 
 
Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) adalah organisasi 
masyarakat sipil (OMS) yang bergerak di bidang pembaruan peradilan dan anti 
korupsi. LeIP berperan aktif dalam penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 
(2003, 2005) dan turut serta dalam pelaksanaan Cetak Biru melalui berbagai 
program pembaruan. LeIP juga aktif dalam merumuskan konsep-konsep pembaruan 
peradilan yang dapat dijadikan arahan strategis untuk memperjuangkan peradilan 
Indonesia yang dicita-citakan di masa depan. Semenjak tahun 2010, LeIP fokus 
pada upaya untuk mendorong konsistensi putusan melalui advokasi penerapan 
Sistem Kamar pada MA dan pengembangan sistem informasi putusan terindeksasi 
untuk memudahkan masyarakat dalam menelusuri isu hukum pada putusan 
Mahkamah Agung (MA). LeIP meyakini bahwa bahwa peradilan yang independen 
dan terbuka hanya dapat dicapai melalui kemitraan antara organisasi masyarakat 
sipil, peradilan, pemerintah dan pemangku kepentingan yang relevan.  
 
Kontak 
Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan 
Puri Imperium Office Plaza, Ground Floor, Unit G1A, Jl. Kuningan Madya Kavling 5-6 
Kuningan Jakarta, Telpon: 021 83791616/8302088 atau Fax: 021 8302088 
Alamat situs resmi LeIP adalah www.leip.or.id dan www.indekshukum.org 
 
Dewan Pengurus Periode 2014 – 2016 
Ketua: Dian Rositawati 
Sekretaris: Astriyani 
Bendahara: Cholil Mahmud 
 
Badan Pekerja Harian  
Direktur Eksekutif: Dian Rositawati 
Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan Peradilan: Arsil 
Kepala Divisi Administrasi Peradilan: Nur Syarifah  
Kepala Divisi Umum: Herni Sri Nurbayanti 
Peneliti: Alan Aprianus Sembiring | Alfeus Jebabun | Ariehta Eleison | Astriyani | 
Della Sri Wahyuni | Liza Farihah | Muhammad Rafi | Muhammad Tanziel Aziezi  
Staff: Dani Abdul Gani | Faizah Sururi | Hadiyah Budiono 
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FOKUS 2013 – 2014  
 
Sepanjang tahun 2013 – 2014 fokus LeIP adalah mengembangkan sistem 
pendukung konsistensi putusan dan kepastian hukum, penataan sistem manajemen 
hakim melalui advokasi kebijakan dan penguatan jejaring hakim, serta penguatan 
kapasitas kelembagaan LeIP. Berbagai program dan kegiatan yang dikembangkan 
diarahkan pada pencapaian 3 (tiga) misi lembaga yaitu menjadi pusat gerakan 
reformasi peradilan, referensi pemikiran pembaruan peradilan dan pertumbuhan 
berkelanjutan berdasarkan tata kerja lembaga yang baik. 
 
Mengapa LeIP memilih fokus tersebut? 
 
Konsistensi Putusan dan Kepastian Hukum selalu menjadi masalah utama yang 
selalu dikeluhkan oleh masyarakat pencari keadilan, para praktisi hukum, akademisi 
hukum, maupun aktivis Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Setelah sekian lama 
reformasi hukum dan reformasi peradilan dijalankan, problematika kepastian hukum 
justru hampir tidak pernah digarap secara sistematis dan strategis. Sejak tahun 
2010, LeIP mulai mengarahkan sumber daya sedikit demi sedikit untuk mulai 
mengembangkan sistem pendukung terwujudnya konsistensi putusan yang 
merupakan faktor utama penentu terwujudnya kepastian hukum. Beberapa kegiatan 
yang dilakukan oleh LeIP antara lain asistensi dan advokasi pelaksanaan Sistem 
Kamar dan Tata Kerja pada Mahkamah Agung (MA), asistensi proses kerja sama 
MA dan Hoge Raad (MA Kerajaan Belanda) dan pengembangan situs manajemen 
informasi putusan pengadilan bekerja sama dengan universitas dan organisasi 
masyarakat sipil. Namun LeIP menyadari bahwa upaya membangun kepastian 
hukum merupakan upaya membangun kembali tradisi hukum yang telah ambruk 
selama berpuluh tahun. Masih banyak hal yang harus dilakukan dan langkah LeIP 
merupakan pijakan awal dari sebuah perjalanan yang panjang. 
 
Penataan Organisasi Peradilan dan Sistem Manajemen Hakim merupakan fokus 
LeIP yang kedua. Salah satu aspek reformasi yang diharapkan memberikan dampak 
signifikan bagi pembenahan lembaga peradilan adalah pada area organisasi dan 
manajemen hakim. LeIP telah melakukan riset kebijakan tentang sistem manajemen 
hakim di tahun 2007-2008. Namun demikian advokasi kebijakan tersebut belum 
menemukan momentumnya, hingga di tahun 2010 ketika muncul gerakan hakim-
hakim muda yang memperjuangan kesejahteraan hakim. Isu kesejahteraan hakim 
tidak dapat dilepaskan dari isu besar Manajemen Hakim yang tidak pernah terkelola 
secara komprehensif sejak penyatuan atap terjadi di tahun 2004. Manajemen Hakim 
tak dapat dilepaskan dari desain organisasi dan tata kerja yang menaungi 
manajemen pengelolaan hakim, dalam hal ini organisasi satu atap MA. Pada saat ini 
MA tengah melaksanakan proses kajian transformasi organisasi yang merupakan 
saat yang tepat bagi LeIP untuk melakukan advokasi kebijakan untuk menuju 
organisasi satu atap yang akuntabel, transparan, efisien dan mampu menjamin 
kualitas pelayanan keadilan. LeIP memberikan asistensi kepada Forum Diskusi 
Hakim Indonesia (FDHI) yang terdiri dari para hakim muda pembaharu yang kritis, 
untuk terus mendorong terwujudnya sistem manajemen hakim dan organisasi satu 
atap yang menjamin independensi hakim dan pengadilan. 
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Penguatan kapasitas kelembagaan adalah prasyarat utama untuk memastikan 
pencapaian tujuan-tujuan lembaga. Sepanjang tahun 2013 LeIP melakukan investasi 
waktu dan pendanaan yang cukup besar untuk membangun strategi pengembangan 
kapasitas lembaga. Sudah tiga tahun terakhir, LeIP lebih berwarna dengan adanya 
para peneliti muda yang diharapkan akan menjadi wajah baru LeIP di masa 
mendatang. Oleh karenanya fokus utama LeIP dalam penataan kelembagaan adalah 
proses regenerasi melalui pengembangan kompetensi dan pertukaran pengetahuan 
(knowledge sharing). LeIP menyadari bahwa penguatan kapasitas lembaga 
merupakan upaya penting untuk memastikan keberlanjutan program jangka panjang.  
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CAPAIAN UTAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terjadi	  percepatan	  penanganan	  perkara	  dan	  peningkatan	  
produktivitas	  pasca	  implementasi	  sistem	  kamar.	  Mekanisme	  
pembacaan	  serentak	  memangkas	  alur	  perkara	  menjadi	  27	  
tahapan	  dengan	  rata-‐rata	  waktu	  penyelesaian	  286,6	  hari	  atau	  
lebih	  cepat	  dibandingkan	  sistem	  pembacaan	  bergilir	  yang	  terdiri	  
dari	  31	  tahapan	  dengan	  rata-‐rata	  waktu	  penyelesaian	  perkara	  
523,8	  hari.	  Penerapan	  sistem	  kamar	  berkontribusi	  pada	  
meningkatnya	  produktivitas	  memutus	  di	  tahun	  2013	  dan	  
berhasil	  mereduksi	  tunggakan	  perkara	  hingga	  kurang	  dari	  30%	  
dari	  total	  beban	  penanganan	  perkara.	  Ini	  merupakan	  prosentase	  
sisa	  perkara	  terendah	  dalam	  sejarah	  MA	  pasca	  reformasi.	  

Situs	  informasi	  putusan	  www.indekshukum.org	  kini	  memiliki	  
data	  9.438	  putusan,	  terdiri	  dari	  968	  putusan	  perkara	  agama,	  
2.501	  putusan	  perkara	  hubungan	  industrial,	  4.194	  putusan	  
perkara	  pidana,	  dan	  1.775	  putusan	  perkara	  perdata.	  Proses	  

indeksasi	  putusan	  ini	  melibatkan	  9	  (sembilan)	  mitra	  dari	  berbagai	  
Universitas	  dan	  organisasi	  masyarakat	  sipil	  di	  berbagai	  daerah.	  
Indeks	  hukum	  telah	  mampu	  menghasilkan	  analisa	  data	  statistik	  
putusan,	  misalnya	  dari	  563	  putusan	  Tindak	  Pidana	  Korupsi	  yang	  
telah	  diolah	  yang	  terdiri	  dari	  653	  terdakwa,	  sejumlah	  563	  orang	  
terdakwa	  diputus	  bersalah,	  98	  orang	  diputus	  bebas,	  23	  orang	  

diputus	  lepas,	  dan	  8	  orang	  diputus	  dakwaannya	  NO	  (tidak	  dapat	  
diterima)	  dengan	  berbagai	  alasan.	  

Survei	  terhadap	  27.870	  perkara	  di	  MA	  telah	  menghasilkan	  
identiTikasi	  sumbatan-‐sumbatan	  dalam	  proses	  manajemen	  
perkara	  dan	  menghasilkan	  Kertas	  Kerja	  Penyempurnaan	  
Prosedur	  dan	  Penetapan	  Target	  Kinerja	  Penanganan	  Perkara	  MA	  
RI	  dan	  aplikasi	  stock	  opname	  perkara	  yang	  terintegrasi	  dengan	  
Informasi	  Perkara	  MA	  RI.	  	  
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PELAKSANAAN PROGRAM 
 
Program Penguatan Sistem Konsistensi Putusan dan Kepastian Hukum  
 
Penguatan sistem konsistensi putusan dan kepastian hukum merupakan upaya yang 
harus dilaksanakan bukan hanya oleh MA tetapi juga menjadi tanggung jawab pihak-
pihak lain yang terkait. LeIP menilai bahwa konsistensi putusan dapat dicapai apabila 
MA menerapkan sistem yang mendorong kualitas dan spesialisasi hakim agung 
melalui penerapan sistem kamar dan mengembangkan sistem pendukung 
kelembagaan yang memastikan penerapan sistem kamar dapat berjalan. Namun dari 
sisi eksternal perlu didorong pemanfaatan putusan oleh public utamanya akademisi, 
praktisi dan OMS, sehingga proses pengawasan kualitas dan konsistensi putusan 
terjadi dan pada akhirnya berkontribusi pada upaya mendorong kualitas dan 
konsistensi juga terjadi di lembaga peradilan. Untuk itu diperlukan sistem informasi 
yang memudahkan hakim, praktisi, akademisi, dan masyarakat untuk mencari 
putusan yang terklasifikasi dalam isu-isu hukum khusus. Selanjutnya putusan-
putusan tersebut dapat dimanfaatkan dalam menyusun pembelaan, dalam memutus 
perkara, dalam kajian akademis, dalam advokasi kebijakan. 
 
 

 
 
Untuk melaksanakan strategi tersebut, kegiatan yang dilakukan LeIP adalah sebagai 
berikut: 
 
Mendorong Perubahan Sistem dan Tata Kerja Pasca Implementasi Sistem 
Kamar 
 
Kegiatan asistensi implementasi sistem kamar di MA bertujuan untuk memetakan 
perkembangan sistem kamar di MA, memetakan kebutuhan MA untuk 
mengembangkan sistem kamar, menyambungkan kebutuhan MA untuk 
mengembangkan sistem kamar dengan dukungan pertukaran pengetahuan antara 

Supply	  Side	  	  
Penerapan	  Sistem	  Kamar	  

Penguatan	  Sistem	  Publikasi	  Putusan	  
Penguatan	  Dukungan	  Organisasi	  

dan	  Tata	  Kerja	  	  

Demand	  Side	  
Mengembangkan	  Sistem	  

Informasi	  Putusan	  
Mendorong	  pemanfaatan	  
putusan	  oleh	  akademisi,	  
praktisi	  hukum,	  LSM	  dll	  
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MA dengan Hoge 
Raad, termasuk 
memastikan isu-isu 
subtansial yang 
dibahas dalam 
setiap pertukaran 
pengetahuan serta 
memastikan tindak 
lanjut dari 
pertukaran 
pengetahuan 
tersebut.  
 
Implementasi sistem kamar menuntut konsekuensi adanya penyesuaian struktur 
organisasi dan manajemen perkara di MA untuk memperkuat sistem kamar. LeIP 
terlibat secara intensif untuk memberikan asistensi dalam penyusunan peraturan 
internal MA yang terkait dengan sistem kamar, yaitu: SK KMA No. 
142/KMA/SK/IX/2011 yang kemudian diubah dengan SK KMA No. 17/KMA/SK/2012 
dan kemudian diubah lagi dengan SK KMA No. 112/KMA/SK/VII/2013. Untuk 
menyempurnakan sistem kamar dan mempermudah memahami sistem kamar ketiga 
SK tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan SK terakhir yaitu SK KMA No. 
213/KMA/SK/XII/2014. SK ini dikeluarkan pada Desember 2014 dengan beberapa 
perubahan/ketentuan baru, diantaranya: rapat pleno kamar dilaksanakan setidaknya 
sekali dalam 3 bulan, putusan pengadilan diketik sesuai dengan format putusan, dan 
hari sidang ditetapkan oleh Ketua Majelis pada hari diterimanya berkas perkara. 
Sedangkan penerapan beberapa prosedur standar seperti jadwal rapat pleno, 
pelaksanaan koreksi bersama dan lain-lainnya diserahkan pemberlakuannya kepada 
masing-masing Ketua Kamar.   
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Pada akhir tahun 2014 LeIP fokus pada fasilitasi program kerjasama lanjutan antara 
Hoge Raad Pemerintah Kerajaan Belanda dengan MA Republik Indonesia yang telah 
dimulai sejak 2010 berupa serangkaian kunjungan kerja dalam rangka pertukaran 
pengetahuan antara Hoge Raad dan MA terkait dengan implementasi sistem kamar 
di MA. Kegiatan ini merupakan bagian dari Judicial Sector Support Program (JSSP) 
yang didukung oleh Pemerintah Kerajaan Belanda.1  
 
Pengembangan Situs Pemanfaatan Putusan www.indekshukum.org  
 
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) telah 
membangun situs bernama www.indekshukum.org yang berisi indeksasi, resume, 
dan anotasi atas putusan MA. Program pengembangan situs informasi putusan 
dalam www.indekshukum.org kini memiliki data sebanyak 9.438 putusan, terdiri dari 
968 putusan perkara agama, 2.501 putusan perkara hubungan industrial, 4.194 
putusan perkara pidana, dan 1.775 putusan perkara perdata. Proses indeksasi 
putusan ini melibatkan 9 (sembilan) mitra dari berbagai Universitas dan organisasi 
masyarakat sipil di berbagai daerah. 
 
Pada periode program kali ini, LeIP terus membenahi situs tersebut dengan 
menambah nilai estetika desain situs, memperbaiki mesin pencarian situs, dan 
membuat situs lebih mudah diakses yakni dengan mendesain situs seperti situs 
koran online. Hambatan utama yang dihadapi LeIP dalam melaksanakan kerja 
tersebut disebabkan Direktori putusan MA yang beberapa kali mengalami hambatan 
sehingga putusannya tidak dapat diunduh, atau servernya tidak dapat diakses 
sementara. Oleh karena itu upaya mendorong sistem publikasi putusan pada situs 
MA perlu terus dilakukan demi keberlanjutan upaya pemanfaatan putusan 
pengadilan. 
 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Program	  ini	  dikelola	  oleh	  dua	  lembaga,	  yaitu	  CILC	  (Centre	  for	  International	  Legal	  Cooperation)	  sebagai	  
administrator	  program	  di	  Belanda	  dan	  LeIP	  sebagai	  administrator	  program	  di	  Indonesia.	  
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LeIP juga menyusun 
produk khusus dari hasil 
indeksasi putusan yang 
disebut sebagai Digest 
yang memuat kajian 
singkat atas berbagai 
putusan sejenis untuk 
mengukur kekonsistenan 
MA dalam mengadili 
kasus-kasus tersebut 
yang notabenenya 
memiliki fakta hukum 
yang sejenis. Digest 
berfokus pada 
pendalaman atas 
pertimbangan hukum 
putusan dengan keterkaitannya terhadap kronologi kasus hingga ia melalui 
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Indeks hukum telah mampu menghasilkan 
analisa data statistik putusan, misalnya dari 563 putusan Tindak Pidana Korupsi 
yang telah diolah yang terdiri dari 653 terdakwa, sejumlah 563 orang terdakwa 
diputus bersalah, 98 orang diputus bebas, 23 orang diputus lepas, dan 8 orang 
diputus dakwaannya NO (tidak dapat diterima) dengan berbagai alasan. 
 
Sepanjang periode 2013 – 2014 LeIP secara sistematis melaksanakan kegiatan 
sosialisasi situs pemanfaatan putusan dan jurnal Dictum ke berbagai Fakultas 
Hukum (UNAIR, UNRAM, UIN Sunan Gunung Jati, UNHAS, UNAND) dan organisasi 
masyarakat sipil di berbagai daerah antara lain Mataram, Makassar, Surabaya, 
Padang, Semarang. 
 
Penterjemahan Putusan Belanda 
 
LeIP juga melakukan kegiatan penterjemahan putusan Belanda dengan tujuan 
menambah referensi tentang perdebatan isu hokum serupa di Negara lain. Belanda 
dipilih sebagai Negara pembanding dengan pertimbangan akar hokum di Indonesia 
yang diwariskan oleh belanda sementara Belanda sendiri telah mengalami 
perkembangan pemikiran terkait isu hokum yang di Indonesia sendiri cukup stagnan.  
 
Putusan yang diterjemahkan adalah putusan perdata dan pidana, dengan isu-isu 
hokum antara lain 
 
Penerbitan Jurnal Kajian Putusan “Dictum” 
 
Kegiatan lain dalam rangka pemanfaatan putusan yang dilakukan oleh LeIP adalah 
menerbitkan secara rutin jurnal Dictum. Dictum adalah jurnal tematis yang mengkaji 
mengenai putusan-putusan MA. Tema biasanya diambil dari polemik yang sedang 
mendapat sorotan publik. Pada tahun 2014 tema Dictum yang dibidik adalah tentang 
Hukum Syariah, Penipuan & Penggelapan, dan Perburuhan. Target pembaca Dictum 
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meliputi para Hakim Agung, hakim di daerah, akademisi, praktisi, mahasiswa hukum. 
Dictum dapat diakses secara online melalui situs www.indekshukum.org  
 

   
 
 
Program Reformasi Organisasi Peradilan dan Manajemen Hakim Pasca Satu 
Atap 
 
Kajian dan Advokasi Konsep Organisasi Badan Peradilan 
 
Hampir 10 tahun setelah berlakunya kebijakan satu atap di MA, ide untuk mengubah 
dan menyempurnakan struktur organisasi satu atap kembali bergulir. Dalam berbagai 
kesempatan yang berbeda para Ketua MA sejak masa Bagir Manan, Harifin Tumpa, 
dan kini Hatta Ali menyatakan bahwa struktur satu atap yang berlaku saat ini adalah 
struktur yang bersifat sementara. Apalagi dalam praktek juga ditemukan banyak 
permasalahan mendasar terkait penerapan struktur organisasi satu atap. 
Permasalahan tersebut antara lain ditemukan dalam aspek manajemen personil, 
keuangan, perencanaan, pengawasan, pembinaan teknis, serta hubungannya 
dengan dukungan teknis terhadap fungsi utama badan peradilan yaitu mengadili 
perkara. 
 
Selain untuk menyempurnakan pelaksanaan sistem satu atap, kebutuhan untuk 
mengubah organisasi MA juga dipicu oleh perubahan fundamental lainnya yang 
terjadi di MA, yaitu pelaksanaan sistem kamar. 2  Sistem kamar juga membawa 
dampak perubahan pada tata kerja manajemen perkara di MA yang juga berdampak 
pada struktur organisasi Kepaniteraan MA. Menyikapi hal tersebut, pada April 2013 
Ketua MA menerbitkan SK No. 71 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok 
Kerja (Pokja) Penyusunan Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi, di mana 
peneliti LeIP tergabung dalam pokja tersebut. Pokja ini diberi mandat untuk 
melakukan kajian tentang perubahan organisasi MA secara komprehensif yang akan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Sistem	  tersebut	  berlaku	  sejak	  tahun	  2011	  melalui	  SK	  Ketua	  MA	  No.	  142	  Tahun	  2011	  yang	  kemudian	  
disempurnakan	  beberapa	  kali,	  terakhir	  melalui	  SK	  No.	  213	  Tahun	  2014.	  
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dituangkan dalam Draft Rancangan Naskah Akademis Restrukturisasi MA. Sejak 
dibentuk pada April 2013, pokja tersebut telah mengadakan beberapa kali pertemuan 
dan telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pada setiap pelaksana 
fungsi dalam organisasi satu atap MA saat ini. 

 
Berkaitan dengan dinamika restrukturisasi organisasi MA tersebut, LeIP kemudian 
menyusun kajian mandiri tentang organisasi satu atap MA. Kajian ini ditujukan untuk 
mewarnai diskursus restrukturisasi organisasi yang sedang berlangsung di MA saat 
ini dengan memberikan alternatif rekomendasi perubahan kebijakan terkait dengan 
restrukturisasi organisasi MA tersebut. Kajian ini juga merupakan lanjutan dari 
kegiatan perumusan kerangka dasar organisasi MA yang sudah dilakukan oleh LeIP 
sejak akhir tahun 2012 namun belum dikembangkan dalam bentuk yang tertulis. 
Untuk melaksanakan kajian tersebut, hingga Mei 2015 telah dilaksanakan 
penelusuran literatur, penulisan draft dan serangkaian pembahasan draft baik di 
internal maupun eksternal dengan beberapa stakeholders terkait. Pembahasan 
tersebut terus berlanjut pada setiap aspek restrukturisasi organisasi untuk kemudian 
dituangkan dalam buku dan policy paper yang akan menjadi materi advokasi 
kebijakan oleh LeIP kepada pemangku kebijakan terkait, diantaranya MA, DPR, dan 
Pemerintah. 
 
Advokasi Penataan Sistem Manajemen Hakim  
 
Di tahun ketiga ini kegiatan jaringan hakim difokuskan pada isu Jabatan Hakim. Hal 
ini dilatarbelakangi kondisi bahwa perumusan jabatan hakim belum menjadi isu 
prioritas dan upaya reformasi jabatan hakim belum menyentuh akar permasalahan. 
Dalam beberapa kesempatan isu-isu status hakim dan manajemen hakim direduksi 
pada permasalahan seputar kesejahteraan hakim saja, padahal untuk mewujudkan 
kesejahteraan melalui pemenuhan hak-hak hakim diperlukan sistem manajemen 
yang komprehensif dengan pengaturan yang jelas. 
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Sepanjang kurun waktu pertengahan Januari hingga Desember 2014 telah 
dilaksanakan dua kali diskusi publik kerjasama LeIP dengan Forum Diskusi Hakim 
Indonesia (FDHI) bertema jabatan hakim. Diskusi pertama diadakan di Jakarta, 
membahas desain status jabatan yang tepat untuk hakim. Sedangkan diskusi kedua 
diadakan di Yogyakarta dan difokuskan pada urgensi UU Jabatan Hakim. Berbagai 
stakeholders hadir dalam diskusi tersebut, antara lain perwakilan Komisi Yudisial, 
Kepala Badan Diklat MA, perwakilan Puslitbang MA, perwakilan BKN, beberapa 
mantan hakim, anggota FDHI, stah ahli Komisi III DPR, akademisi, dan OMS. 
Rumusan dari kedua diskusi tersebut menjadi salah satu bahan untuk menyusun 
kajian Jabatan Hakim yang saat ini sedang dilaksanakan oleh LeIP.    
 
Kajian dan Advokasi Small Claim Procedure 
 
Pada tahun 2010 LeIP merupakan lembaga pengusul disusunnya small claim 
procedure di pengadilan dengan pertimbangan minimnya jumlah perkara perdata 
yang diterima pengadilan tingkat banding yang menandakan pengadilan belum 
menjadi pilihan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa. Small Claim procedure 
merupakan proses penanganan perkara sederhana, khusus untuk perkara dengan 
nilai gugatan yang tidak terlalu besar dan proses pembuktian sederhana. Small 
Claim Procedure merupakan upaya untuk memberikan alternative proses bagi 
masyarakat untuk menyelesaikan perkara di pengadilan melalui mekanisme yang 
cepat, sederhana dan biaya ringan.  
 

 
 
Program ini dikelola oleh PSHK sebagai administrator dengan peneliti merupakan 
gabungan peneliti LeIP dan PSHK. PSHK dan LeIP telah merampungkan draft 
PERMA dan Naskah Akademik yang secara garis besar telah disetujui oleh 
Mahkamah Agung. Diharapkan dalam waktu dekat program ini akan terselesaikan 
dan dapat disusun kebijakan yang terlembagakan. 
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Program Penguatan Jejaring Peradilan 
 
Jejaring Hakim 
 
Pengelolaan jaringan hakim menjadi  forum bagi LeIP untuk mengadvokasikan ide-
ide pembaruan peradilan. Hal ini sejalan dengan misi LeIP sebagai pusat referensi 
gerakan pembaruan peradilan. Melalui jaringan ini LeIP juga dapat memetakan 
jaringan hakim muda yang potensial untuk diusung sebagai agen pembaruan secara 
lebih luas. Meski demikian ke depannya pengelolaan jaringan ini perlu dikelola 
secara lebih terfokus, termasuk menetapkan tujuan jangka panjang berikut dengan 
strateginya.  
 

 
 
Kegiatan pengembangan jaringan hakim muda telah berjalan selama tiga tahun, 
dalam tiga tahun ini terdapat beberapa capaian yang cukup menggembirakan, antara 
lain: menguatnya eksistensi LeIP di kalangan hakim muda sebagai mitra dan 
jembatan pemikiran pembaruan peradilan; semakin lancarnya proses pertukaran 
pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan dan pemutakhiran 
ide-ide reformasi peradilan di kalangan hakim muda; dan semakin menguatnya 
gerakan hakim muda sebagai gerakan pembaruan yang memiliki potensi besar 
dalam mendorong reformasi peradilan.   
 
Selain jaringan hakim di Indonesia, LeIP juga berupaya mengembangkan jaringan di 
tingkat internasional dengan menjalin kerja sama dengan Rechters voor Rechteers 
(RR) sebuah asosiasi hakim di Belanda. Beberapa hakim anggota RR telah 
berkunjung ke kantor LeIP dalam beberapa kesempatan yang berbeda sepanjang 
tahun 2012 – 2014. Pada awal tahun 2014, LeIP bertemu dengan pimpinan anggota 
RR yang merupakan seorang Hakim Agung di Belanda, Justice Ybo Buruma dan 
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anggota RR Nico van Tuijn yang adalah Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding. 
Dalam diskusi tersebut LeIP dan RR merencanakan membangun kerja sama yang 
lebih sistematis di kemudian hari. 
 
Jejaring Organisasi Masyarakat Sipil 
 
LeIP aktif dalam berbagai koalisi dengan organisasi masyarakat sipil, antara lain 
koalisi RUU KUHAP, koalisi RUU KUHP, koalisi HAM yang memperjuangkan anti 
hukuman mati, koalisi anti korupsi. Maraknya dinamika hukum dan situasi politik 
yang beberapa kali memanas menyebabkan munculnya berbagai isu hukum yang 
perlu disikapi. LeIP memegang peran sebagai think tank dalam berbagai koalisi 
hukum tersebut. Dinamika pemikiran dalam koalisi sangat beragam dan kerap kali 
memiliki konsep dan tujuan yang berbeda. LeIP perlu mendokumentasikan ide-ide 
dan konsep-konsep LeIP dalam isu-isu tersebut sehingga dapat dipelajari dan 
didokumentasikan. Dalam pelaksanaan kegiatan indeksasi putusan LeIP juga 
mengajak organisasi masyarakat sipil di bidang hukum untuk terlibat antara lain 
ICJR, LBH Yogyakarta, LBH Jakarta, Magenta, MaPPI. 
 
Selain koalisi dengan OMS hukum, LeIP juga membuka jaringan kerjasama dengan 
kelompok difabel dan peduli difabel dalam rangka mengadvokasikan hak-hak difabel 
yang berhadapan dengan hukum. Kegiatan advokasi ini dikoordinir oleh SIGAB 
(Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) dan PusHAM UII (Pusat Kajian Hak 
Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia). Dalam kegiatan ini LeIP membantu 
dalam menyusun draft policy paper sekaligus memberikan saran tentang strategi 
advokasi kebijakan di tingkat nasional, termasuk bagaimana membangun jaringan 
dengan lembaga penegak hukum untuk mendorong perubahan kebijakan di lembaga 
penegak hukum, terutama MA.   
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LeIP secara berkala juga menjalin komunikasi dengan OMS  dalam pertemuan 
nasional mitra AIPJ untuk program penguatan OMS. Kegiatan ini merupakan 
pertemuan rutin OMS mitra AIPJ penerima core funding (dukungan pendanaan untuk 
penguatan lembaga). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas dampak dan 
capaian masing-masing lembaga dari program core funding sekaligus pertukaran 
pengetahuan antar lembaga sesuai. 
 
LeIP juga terlibat dalam jaringan organisasi masyarakat sipil untuk kemitraan 
pemerintahan yang terbuka (Open Government Partnership Conference) yang 
merupakan forum kemitraan berbagai negara-negara dalam mendorong 
pemerintahan yang terbuka. LeIP hadir dalam konferensi ini diadakan di Bali pada 6-
7 Mei 2014 dengan dihadiri oleh delegasi dari berbagai Negara. Peneliti LeIP turut 
terlibat dalam penyusunan Bunga Rampai Kisah Masyarakat Sipil Dalam Melawan 
Korupsi merupakan kumpulan tulisan dari berbagai OMS terkait pemberantasan 
korupsi di Indonesia yang diterbitkan oleh Transparansi International Indonesia (TII).  
 
Jejaring  Fakultas  Hukum dan Mahasiswa Hukum 
 
Kajian bersama LeIP dengan Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FHUI merupakan 
upaya LeIP untuk membangun jaringan dengan mahasiswa fakultas hukum dan 
mengenalkan isu peradilan kepada mahasiswa. Dalam jangka panjang, investasi ini 
diharapkan dapat bermanfaat sebagai upaya regenerasi lembaga. Selain itu 
mahasiswa juga diperkenalkan pada kegiatan advokasi berbasis penelitian 
(advocacy based research) yang sedikit berbeda dengan kajian akademis pada 
umumnya. Kajian bersama telah dimulai sejak Oktober 2013 dengan melibatkan 
peneliti dan surveyor dari kedua lembaga (3 orang peneliti LeIP, 2 orang asisten 
peneliti dari LK2 FHUI dan 11 orang surveyor  dari LK2 FHUI).  
 

 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan mekanisme tilang dan 
menyasar mengenai efektivitas mekanisme tilang melalui pengadilan dan luar 
pengadilan. Pengumpulan data dilakukan di wilayah DKI Jakarta dan Depok melalui 
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kuesioner dan wawancara kepada pengendara kendaraan bermotor yang pernah 
ditilang, Polisi Lalu Lintas, Direktur Lalu Lintas Polri, dan Hakim serta Panitera Muda 
Pidana di beberapa pengadilan dalam wilayah penelitian. Penelitian ini 
dirampungkan pada Maret 2014. 
 
Pada bagian sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa LeIP mengambil strategi 
jejaring dalam melaksanakan program indeksasi putusan dengan tujuan mengajak 
fakultas hukum dan akademisi hukum untuk mengenal dan memanfaatkan putusan. 
Jejaring LeIP dalam kegiatan tersebut adalah UGM, UNAND, UIN Sunan Gunung 
Jati, dan Satjipto Rahardjo Institute. 
 
Jejaring Internasional 
 
LeIP juga berupaya memperluas jejaring LeIP hingga ke tingkat internasional. Upaya 
ini dapat dikatakan mulai membuahkan hasilnya. Sejak 2012 LeIP dilibatkan dalam 
diskusi Knowledge Platform, yang merupakan forum Kementerian Luar Negeri 
Belanda untuk pengambilan kebijakan bantuan pembangunan. Pada tahun 2012 
untuk pertama kalinya LeIP diminta hadir sebagai pembicara untuk 
mempresentasikan reformasi kelembagaan di Indonesia. Pada tahun 2014 Van 
Volenhoven Institute (VVI), University of Leiden, sebagai secretariat Knowledge 
Platform juga meminta masukan dari LeIP sebelum dilaksanakan penyelenggaraan 
konferensi Indonesia Netherlands Legal Update (INLU) di Den Haag. LeIP pada 
bulan November 2014 terlibat aktif sebagai pengusul, penyelenggara serta 
pembicara pada forum Reformasi Kelembagaan dalam seminar INLU yang 
diselenggarakan di Belanda.   
 

 
 
Seperti telah dijelaskan sebelumnya LeIP juga berupaya mengembangkan jaringan 
dengan Hakim, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat internasional. Sejak 
tahun 2012 LeIP telah terkoneksi dengan Rechters voor Rechters (RR) sebuah 
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asosiasi Hakim di Belanda. LeIP berharap dapat menghubungkan dua jejaring hakim 
ini. Selain itu LeIP juga berharap terjadi pertukaran pengetahuan yang produktif 
antara LeIP dan RR. 
 
Program Penyusunan Materi Pelatihan Hakim Tinggi Pengawas 
 
Pengawasan merupakan salah satu komponen Program Reformasi Birokrasi. Dalam 
praktiknya pengawasan di pengadilan dilakukan oleh Badan Pengawasan (Bawas) 
MA. Selain oleh Bawas, pengawasan (dalam rangka pembinaan) juga dilakukan oleh 
Hakim Tinggi Pengawas pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost di 
bawah koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan.  
 
Di tahun 2014 LeIP dengan didukung Change for Justice (C4J) memberikan 
asistensi pada Badan Litbang Diklat Kumdil MA dan Badan Pengawasan untuk 
menyusun modul dan kurikulum Pelatihan Hakim Tinggi Pengawas pada Pengadilan 
Tingkat Banding. Pelatihan ini dilaksanakan untuk membekali para Hakim Tinggi 
Pengawas pada Pengadilan Tingkat Banding melaksanakan tugas pengawasan, di 
mana hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh para Hakim Tinggi tersebut 
nantinya tidak hanya dipakai oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan sebagai 
bahan pembinaan, namun juga oleh Bawas sebagai unit kerja pengawas internal. 
 
Kurikulum tersebut berlaku untuk seluruh badan peradilan dan mencakup lima area 
pengawasan, yakni manajemen pengadilan, administrasi perkara, administrasi 
persidangan dan pelaksanaan putusan, adminisitrasi umum dan pelayanan publik. 
Kurikulum tersebut telah diujicoba dalam dua kali pelatihan pilot di bulan Oktober 
2015 dan selanjutnya digunakan sebagai kurikulum resmi pada pelatihan (non pilot) 
berikutnya di bulan Mei 2015.   
 

  
 
 
Program Stock Opname Berkas Perkara MA  
 
Stock opname berkas perkara MA merupakan kegiatan meneliti dan menghitung 
status perkara yang beredar di MA saat ini. Sebelumnya, stock opname berkas 
perkara juga pernah dilakukan pada tahun 2005 dengan melibatkan LeIP dan Pusat 
Studi Hukum sebagai surveyor. Di tahun ini kegiatan stock opname dilakukan oleh 
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Kepaniteraan MA dan LeIP dengan tujuan 
untuk mengetahui beban perkara aktual 
MA, baik yang belum diputus, telah 
diputus namun belum diminutasi dan telah 
dikembalikan ke pengadilan pengaju.  
 
Total perkara yang disurvey mencapai 
27.870. Survey ini juga menghasilkan 
Kertas Kerja Penyempurnaan Prosedur 
dan Penetapan Target Kinerja 
Penanganan Perkara MA RI dan aplikasi 
stock opname yang terintegrasi dengan 
Informasi Perkara MA RI. Kertas kerja 
tersebut kemudian digunakan oleh 
Pimpinan MA sebagai bahan pengambilan 
kebijakan, antara lain dalam menyusun 
SK Jangka Waktu Penanganan Perkara 
(SK KMA No. 214 Tahun 2014) dan 
menentukan Asisten Hakim Agung yang mengikuti pertukaran pengetahuan dalam 
rangka JSSP. Secara keseluruhan, seluruh data hasil stock opname akan digunakan 
dalam penataan manajemen perkara dalam sistem kamar, antara lain eleketronisasi 
administrasi berkas perkara dan percepatan minutasi putusan.  
 
Program Pengumpulan Data Peradilan  
 
Kegiatan pengumpulan data peradilan bertujuan untuk mendorong pengelolaan data 
secara baik oleh lembaga penegak hukum; memanfaatkan data-data lembaga 
penegak hukum dalam bentuk penelitian berbasis data; memperluas akses 
masyarakat terhadap data yang dikelola lembaga peradilan; menguji keterbukaan 
informasi publik di lembaga penegak hukum; mendorong pemanfaatan data lembaga 
penegak hukum oleh pihak-pihak yang terkait, terutama dalam penyusunan; dan 
memperbarui data-data lembaga penegak hukum yang pernah dikumpulkan dalam 
kegiatan Pusat Data Peradilan di tahun 2010.  
 
Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa: pengumpulan data melalui sumber resmi 
Pengadilan; penyusunan database dan pengolahan data. Hingga Desember 2014 
jenis data yang dikumpulkan adalah data skunder yang berkaitan dengan: 
a. Data jumlah Gugatan Perkara Perdata Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2013; 
b. Data Jumlah Perkara Pidana Biasa Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2013; 
c. Data Jumlah Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tahun 2013; 
d. Data Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Indonesia 

Tahun  2013; 
e. Data Jumlah Perkara Perikanan Pengadilan Negeri di Indonesia Tahun 2013; 
f. Data Jumlah Perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tahun 2013; 
g. Data Jumlah Perkara Pidana Seluruh Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2013. 
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Kegiatan ini belum dapat dikatakan berhasil karena berbagai hambatan dan 
tantangan. Kesulitan utama yang dihadapi oleh verifikasi validitas data yang 
diperoleh. Kerap kali terdapat dua data yang sama namun dengan jumlah yang 
berbeda. Atau terdapat data-data yang tidak dapat dibandingkan karena tidak selalu 
dimutakhirkan setiap tahunnya. Selain itu LeIP juga belum mampu menyusun sistem 
pengelolaan data yang baik dan mudah diakses untuk menyimpan data-data 
tersebut. 
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KETAHANAN KEUANGAN & KEBERLANJUTAN  
 
Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2014 terdiri dari 2 bagian, yaitu 
Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas. Gambaran secara garis besar 
posisi Laporan Posisi Keuangan tersebut adalah sebagai berikut: 
 
Kas dan setara kas Rp. 613.064.520 
Piutang Rp.   49.595.740 
Biaya dibayar dimuka Rp. 281.576.340 
Aktiva Tetap Rp. 102.985.300 
Jumlah Aktiva Rp. 1.047.221.900 
Liabilities/Hutang  Rp. 269.332.280 
Aktiva Bersih – Tidak Terikat Rp. 184.691.010 
Aktiva Bersih – Terikat Temporer Rp. 593.198.610 
Jumlah Kewajiban dan Aktiva Bersih Rp. 1.047.221.900 
 
Sedangkan gambaran secara garis besar untuk Laporan Aktivitas adalah sebagai 
berikut: 

 
Pendapatan yang berasal dari grant program, Kontribusi 
badan pekerja, donasi dari luar badan pekerja, penjualan 
buku, bunga jasa giro dan pendapatan lain-lain. 

Rp. 3.971.754.340 

Biaya yang terdiri dari pengeluaran untuk program dan non 
program. 

Rp. 3.916.832.120 

Perubahan Aktiva Bersih Rp. 54.922.220 
Aktiva Bersih Awal Tahun Rp. 722.967.400 
Aktiva Bersih Akhir Tahun Rp. 777.889.620 
 
Keuangan Program 

 
Dari segi pendapatan program, pada tahun 2014 LeIP mulai mengelola dua program 
besar, yaitu program Judicial Sector Support Program (JSSP) yang didanai oleh 
Kedutaan Belanda dan memenangkan tender European Union yaitu untuk program 
Non-State Actors bersama dengan ELSAM. Beberapa program dari lembaga donor 
yang dikelola oleh LeIP pada tahun 2014 – 2015 dapat dilihat berdasarkan daftar 
program dan besaran anggaran berikut ini: 
 
No. Nama Program Donor Periode Besar Program 
1.  Web Index Phase 

2 AIPJ 
AIPJ 02 Mei 2014 sd 

03  Desember 2014 
Rp.1.382.500.000 

 
2.  Indek & Analisa 

Putusan Kasus  
CIFOR 16 Mei 2014 sd  

06 Maret 2015 
Rp. 192.000.000  

 
3.  Pembuatan Modul 

Hatiwas  
C4J 22 Juli 2014 sd  

31 Januari 2015    
Rp. 240.700.000 

 
4.  Core Funding 2  TAF 1 Agustus 2014 sd Rp. 1.620.842.521 
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30 September 2015  
5.  JSSP  Kedutaan 

Belanda 
15 Agustus 2014-15 
Januari 2017 

Rp.14.195.625.000 

6.  Small Claim Court 
Program 

AIPJ 01 November 2014-30 
April 2015 

Rp. 236.691.000 

7.  Monitoring 
Pengadilan Tipikor 

European 
Union 

16 Februari 2015-
Februari 2017 

Rp. 7.627.420.500 

Total Anggaran Program Yang Dikelola Tahun 2014-2017 Rp.25.495.779.021 
 
Pendapatan dan Pengeluaran/Biaya 
 
Dalam 5 (lima) tahun terakhir besaran uang yang dikelola oleh LeIP dalam bentuk 
Pendapatan dan Biaya adalah sebagai berikut: 
 

 
 
Tahun Pendapatan/Income Pengeluaran/Expenses 

2010 1,703,103,620 1,395,360,710 
2011 4,740,299,470 4,764,273,100 
2012 1,483,651,230 1,456,504,890 
2013 2,810,117,230 2,830,806,560 
2014 3,971,754,340 3,916,832,120 

 
Keuangan Rutin (Overhead) 

 
Total biaya overhead selama bulan Januari – Desember 2014 adalah sebesar Rp. 
1.524.000.000 (satu milyar lima ratus dua puluh empat juta rupiah). Sepanjang tahun 
2014 LeIP mengalami kenaikan biaya overhead dari Rp. 95.000.000 menjadi Rp. 
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127.000.000. Kenaikan overhead ini disebabkan karena bertambahnya jumlah 
pegawai, kenaikan tunjangan transportasi dari Rp. 75.000/kehadiran menjadi Rp. 
100.000/kehadiran dan tunjangan komunikasi dari Rp. 100.000 menjadi Rp. 150.000, 
serta kenaikan tarif sewa gedung sejak bulan Oktober 2014 dari Rp. 8.580.000/bulan 
menjadi Rp. 10.965.240/bulan. 
 
Saat ini kas lancar yang dimiliki oleh LeIP adalah kurang lebih Rp. 777.889.620 
berasal dari saldo tahun lalu sebesar Rp. 722.967.400 ditambah Rp. 54.922.220 
yang berasal dari selisih pendapatan dikurangi biaya tahun ini. Jika dilihat dari 
besarnya kas lancar LeIP, dengan asumsi biaya overhead yaitu untuk gaji, sewa 
kantor dan operasional Rp. 127.000.000/bulan maka dana kas tersebut akan mampu 
mendanai selama kurang lebih 6 (enam) bulan dengan catatan dalam waktu tersebut 
LeIP dalam menjalankan kegiatannya tidak mendapat dana dari donor atau pihak 
manapun. 
 
Komposisi kontribusi pendapatan LeIP selama tahun 2014 - 2015 dari berbagai 
program dan kontribusi lainnya dengan total Rp 3.971.754.340 adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Program Core Funding TAF 1 (Jan – Des 2014) Rp. 778.096.620 
2. Program Core Funding TAF 2 (Jan – Des 2014) Rp. 508.784.120 
3. Program Web Index 1 AIPJ (Jan – Des 2014) Rp. 306.441.690 
4. Program Web Index 2 AIPJ (Jan – Des 2014) Rp. 1.092.356.410 
5. Program Audit Perkara AIPJ (Jan – Des 2014) Rp. 1. 072.812.000  
6. Program Indeks dan Analisa Putusan (CIFOR)  (Jan – Des 2014) Rp. 10.801.000 
7. Program Penyusunan Modul Hatiwas dari C4J Rp. 7.365.150 
8. Program Penyusunan Modul Responden dan Reviewer dari TII Rp. 19.500.000 
9. Kontribusi Badan Pengurus dan Pekerja Rp. 87.566.770 
10. Penjualan Buku Rp. 77.763.000 
11. Penjualan Asset (Motor Suzuki) Rp. 1.600.000 
12. Pendapatan Bunga Giro Rp. 8.667.580 
 
Audit Keuangan dan Pajak 

 
LeIP setiap tahun selalu melakukan audit keuangan untuk menjaga akuntabilitas 
keuangan lembaga. Saat ini, LeIP baru akan melakukan Audit Laporan Keuangan 
untuk tahun buku 2014. Audit tahun sebelumnya 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 
mendapatkan opini ”Wajar Tanpa Pengecualian”. Audit keuangan dilakukan oleh 
Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan. 
 
LeIP adalah wajib pajak yang secara tertib melapor dan menyetorkan pajak sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 21 April tahun 2014 NPWP LeIP 
sudah beralamat sesuai dengan alamat lembaga yang tertera di Akta Pendirian 
Yayasan yang telah berubah anggaran dasarnya pada tahun 2013. 
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PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN  
 
Pada periode tahun 2004-2005, LeIP melakukan kegiatan penguatan kapasitas 
organisasi dan SDM. Penguatan kapasitas organisasi dan SDM difokuskan pada 
identifikasi awal kebutuhan lembaga terutama di bidang rencana suksesi dan 
pengembangan personil serta penambahan kuantitas dan peningkatan kualitas 
peneliti dan staff. Tantangan terbesar LeIP selanjutnya adalah menyiapkan transisi 
kepemimpinan dan regenerasi peneliti, peningkatan kapasitas dan transfer 
pengetahuan serta perapihan prosedur dan tata laksana organisasi. 
 
Perubahan Manajemen LeIP dan Penambahan Peneliti 
 
Selama tahun 2014, terdapat penggantian dalam level manajemen dan penambahan 
peneliti atau staff divisi. Perubahan di level manajemen  adalah penggantian Kepala 
Divisi Umum dari Nur Syarifah ke Herni Sri Nurbayanti dan penggantian Kepala 
Divisi Administrasi Peradilan dari Astriyani ke Nur Syarifah. Sementara penambahan 
jumlah peneliti yang dilakukan adalah 1 (satu) orang Peneliti Madya dan 2 (dua) 
orang Peneliti Muda, yaitu: 
• Alan Aprianus Depari (Peneliti Madya) yang mulai memasuki masa percobaan di 

LeIP sejak 1 November 2014;  
• Muhammad Rafi yang sudah menjadi peneliti muda LeIP sejak 1 Juni 2014, 

namun masih menunggu kelulusan yang bersangkutan dari FH-UI; dan  
• Muhammad Tanziel Aziezi yang mulai memasuki masa percobaan sebagai 

peneliti muda di LeIP sejak 27 Oktober 2014.  
 

 
 
Penguatan Organisasi  

 
LeIP memperoleh dukungan dana Core Funding yang disalurkan dalam dua tahap 
sejak bulan Juli 2012 hingga September 2015, yang diberikan untuk jangka waktu 5 
tahun, namun berbasis kontrak tahunan. Tahap pertama dikelola oleh Australia-
Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) berlangsung sejak 4 Juli 2012 hingga 4 Juli 
2013. Tahap kedua dikelola oleh The Asia Foundation (TAF) dari 1 Juli 2013 hingga 
September 2015. Jumlah dana core funding yang diterima LeIP pada tahap satu dan 
dua, yaitu: 
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Periode Pengelola Jumlah Dana 

4 Juli 2012 – 4 Juli 2013 AIPJ                 Rp 1.200.000.000,00 
1 Juli 2013 -30 Juli 2014 TAF Rp.1.567.950.000,00 
1 Agustus 14 – 30 Sept 15 TAF Rp.1.620.842.521,00 

 
LeIP dianggap memiliki reputasi/rekam jejak dalam pelaksanaan program dan 
kegiatan di bidang reformasi peradilan dan memiliki tata kerja (governance) lembaga 
yang baik, sehingga dianggap mampu mengelola anggaran core funding secara 
akuntabel. Salah satu tujuan penggunaan dana core funding adalah untuk 
mendorong upaya regenerasi dan penguatan organisasi, yaitu untuk mendanai 
kegiatan-kegiatan: 
 
a. Penambahan SDM Peneliti Madya dan Muda LeIP, sebagaimana telah dijelaskan 

pada bagian sebelumnya. 
 

b. Strategic Planning pada bulan Maret 2014 yang berhasil melakukan identifikasi 
beberapa area penting untuk pengembangan lembaga, yaitu Manajemen 
Pengetahuan (Knowledge Management), Rencana Suksesi (Succession Plan), 
Pengembangan Personil (People Development), Komunikasi Publik (Public 
Communication) dan Sumber Pendanaan (Funding Resources). Kelima area ini 
yang menjadi fokus pengembangan organisasi 5 (lima) tahun mendatang. 
 

c. Outing Lembaga ke Bromo pada bulan Mei 2014. Setelah sekian lama LeIP tidak 
mengadakan outing, maka pada tahun 2014 ini LeIP berhasil melakukan 
kegiatan outing ke Bromo untuk para peneliti dan staffnya. Kegiatan ini menjadi 
sarana yang efektif dalam mengakselerasi relasi antar peneliti dan staff serta 
mempererat kerjasama/teamwork terutama antara peneliti dan staff LeIP yang 
telah lama bergabung di LeIP dengan peneliti dan staff baru.  
 

d. Assessment dan Penguatan Kapasitas Organisasi Tahap I.  Sebagai tindak lanjut 
Strategic Planning 2014, dilakukan kegiatan evaluasi dan pengembangan 
terhadap sistem, mekanime dan prosedur organisasi dalam dua area utama, 
yaitu Rencana Suksesi dan Pengembangan Personil. Kegiatan ini dilakukan 
selama 6 (enam) bulan dengan asistensi dari konsultan Manajemen SDM dan 
Organisasi. Pada tahun 2014 telah dilakukan assessment kelembagaan untuk 
mengidentifikasi beberapa hal penting yaitu kebiasaan yang berlaku dan posisi 
kunci, pengembangan profil sukses Direktur serta posisi kunci, kebutuhan sistem 
pengembangan kapasitas, minat dan aspirasi individual, kebutuhan 
pengembangan per posisi dan kebutuhan sistem pengembangan SDM yang lain. 
Pada tahun 2015, diharapkan capaian kegiatan berupa Kamus Kompetensi, 
penilaian terhadap peneliti LeIP yang berpotensi untuk menjadi kandidat DE 
berikutnya, Rincian Tugas dan Fungsi dari tiap posisi serta SOP Evaluasi Kinerja 
Peneliti dan Staff LeIP dapat dihasilkan. 
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e. Peningkatan kapasitas peneliti dan staff melalui fasilitasi kursus individual yaitu: 
 

No. Nama Peneliti Posisi Jenis Peningkatan 
Kapasitas 

1.  Ariehta Eleison Peneliti Madya Kursus IELTS di IALF 
Kursus Bahasa Belanda 

2.  Alfeus Jebabun Peneliti Madya Kursus Narasi, Yayasan 
Pantau 

3.  Della Sri Wahyuni Peneliti Madya Kursus IELTS di IALF 
4.  Hadiyah Budiono Staff Keuangan Pembelian buku kuliah 
5.  Liza Farihah Peneliti Madya Kursus IELTS di IALF 
6.  Nur Syarifah Peneliti Senior Kursus IELTS di IALF 

 
 
Remunerasi 
 
Komposisi remunerasi dan tunjangan LeIP terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, 
tunjangan keluarga (suami/istri dan anak), tunjangan transportasi, tunjangan 
komunikasi, tunjangan program. Apabila ditambahkan dengan tunjangan yang 
diperoleh, maka take home pay peneliti LeIP setiap bulan berkisar antara Rp 
4.550.000 sampai dengan Rp 12.200.000 setiap bulannya. Sedangkan untuk untuk 
Kepala Kantor dan Staf Umum take home pay berkisar Rp Rp 4.550.000 – 
9.826.000. LeIP juga memberikan bonus setiap semester sekali atau satu tahun dua 
kali. Untuk kelengkapan fasilitas kesejahteraan LeIP juga memberikan asuransi 
kesehatan yang mencakup peneliti/staf dan suami/istri serta anak. 
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RENCANA KE DEPAN 
 
Pada tahun 2015 – 2016 LeIP akan melanjutkan berbagai kegiatan rintisan yang 
merupakan upaya jangka panjang untuk mencapai misi LeIP. Selain kegiatan 
lanjutan juga direncanakan inovasi-inovasi baru yang bertujuan mempercepat 
pencapaian tujuan atau untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan yang telah 
dilakukan. Beberapa rencana LeIP di tahun 2015 berdasarkan misi LeIP adalah 
sebagai berikut: 
 
 

 
 
 
Program 1 – Pengembangan Sistem Konsistensi Putusan 
Kegiatan: 
1. Asistensi Penerapan Sistem Kamar dalam Pemantapan Tata Kerja Kamar dan 

Pelemmbagaan Rapat Pleno 
2. Penyusunan Kajian dan Advokasi Pengurangan Arus Perkara Kasasi dan PK 
3. Indeksasi Putusan Pengadilan 
4. Penerbitan Jurnal Putusan Pengadilan Dictum (3 edisi) 
5. Kanalisasi Putusan Mahkamah Konstitusi 

Program 2 – Reformasi Organisasi dan Manajemen Hakim 
Kegiatan: 
1. Kajian dan Advokasi Desain dan Struktur Organisasi Badan Peradilan 
2. Kajian dan Advokasi Status dan Manajemen Hakim  
3. Pemantauan dan Kajian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Program 3 – Pengembangan Jejaring di Tingkat Nasional dan Internasional 
Kegiatan: 

Visi	  	  
Mitra	  strategis	  mewujudkan	  peradilan	  Indonesia	  yang	  berwibawa	  	  

Misi	  1:	  	  
Referensi	  Pemikiran	  Pembaruan	  

Peradilan	  

Program	  1:	  
	  Pengembangan	  

Sistem	  
Konsistensi	  
Putusan	  

Program	  2:	  
	  Reformasi	  

Organisasi	  dan	  
Manajemen	  
Hakim	  

Misi	  2:	  	  
Pusat	  Gerakan	  Pemikiran	  
Reformasi	  Peradilan	  

Program	  	  3:	  
	  Pengembangan	  
Jejaring	  di	  

tingkat	  nasional	  
dan	  

internasional	  

Program	  4:	  
Dokumentasi	  
dan	  Diseminasi	  
pengetahuan	  

Misi	  3:	  
Pertumbuhan	  
Lembaga	  

Berdasarkan	  
Tata	  Kerja	  
yang	  baik	  

Program	  5:	  
Regenerasi	  
Peneliti	  dan	  
Staf	  serta	  

Pemantapan	  
Tata	  Kerja	  

Kelembagaan	  
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1. Pengembangan Jejaring FDHI 
2. Kerja sama kelembagaan dengan Rechters voor Rechters 
3. Penyusunan produk-produk kajian (Judiciary Update/Berita Peradilan) dan 

diseminasi informasi kepada Jejaring  

Program 4 – Dokumentasi dan Diseminasi Pengetahuan 
Kegiatan: 
1. Revitalisasi Situs LeIP dan Situs Indeks Hukum 
2. Pengumpulan Data Peradilan 
3. Digitalisasi Informasi 
4. Perbaikan Sistem Penyimpanan dan Pengorganisasian Data 

Program 5 – Regenerasi Peneliti & Staf serta Pemantapan Tata Kerja Lembaga 
Kegiatan: 
1. Pengembangan Sistem SDM termasuk penyusunan manual pelaksanaan sistem 

SDM berbasis kompetensi 
2. Pengembangan Kapasitas Peneliti Muda dan Madya 
3. Perencanaan Proses Suksesi Manajemen  
4. Revisi Tata Kerja Keuangan 
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MITRA LEIP 
 
Sepanjang tahun 2014 – 2015 LeIP bekerjasama dengan berbagai lembaga negara, 
utamanya Mahkamah Agung, berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga 
donor untuk menyelenggarakan berbagai program pembaruan. Tanpa dukungan dan 
kepercayaan dari lembaga-lembaga penyandang dana pembangunan tersebut 
mustahil bagi LeIP untuk dapat mencapai visi dan misi lembaga. Pada kesempatan 
ini Dewan Pengurus LeIP mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan 
dan kerja sama yang terjalin selama ini. 
 
KEMENTERIAN / LEMBAGA NEGARA  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL 

 
 

 
 
 

 
ASOSIASI HAKIM 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mahkamah	  Agung	  	  

Badan	  Perencanaan	  Pembangunan	  Nasional	  (BAPPENAS)	  

Kejaksaan	  Agung	  	  

Komisi	  Yudisial	  	  

MAPPI	  	   PSHK	  	   ICJR	  	   KONTRAS	  	   ELSAM	  	   LBH	  Jakarta	  

LBH	  Yogyakarta	  

LBH	  Magenta	  Satjipto	  Rahardjo	  Institute	  	  

Rechters	  voor	  Rechters	  (RR),	  Netherlands	  

Forum	  Diskusi	  Hakim	  Indonesia	  (FDHI)	  

SIGAB	  

Transparansi	  
International	  Indonesia	   AIJI	  	  
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LEMBAGA INTERNASIONAL DAN MITRA PEMBANGUNAN 

 
 
 
 

 
 

Australia	  Indonesia	  Partnership	  for	  Justice	  (AIPJ)	  

Centre	  for	  International	  Legal	  Cooperation	  (CILC)	  

The	  European	  Union	  (EU)	  

Change	  for	  Justice	  	  (C4J)	  USAID	  

The	  Asia	  Foundation	  (TAF)	  	  

The	  Netherlands	  Embassy	  in	  Jakarta	  	  

Van	  Vollenhoven	  Institute	  (VVI)	  


