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Selayang Pandang 
 

Secara umum, ada dua fokus kerja LeIP sepanjang tahun 2016. Pertama, mendorong 

konsistensi dan meningkatnya kualitas putusan pengadilan, dan kedua, pengawasan serta 

pemberantasan mafia peradilan. Kegiatan-kegiatan di bawah kedua fokus tersebut 

dilaksanakan oleh LeIP melalui kegiatan-kegiatan di bawah program dan non program/self 

funding.  

 

Isu konsistensi dan kualitas putusan pengadilan di tahun 2016 masih menjadi prioritas kerja 

LeIP. Isu ini sudah cukup lama menjadi fokus kerja lembaga—setidaknya sejak 2011, dengan 

pertimbangan bahwa putusan adalah produk utama pengadilan, namun hingga kini masih 

cukup besar permasalahan yang ditemukan di dalamnya. Beberapa kajian LeIP di tahun-tahun 

sebelumnya juga menunjukkan masih dibutuhkan kerja cukup banyak untuk mendorong 

peningkatan konsistensi dan kualitas putusan. 

 

Sementara itu, area pengawasan sesungguhnya tidak direncanakan untuk menjadi fokus LeIP 

di 2016. Pandangan ini didasari penilaian bahwa pengawasan adalah bidang yang paling 

progresif dibandingkan bidang-bidang lainnya dalam proses pembaruan peradilan. Namun 

berbeda dari asumsi tersebut, selama tahun 2016, sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada beberapa aparatur pengadilan, mengubah 

konstalasi pembaruan. Tingginya perhatian publik terhadap isu mafia peradilan, serta 

menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada pengadilan, mau tidak mau mendorong 

timbulnya perhatian yang lebih besar kepada bidang pengawasan peradilan sepanjang 2016. 

Pada saat yang bersamaan LeIP menerima permintaan dari dua sisi. Dari publik (media) untuk 

memberikan pandangan soal observasi atas keberadaan praktek mafia peradilan; dan 

permintaan dari MA untuk memberikan rekomendasi dalam rangka memperkuat sistem 

pengawasan serta mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. 

 

Tahun 2016 adalah tahun pertama kepemimpinan Astriyani sebagai Direktur Eksekutif LeIP. 

Tantangan kelembagaan yang dirasakan pada awal 2016 sebagaimana diidentifikasi dalam 

strategic planning lembaga, adalah adanya potensi kurangnya jumlah SDM peneliti dan gap 

yang cukup jauh antara peneliti-peneliti di level senior dengan peneliti-peneliti di jenjang di 

bawahnya. Keadaan ini dipandang tidak cukup ideal untuk kaderisasi dan transfer 

kepemimpinan lembaga di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, berdasarkan 

persetujuan Pengurus, pada 2016 LeIP berupaya memperkuat lembaga dengan merekrut 

empat orang peneliti muda.  

 

Selengkapnya isi Laporan Tahunan LeIP 2016 dapat diikuti pada bagian-bagian selanjutnya dari 

dokumen ini. 

 

Salam hangat,  

Badan Pekerja dan Pengurus LeIP 
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A Fokus dan Capaian 2016 

1. Pengawasan Peradilan 

 

Capaian: 

(1) Diterimanya usulan program dan kegiatan pengawasan untuk meningkatkan kepercayaan 

publik sebagai program Kelompok Kerja Peningkatan Kepercayaan Publik (SK KMA 135/2016); 

(2) Terpublikasinya informasi permasalahan dalam alur penangan perkara di MA yang 

membuka peluang judicial corruption dalam berbagai pemberitaan;  

(3) Digunakannya rekomendasi kebijakan dan asistensi teknis LeIP dalam penyusunan dan 

penetapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja 

Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

 

Dalam  kurun tahun 2016, LeIP harus merespon isu yang muncul sangat kuat di publik tentang 

pengawasan dan pemberantasan mafia peradilan dengan cukup intens. Hal ini diawali dengan 

keberhasilan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) atas Andri Tristianto Sutrisna (ATS), 

Kepala Subdit Perdata, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung 

RI pada 12 Februari 2016. KPK kemudian menemukan indikasi peran Nurhadi, Sekretaris MA 

saat itu,  dalam upaya-upaya pengurusan perkara oleh ATS di Mahkamah Agung. Perhatian 

publik sangat besar pada OTT kali ini, karena terjadi di MA sebagai institusi peradilan tertinggi 

dan mengindikasikan keterlibatan pucuk pimpinan kesekretariatan lembaga peradilan seluruh 

Indonesia. Akibatnya, pada saat yang bersamaan LeIP menerima permintaan dari dua sisi. Dari 

publik (media) untuk memberikan pandangan soal observasi atas keberadaan praktek mafia 

peradilan; dan permintaan dari MA untuk memberikan rekomendasi dalam rangka 

memperkuat sistem pengawasan serta mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga 

peradilan. 

 

Kembali meningkatnya perhatian publik atas praktek mafia peradilan dan permintaan asistensi 

dari MA tersebut, mendorong LeIP kembali mengerjakan beberapa kegiatan bersama MA 

dengan skema self funding karena tidak ada program yang direncanakan dan donor yang 

mendukung pembiayaannya. Hal ini berbeda dengan asumsi yang digunakan dalam Rapat 

Tahunan LeIP 2015, di mana pada saat itu LeIP memandang bidang pengawasan adalah bidang 

pembaruan yang paling progresif dibandingkan bidang-bidang sebelumnya, sehingga LeIP 

dapat mengalihkan fokus pada permasalahan lain yang lebih krusial sebagai prioritas di tahun 

2016.  

 

Sebagai respon menguatnya kembali permasalahan berkaitan dengan pengawasan hakim dan 

peradilan, sepanjang 2016 berdasarkan permintaan Mahkamah Agung, LeIP melaksanakan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Perumusan kegiatan-kegiatan pengawasan untuk mendorong peningkatan kepercayaan 

publik, sebagai pemenuhan amanat kepada beberapa peneliti LeIP yang ditunjuk sebagai 

anggota Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik oleh Ketua 

Mahkamah Agung RI melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 135/2016.  
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Beberapa program yang diusulkan untuk menjadi agenda kerja Pokja peningkatan 

kepercayaan publik di bidang pengawasan adalah: 

- Memperkuat mekanisme pengawasan melekat untuk menekankan tanggung jawab 

atasan langsung dalam hal hal terjadi pelanggaran/penyimpangan pelaksanaan tugas 

dan fungsi aparatur peradilan 

- Mengembangkan konsep survei/evaluasi tertutup atas pelayanan pengadilan untuk 

menangkap indikasi pelanggaran prosedur, pelanggaran perilaku, termasuk pungutan 

liar dalam pelayanan publik pengadilan, yang disebut juga uji integritas. 

- Mengarahkan fokus penanganan pengaduan yang sebelumnya telah diatur dalam 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/2009 kepada pelanggaran-pelanggaran 

yang sifatnya sederhana, namun diduga bersifat masif, misalnya maladministrasi 

dalam pelayanan informasi berupa pemberian salinan putusan. 

- Pemanfaatan informasi analisis kesesuaian profil kekayaan dalam LHKPN dan sumber 

penghasilan pejabat dalam proses promosi jabatan-jabatan penting dan strategis di 

lingkungan Mahkamah Agung, di antaranya dalam pengisian jabatan pimpinan 

pengadilan-pengadilan negeri kelasi IA Khusus dan jabatan-jabatan eselon I. 

b. Asistensi teknis oleh beberapa peneliti LeIP dalam penyusunan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.  

 

1. Konsistensi Putusan & Penguatan Sistem Kamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Kunjungan Delegasi Hoge Raad ke Indonesia bertemu dengan  

Para Hakim Agung dari Masing-masing Kamar 
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Gambar 2 Presiden Hoge Raad, Yang Mulia Martin Feteris bertemu 
dengan Ketua Mahkamah Agung Indonesia, Yang Mulia M. Hatta Ali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 Foto Bersama Para Delegasi Belanda dengan 

Ketua Mahkamah Agung dan Hakim Agung Republik Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4 Peluncuran Hasil Penelitian Restatement di Gedung Erasmus Huis, Jakarta 
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Gambar 5 Peneliti LeIP, Dian Rositawati terlibat dalam salah satu program  

JSSP, Performance Based Budgeting 

 

Capaian: 

(1) Penyelesaian draft penyederhanaan format putusan perkara kamar perdata Mahkamah 

Agung; 

(2) Penyelesaian laporan asesmem Pengelolaan Pengetahuan Sektor Peradilan; dan 

(3) Penyelesaian asesmen perpustakaan Mahkamah Agung untuk mendukung riset perkara 

serta riset dalam pengambilan kebijakan pengelolaan dan pengembangan organisasi 

Mahkamah Agung. 

 

Salah satu permasalahan besar yang dihadapi Mahkamah Agung saat ini adalah tingginya 
beban minutasi perkara karena belum efisiennya format putusan, baik Kasasi maupun 
Peninjauan Kembali (PK). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya materi putusan Kasasi dan PK 
yang harus dimuat dalam naskah putusan namun sebetulnya tidak signifikan, hingga 
berdampak pada banyaknya panjangnya rentang waktu pengetikan putusan, yakni sejak sidang 
pembacaan putusan hingga pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju. Berbagai 
upaya telah dilakukan MA untuk mengatasi hal tersebut, antara lain melalui penyeragaman 
format putusan kasasi dan PK yang dilakukan di tahun 2012. Meski demikian, upaya-upaya 
tersebut belum mampu mengurangi beban minutasi putusan secara signifikan. Selain tingkat 
kepatuhan yang belum merata, format putusan kasasi dan PK yang telah diseragamkan 
tersebut juga tetap belum efisien, ringkas dan sistematis.  
 
Tingginya beban minutasi juga berdampak pada kualitas putusan yang dihasilkan. Cetak Biru 
Pembaruan Peradilan Tahun 2001 menyebutkan kualitas dan konsistensi putusan sebagai salah 
satu masalah utama lembaga pengadilan (Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di 
bawahnya).1 Dengan beban minutasi yang kian meninggi, pada akhirnya pengadilan lebih 
mendahulukan produktivitas penanganan perkara dibanding kualitas putusan.  Tak heran jika 
kemudian ditemukan putusan-putusan pengadilan yang tidak hanya inkonsisten satu sama 
lain, tetapi juga dijatuhkan dengan dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi. Lemahnya 

                                                             
1 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, (Jakarta: 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010), hal. 8. 
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fungsi mengadili yang dimiliki MA dan badan-badan peradilan di bawahnya telah 
menyebabkan putusan kurang berkualitas, tidak mencerminkan kepastian hukum; 
terabaikannya keadilan dan HAM; serta penegakan hukum yang tidak akuntabel.2  

Kondisi ini tidak hanya menyebabkan MA kesulitan mengawasi konsistensi putusan, tetapi juga 
memetakan permasalahan hukum dan merumuskan yurisprudensinya sendiri.3 Meski upaya 
untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan sejak 2011, yakni melalui Sistem Kamar, namun 
implementasinya masih perlu disempurnakan terus menerus untuk memastikan tercapainya 
konsistensi.  

Selain berban minutasi putusan yang tinggi, MA juga menghadapi masalah terkait optimalisasi 
pemanfaatan putusan untuk pengelolaan pengetahuan di antara hakim saat memeriksa 
perkara dan menjatuhkan putusan. Permasalahan ini karena putusan-putusan yang telah 
dipublikasikan oleh pengadilan belum disertai kata kunci (keyword) yang lebih spesifik sesuai 
dengan pertanyaan hukum yang terkandung dalam putusan dan belum disertai ringkasan 
putusan yang dapat memudahkan hakim ketika memeriksa perkara-perkara serupa. MA 
memang telah menerbitkan himpunan putusan pengadilan (yurisprudensi) dan menyusun 
putusan penting (landmark decisions), namun upaya tersebut belum optimal untuk 
mendukung kebutuhan pengetahuan Hakim. Hakim membutuhkan waktu lebih lama untuk 
menelusuri putusan pada perkara serupa karena tingkat spesifikasi klasifikasi putusan yang 
terdapat dalam situs Direktori Putusan saat ini masih terlalu umum dan tidak semua putusan 
sudah disertai dengan ringkasan putusan.4 Kesulitan penelusuran juga tidak hanya terjadi 
ketika menelusuri putusan, tetapi juga ketika menelusuri peraturan perundang-undangan, 
hasil penelitian, praktik hukum di negara lain, dan lain-lain. Padahal, sumber-sumber 
pengetahuan tersebut sangat berpengaruh dan dibutuhkan Hakim ketika memeriksa perkara 
dan menjatuhkan putusan.   
 

Beranjak dari problem-problem tersebut, sebagai lembaga yang berfokus pada pembaruan 
hukum dan peradilan, serta terlibat aktif dalam program pembaruan peradilan, sepanjang 
2016 LeIP menginisiasi beberapa kegiatan dengan capaian sebagai berikut:  
 

a Penyempurnaan Format Putusan Kasasi dan PK Perdata  

 
Untuk menyelesaikan masalah inefisiensi fomat putusan Kasasi dan PK, Ketua Kelompok Kerja 
Manajemen Perkara (yang juga menjabat sebagai Ketua Kamar Perdata sebagai kamar pilot 
project dalam program JSSP) telah membentuk Tim Penyempurnaan Format Putusan Kasasi 
dan PK Perdata melalui SK No. 01/TUAKA-PDT/SK/VIII/2016. Tim ini terdiri dari perwakilan 
hakim agung kamar perdata dan peneliti LeIP yang bertugas antara lain untuk: (1) menyiapkan 
rancangan-rancangan model format putusan kasasi dan PK yang lebih efisien dan sesuai 
dengan karakteristik perkara perdata di tingkat kasasi dan PK; (2) menyiapkan rancangan 
pedoman teknis penggunaan format putusan yang disepakati; dan (3) mensosialisasikan 
format putusan yang telah disempurnakan.  
 

                                                             
2 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, 

(Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010), halaman 8 dan halaman 16. 

 
3 Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, op.cit., halaman 8. 

 
4 SK KMA tentang Sistem Kamar menyebutkan Ringkasan Putusan (dalam SK disebut Risalah 

Putusan) disusun (hanya) untuk perkara-perkara PK yang dikabulkan (membatalkan kasasi). 
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Untuk melalukan tugas tersebut, Tim telah melalukan serangkaian kegiatan yang dimulai sejak 
1 September 2016 sampai 31 Desember 2016 meliputi: (1) evaluasi dan mengidentifikasi 
masalah dalam  format putusan kasasi dan PK perkara perdata yang berlaku selama ini; (2) 
kajian fomat-format putusan kasasi dan PK perkara perdata di beberapa negara yang 
menganut sistem kasasi; (3) menyusun usulan penyempurnaan model-model format putusan 
kasasi dan PK perkara perdata bersama seluruh Hakim-Hakim Agung dan Panitera Pengganti 
Kamar Perdata; (4) workshop uji coba usulan model-model format putusan kasasi dan PK 
perkara perdata; (5) penyusunan rancangan pedoman teknis penyusunan putusan perdata; (6) 
diskusi mendalam dengan organisasi-organisasi advokat, akademisi, Kejaksaan (Jaksa 
Pengacara Negara), dan Pemerintah terkait usulan penyempurnaan model-model format 
putusan kasasi dan PK perkara perdata.  
 
Hingga kini, Tim telah berhasil menghasilkan 2 keluaran yang akan dibahas dan disepakati 
dalam Rapat Pimpinan MA mendatang, yaitu: (1) Draft Alternatif Format Putusan Kasasi dan PK 
Perkara Perdata; dan (2) Draft Pedoman Teknis Penyusunan Putusan Kasasi dan PK Perkara 
Perdata. Dalam 2 keluaran tersebut, secara garis besar rekomendasi penyempurnaan yang 
diusulkan adalah penyederhanaan bagian posita dan amar putusan tingkat pertama dan 
banding.  
 

b Kajian Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management) di Sektor Peradilan 

 

Untuk memetakan permasalahan yang dihadapi hakim dalam mengakses pengetahuan ketika 
memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, LeIP telah melakukan kajian pengelolaan 
pengetahuan di sektor peradilan. Kajian ini sepenuhnya dilakukan oleh LeIP dengan dukungan 
Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) sejak Juni hingga Desember 2016. Hasil kajian 
berupa Kertas Kerja Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan yang menghasilkan 
kesimpulan sebagai berikut:  
1) Kualitas dan konsistensi putusan tidak dapat hanya digantungkan pada lembaga 

pengadilan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh  bagaimana hukum dibuat oleh legislatif 
dan eksekutif; bagaimana hukum diterapkan oleh Hakim melalui putusan pengadilan; dan 
bagaimana perkembangan hukum direspon oleh  masing-masing cabang kekuasaan 
(legislatif, eksekutif dan yudikatif) sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

2) Manajemen pengetahuan di sektor peradilan turut berpengaruh pada kepastian 
penegakan hukum dan perkembangan hukum di suatu negara. Melalui manajemen 
pengetahuan, setiap organisasi didorong menjadi organisasi pembelajar. Di beberapa 
negara manajemen pengetahuan (knowledge management) di sektor peradilan dikerjakan 
secara serius oleh masing-masing lembaga penegak hukum dan para pemangku 
kepentingan terkait lainnya. Sayangnya, kondisi di Indonesia belum demikian adanya. 
Pengetahuan di sektor peradilan di Indonesia tersebar pada individu-individu dan 
organisasi terkait dalam berbagai bentuk. Pengetahuan tersebut tidak hanya belum 
diintegrasikan, melainkan juga belum dikelola dan belum dimanfaatkan secara maksimal 
untuk memudahkan penegak hukum tersebut melaksanakan tugasnya untuk penegakan 
hukum dan perkembangan hukum yang lebih baik. 

3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya memeriksa, mengadili dan memutus perkara, 
Hakim menemui sejumlah hambatan dalam mengakses pengetahuan, baik yang berada di 
dalam maupun di luar lembaga peradilan. Hambatan-hambatan tersebut meliputi: 
ketiadaan pusat atau gudang data sebagai media yang memuat sumber-sumber 
pengetahuan di sektor peradilan yang lengkap, akurat dan terintegrasi; sumber 
pengetahuan yang tersedia belum sepenuhnya lengkap, akurat dan sesuai kebutuhan; 
sarana untuk mengakses media yang memuat sumber pengetahuan sangat terbatas; 
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sumber pengetahuan belum didistribusikan secara merata; sumber pengetahuan tersaji 
dalam bentuk yang belum sistematis; ketiadaan tenaga pendukung teknis yuridis untuk 
hakim agung;  dan budaya Berbagi Pengetahuan Yang Belum Terstruktur.  

4) Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pengetahuan belum 
dianggap sebagai aset yang berharga untuk mendukung kinerja lembaga, serta proses 
peradilan dan penegakan hukum yang adil dan bertanggung jawab.  

5) Keberadaan pusat data pada berbagai Kementerian/Lembaga terkait belum mampu 
menjadi ujung tombak penyedia pengetahuan karena belum optimalnya pengorganisasian 
dan penyediaan data dan informasi yang akurat untuk dimanfaatkan dalam penyusunan 
kebijakan. Perkembangan hukum juga belum diimbangi dengan kemajuan Hakim dalam 
mengakses pengetahuan. Proses peradilan yang adil dan bertanggung jawab tidak akan 
terwujud jika masing-masing pihak yang terkait tidak mempunyai pemahaman dan 
pengetahuan yang sama. Karena itu, manajemen pengetahuan di sektor peradilan 
sesungguhnya merupakan kolaborasi berbagai pihak terkait yang tidak hanya dalam hal 
mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam hal merespon 
dinamika masyarakat dan perkembangan hukum. Pihak-pihak terkait yang bertanggung 
jawab tersebut meliputi: (1) lembaga yudikatif, yaitu MK, MA dan badan-badan peradilan 
di bawahnya) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman; lembaga legislatif (DPR) sebagai 
pembentuk undang-undang; dan (3) lembaga eksekutif selaku pelaksana pemerintahan, 
yaitu meliputi: (a) Kejaksaan; (b) Kepolisian; dan (c) Kementerian Hukum dan HAM.  

 
Kertas Kerja juga memuat rekomendasi sebagai berikut: 
 
1) Perbaikan dan peningkatan kualitas penyajian data dan informasi pada masing-masing 

institusi/lembaga terkait di sektor peradilan melalui pemutakhiran data dan informasi; 
digitalisasi seluruh data dan informasi; reformulasi penyajian data dan informasi; dan 
pengembangan media publikasi; 

2) Pembentukkan media daring terintegrasi sebagai sumber pengetahuan peradilan. Media 
terintegrasi ini serupa dengan Sistem Riset Informasi Yudisial (Judicial Information 
Research System) atau JIRS yang dikelola Judicial Commission New South Wales. JIRS 
merupakan online database yang dapat diakses melalui komputer atau gadget dengan 
mudah oleh Hakim, profesional hukum, dan aparatur pemerintah terkait peradilan dan 
institusi pendidikan. Pusat data ini direkomendasikan untuk dikoordinir oleh MA sebagai 
rujukan utama Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.  

3) Pemanfaatan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi untuk pengambilan 
kebijakan nasional melalui: (1) pengintegrasian penelitian; dan (2) pengkoordinasian isu 
untuk perumusan kebijakan nasional; 

4) Pengintegrasian penelitian pada setiap institusi/lembaga negara maupun pemerintah di 
Indonesia, termasuk di sektor peradilan, yang mempunyai unit kerja yang melakukan 
fungsi penelitian dengan dikoordinir oleh BPHN Kemenkum HAM sebagai unit kerja yang 
berfungsi melakukan pembinaan hukum secara nasional.5 

5) Pengkoordinasian isu untuk perumusan kebijakan nasional melalui Forum Koordinasi 
Perkembangan Hukum yang setidaknya berisi: perwakilan institusi penegak hukum (Hakim, 
Jaksa, Polisi, dan Advokat): perwakilan legislator (Komisi III DPR dan Kementerian Hukum 
dan HAM); serta perwakilan akademisi hukum dan masyarakat untuk membahas setiap 
perkembangan-perkembangan hukum untuk diformulasikan menjadi pengetahuan 
bersama dan menjadi acuan bersama dalam menegakkan hukum.  

6) Legislasi putusan uji materiil untuk mewujudkan amanat Pasal 10 Ayat (1) huruf d jo. Pasal 
10 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, di mana setiap kali MK dan MA mengeluarkan putusan 

                                                             
5 Pasal 3 huruf a dan f Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Hukum dan HAM.  
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uji materiil yang mengubah suatu norma legislatur harus segera merumuskan norma 
tersebut ke dalam UU.  

7) Dukungan Asistensi Teknis untuk Hakim Agung melalui Asisten Hakim Agung yang 
bertugas: (a) melakukan penelitian terkait isu hukum pada perkara yang bersangkutan; (b) 
memeriksa putusan pengadilan tingkat bawah dan fakta-fakta yang muncul pada saat 
perkara tersebut diperiksa pengadilan tingkat bawah; (c) melakukan pencarian referensi 
atau studi literatur terkait dengan perkara.  

 
Kertas kerja tersebut telah diadvokasikan kepada Wakil Ketua Bidang Yudisial MA dan Tim 
Redesain Direktori Putusan MA.  
 

c Asesmen Perpustakaan Mahkamah Agung 

 
Di bawah program Judicial Support Sector Program (JSSP), program dukungan pemerintah 
Kerajaan Belanda untuk pembaruan sistem peradilan yang dikelola bersama oleh LeIP dan 
Center for International Legal Cooperation (CILC), dilakukan asesmen untuk mengetahui 
kebutuhan Perpustakaan MA RI dalam mewujudkan layanan informasi yang memenuhi 
kebutuhan riset hukum bagi para hakim agung dalam penanganan perkara, serta riset lain 
dalam fungsi pengelolaan dan pengembangan organisasi MA.  
 
Hasil asesmen menunjukkan bahwa selain mendukung fungsi riset penanganan perkara dan 
pengelolaan serta pengembangan organisasi MA, Perpustakaan MA juga sangat penting untuk 
mendorong penguatan perpustakaan-perpustakaan yang ada di seluruh satuan kerja di bawah 
MA, termasuk yang ada di pengadilan-pengadilan. Sayangnya, hasil asesmen menunjukkan 
masih cukup jauhnya gap antara kondisi perpustakaan saat ini dengan fungsi-fungsi yang 
diharapkan tersebut.  
 
Beberapa rekomendasi yang diajukan berdasarkan hasil asesmen tersebut adalah: 
(1) Revitalisasi Perpustakaan MA harus diprioritaskan dengan memperkuat kapasitas, kualitas 

dan kuantitas sumber daya manusia yang ada di dalamnnya, pembenahan mekanisme 
kerja dan standar layanan perpustakaan, serta modernisasi fasilitas pelayanan; 

(2) Penekanan fungsi perpustakaan MA sebagai perpustakaan deposit dan pelestarian, 
sehingga seluruh terbitan Mahkamah Agung wajib disimpan dan menjadi koleksi MA; 

(3) Penggunaan mekanisme dokumentasi digital sebagai bagian dari proses preservasi dan 
diseminasi koleksi perpustakaan, sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses seluruh 
terbitan Mahkamah Agung RI melalui Perpustakaan Mahkamah Agung RI.  

 
 

2. Mendorong Penguatan Independensi Hakim 

 

Capaian: 

Diskusi terfokus dengan Forum Diskusi Hakim Indonesia (Maret 2016), penyampaian Catatan 

Kritis kepada Wakil Ketua Komisi III DPR RI (Oktober 2016) 

 

Momentum untuk mendorong kembali penguatan independensi Hakim muncul melalui 

diinisiasinya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim sejak 2015 oleh 

anggota-anggota Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) yang disambut positif oleh Komisi 

Yudisial. Urgensi soal dibutuhkannya undang-undang tersendiri untuk mengatur jabatan hakim 
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disampaikan oleh LeIP dalam audiensi bersama FDHI dengan Wakil Menteri Pemberdayaan 

Aparatur Negara pada akhir April 2014 yang membahas pengaturan jabatan hakim. Aspirasi 

dari yang disampaikan oleh FDHI sendiri pada saat itu adalah baru pembentukan peraturan-

peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan mengenai Hakim sebagai pejabat 

negara sebagaimana disebut dalam Pasal 11 UU 43/1999 yang mengubah UU Nomor 8/1974, 

dan Pasal 122 UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mencabut UU 43/1999. 

 

Pada 2016, LeIP berupaya untuk berkontribusi dalam pembahasan yang terus bergulir oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan perwakilan kalangan hakim yang secara resmi 

diwakili oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Selain IKAHI, LeIP juga mengupayakan diskusi 

mengenai ketentuan-ketentuan kritikal berkaitan dengan jabatan hakim dengan kalangan 

hakim secara informal, salah satunya dengan hakim-hakim muda yang tergabung dalam FDHI, 

yang diselenggarakan pada Maret 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6 Focus Group Discussion dengan FDHI 

 

Beberapa substansi dalam RUU yang dalam pandangan LeIP merupakan isu pokok dan kritikal 

di antaranya adalah sebagai berikut: 

 

a. Kewajiban negara dalam pengelolaan SDM hakim 

 

Pengaturan mengenai kewajiban negara dalam pengelolaan SDM Hakim kritikal mengingat 

saat ini, setelah diberlakukannya sistem satu atap dalam pengelolaan lembaga peradilan 

termasuk hakim pada 2004, terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai siapa atau lembaga 

negara mana yang sesungguhnya mengemban kewajiban pengelolaan SDM Hakim. Akibat 

ketidakjelasan pengaturan tersebut, akibatnya justru muncul semacam tidak hadirnya sama 

sekali negara dalam pengelolaan jabatan SDM Hakim, kecuali untuk hal-hal rutin yang bersifat 

rutin, seperti pembayaran gaji serta promosi mutasi. Hal ini antara lain diindikasikan dari 

“tertinggalnya” kenaikan gaji hakim dalam proses kenaikan gaji pegawai negeri selama 

beberapa tahun sejak 2008, sampai dengan hakim-hakim mulai melakukan keluhan terbuka di 

tahun 2012. Beberapa hal yang penting diatur secara rinci kewenangan dan mekanisme 

pokoknya dalam RUU Jabatan Hakim adalah:  

- Kenaikan gaji dan tunjangan 

- Perencanaan kebutuhan dan rekrutmen 
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- Pendidikan dan pembinaan Hakim 

b. Pola Karir Hakim (Mutasi dan Promosi) 

 

Pola karir hakim perlu menjadi salah satu perhatian khusus dalam penyusunan RUU Jabatan 

Hakim dalam konteks untuk memastikan tercipta dan terjaganya independensi hakim. Dalam 

survei kecil yang dilakukan LeIP terhadap 30 orang hakim pada 2014, lebih dari setengahnya 

menjawab bahwa pola promosi dan mutase yang ada saat ini merugikan independensi hakim. 

Oleh karena itu, penyusunan RUU Jabatan Hakim menjadi peluang penting untuk merumuskan 

pola promosi dan mutasi hakim yang sejauh terhindar dari potensi merugikan bagi 

independensi hakim. 

 

c. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja 

 

Pengawasan dan evaluasi kinerja terhadap hakim selalu menjadi isu sensitif dalam pengelolaan 

SDM hakim. Seperti halnya pejabat publik lainnya, dari hakim sewajarnya dituntut suatu 

bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban profesi. Namun di sisi lain, fungsi yang diemban 

jabatan hakim mensyaratkan agar hakim senantiasa terjaga independensinya. Pelaksanaan 

bentuk-bentuk mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja terhadap hakim harus 

dirumuskan dengan cermat untuk memastikan kedua mekanisme tersebut dapat digunakan 

untuk memastikan kualitas hasil kerja dan sikap profesional hakim untuk kepentingan pencari 

keadilan, serta parameter dalam kegiatan promosi mutasi hakim, dan tidak menjadi alat 

intervensi ataupun intimidasi terhadap hakim. 

 

2. Tata Kerja dan Kapasitas Lembaga  

 

Capaian: 

Rekrutmen Peneliti Muda dan Kepala Divisi Umum dan Keuangan, induction training peneliti 

muda; Pemindahan kantor di unit yang lebih luas dan memadai untuk mendukung aktifitas 

kerja lembaga; dan Keikutsertaan beberapa staf dalam konferensi internasional. 

 

Pada tahun 2016 restukturisasi organisasi dan pengembangan kapasitas peneliti di level 

Peneliti madya dan peneliti muda menjadi fokus utama di LeIP. Selain itu, upaya penguatan 

kelembagaan juga dilakukan dengan merekrut empat orang peneliti muda dan satu orang 

Kepala Divisi Umum dan Keuangan menggantikan personil sebelumnya, Cholil Mahmud yang 

mengundurkan diri.  

 

Berbeda dengan rekrutmen pada periode-periode sebelumnya, selama masa percobaan dalam 

proses rekrutmen kali ini, disusun proses training dan induksi yang intensif untuk para calon 

peneliti. Jumlah empat orang peneliti dalam rekrutmen kali ini dapat dikatakan cukup besar 

dibandingkan rekrutmen pada periode sebelumnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan 

sumber daya dalam pelaksanaan program-program, rekrutmen keempat peneliti muda 

tersebut dimaksudkan sebagai proses kaderisasi untuk mewujudkan kesinambungan LeIP 

sebagai sebuah lembaga.   
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Gambar 7 Proses Rekrutmen Peneliti Muda pada Tahap Pertama 
 
Kantor LeIP yang berlokasi di Puri Imperium Office Plaza Kuningan telah melaksanakan 
perpindahan ke ruang kantor yang lebih luas, dari sebelumnya berada di unit G.01A seluas 
73,84 m2 dan saat ini berada di unit G17 seluas 140,60 m2 yang diikuti dengan pengadaan 
peralatan kantor untuk penunjang kinerja personil. Diharapkan dengan bertambahnya 
personil/staf, tidak mengurangi kenyamanan dalam bekerja guna memenuhi target yang ingin 
dicapai dan keberlanjutan program untuk mendorong kemandirian LeIP. Selain itu rencana 
perubahan struktur lebih di matangkan untuk menghadapi tantangan ke depan. 
 
Untuk pengembangan kapasitas di level peneliti Muda dan Madya pada tahun 2016, beberapa 

staf telah mengikuti conference di dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas 

dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka, disamping pembelajaran dengan 

metode resitasi/penugasan dengan bimbingan Peneliti senior.  

B Kesimpulan 

 

Melihat pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas beserta capaiannya, dapat dikatakan LeIP telah 

memenuhi tiga dari empat poin arahan program tahun 2016 yang disepakati dalam Rapat 

Tahunan 2015, yaitu: a. Pengembangan sistem konsistensi putusan, b. Pengembangan sistem 

pengelolaan informasi dan pengetahuan (knowledge management) sektor peradilan, serta c. 

Pengembangan jejaring di tingkat nasional dan internasional.   

 

Berefleksi pada pelaksanaan kegiatan dua tahun terakhir, serta dinamika yang terjadi dalam 

sistem peradilan Indonesia, ada beberapa rencana yang ditargetkan dilaksanakan oleh LeIP 

pada tahun 2017-2018 ini. Yaitu: 

a. Pelaksanaan dan pengelolaan forum diskusi unsur-unsur masyarakat sipil pemangku 

kepentingan dalam proses pembaruan peradilan, yang disebut sebagai Indonesia Judiciary 

Reform Forum (IJRF). Forum ini direncanakan dapat dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun 

sekali sebagai wadah bagi unsur masyarakat sipil untuk mengevaluasi capaian dan 

menyusun strategi bersama dalam melaksanakan pembaruan peradilan. 
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b. Penyusunan program pendidikan khusus jurnalis di bidang hukum dan peradilan untuk 

meningkatkan kualitas dan kontribusi karya jurnalistik  dalam proses pembaruan peradilan. 

 

c. Penyusunan naskah akademis dan advokasi perubahan UU Mahkamah Agung dan UU 

badan-badan peradilan untuk mewujudkan beberapa konsep perubahan mendasar dalam 

kajian Konsep Peradilan Ideal (LeIP-NLRP 2010) di antaranya seperti penerapan sistem 

kamar sejak di pengadilan tingkat pertama dan pembatasan perkara ke MA. 

 

d. Intensifikasi kajian putusan dan pemberian asistensi untuk MA dalam menyiapkan sistem 

pendukung untuk meningkatkan konsistensi putusan. 

C Pengelolaan Keuangan 

 

LeIP Sejak tahun 2000 hingga 2015 telah melakukan audit keuangan dengan hasil WAJAR 
TANPA PENGECUALIAN. Laporan Keuangan LeIP tahun 2016 sedang memasuki proses audit 
oleh akuntan publik. 
 
Aktiva bersih yang dimiliki LeIP pada akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp.552.819.890,- yang 
berasal dari saldo tahun lalu sebesar Rp.799.556.430,- dikurangi Rp.246.736.540,- yang 
merupakan  selisih pendapatan dikurangi biaya tahun 2016. Jika dilihat dari besarnya kas 
lancar LeIP, dengan asumsi biaya overhead yaitu untuk gaji, sewa kantor dan operasional 
Rp.158.165.399,-/bulan, maka dana kas tersebut akan mampu mendanai selama kurang lebih 
3,5 bulan dengan catatan dalam waktu tersebut LeIP dalam menjalankan kegiatannya tidak 
mendapat dana dari donor atau pihak manapun. 
 

Berikut, adalah Laporan posisi Keuangan LeIP per 31 Desember 2016:  

(Dalam Rupiah) 

AKTIVA 

 

AKTIVA LANCAR  

  

- Kas dan setara kas                    2.946.754.830                 

- Piutang                        69.245.740             

- Biaya dibayar dimuka                       320.123.780                

  

JUMLAH AKTIVA LANCAR 3.336.124.350 

  

AKTIVA TETAP  

  

- Harga Perolehan 478.234.250                   

- Akumulasi Penyusutan 276.982.770 

  

JUMLAH AKTIVA TETAP                      201.251.480                   

  

JUMLAH AKTIVA                  3.537.375.830     

  

KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH 
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KEWAJIBAN  

- Kewajiban Lancar                   2.984.555.940                

- Kewajiban Jangka Panjang 0 

  

JUMLAH KEWAJIBAN 2.984.555.940 

  

AKTIVA BERSIH  

- Tidak Terikat                   2.369.699.670                

- Terikat Temporer (1.816.879.780)           

  

JUMLAH AKTIVA BERSIH 552.819.890 

  

JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA 
BERSIH 

3.537.375.830       

 

 

Berikut data keuangan program yang dikelola oleh LeIP pada tahun 2016 adalah sebagai 

berikut: 

 

Judicial Sector Support Program (JSSP) – CILC dan 
Kedutaan Belanda 

Rp. 4.746.252.330 

Pemantauan Pengadilan Tipikor – European Union Rp. 1.682.406.430 

Core Funding 2 – The Asia Foundation              Rp.      44.986.100 

Development of the Roadmap of Judiciary 
Knowledge Management System – Australia 
Indonesia Partnership for Justice/AIPJ 

 
Rp.     32.198.020 

 

 

Pada tahun 2016 total biaya operasional lembaga adalah dengan komposisi sebagai berikut: 

 

 
 

 

 

 1,377,401,832  

 50,477,800  

 273,748,200  

 196,356,960  

Komposisi Biaya Operasional 2016 

Gaji Asuransi Sewa kantor Utilities
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Dalam 5 (lima) tahun terakhir, besaran dana yang dikelola oleh LeIP dalam bentuk Pendapatan 

dan Biaya adalah sebagai berikut: 

 

 

D Daftar Program 2016 

 

Program Deskripsi Program 
Anggaran, Sumber 

Pendanaan dan 
Periode Pelaksanaan 

Judicial Sector 
Support Program 
(JSSP) 

Tujuan program JSSP adalah 
memberikan dukungan untuk 
penguatan kelembagaan 
institusi peradilan, yaitu 
Mahkamah Agung dan 
Kejaksaan Agung. 
 
Program ini terdiri dari 3 
komponen. Komponen 
pertama adalah penguatan 
institusi pendidikan MA dan 
Kejaksaan bekerjasama 
dengan Studiecentrum 
Rechtpleging (SSR), lembaga 
diklat personil peradilan di 
Belanda. 
 
Komponen kedua adalah 
dukungan bagi MA untuk 

€ 986.375,- 
Pemerintah Kerajaan 
Belanda, Agustus 
2014 – Januari 2018 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pendapatan/Income 4,740,299,4 1,483,651,2 2,810,117,2 3,971,754,3 7,381,912,8 9,011,241,0

Pengeluaran/Expenses 4,764,273,1 1,456,504,8 2,830,806,5 3,916,832,1 6,502,135,5 9,257,977,6

 -

 1,000,000,000

 2,000,000,000

 3,000,000,000

 4,000,000,000

 5,000,000,000

 6,000,000,000

 7,000,000,000

 8,000,000,000

 9,000,000,000

 10,000,000,000

Pengelolaan Dana  

Pendapatan/Income Pengeluaran/Expenses
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Program Deskripsi Program 
Anggaran, Sumber 

Pendanaan dan 
Periode Pelaksanaan 

meningkatkan fungsi 
yudisialnya. Kegiatan-
kegiatan difokuskan pada 
penguatan implementasi 
sistem kamar dan 
pembatasan perkara pada 
MA. 
 
Komponen ketiga adalah 
pengembangan sistem 
penganggaran berbasis 
kinerja (performance based 
budgeting system) yang 
dilaksanakan bersama 
dengan Biro Perencanaan MA 
dan Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional 
(Bappenas). 
 

Strengthening the 
Performance of 
Anti-Corruption 
Law through 
Building Civil 
Society 
Actors’Capacity 
and the Judicial 
Institution’s 
Prosecution and 
Adjudication Skills 
 

Kegiatan ini bertujuan untuk: 
a. Menumbuhkan 

kesadaran organisasi 
masyarakat sipil dan 
akademisi di beberapa 
daerah untuk melakukan 
pemantauan dan 
menggunakan data 
pengadilan, serta 

b. Meningkatkan kapasitas 
organisasi-organisasi 
masyarakat sipil (OMS) di 
beberapa daerah untuk 
melakukan analisis data 
hasil pemantauan 
pengadilan 

c. Meningkatkan kapasitas 
OMS di beberapa daerah 
untuk melakukan 
advokasi kebijakan 
berdasarkan hasil 
pemantauan di 
pengadilan 

 
Dalam program ini, LeIP 
bekerjasama dengan 
Lembaga Studi dan Advokasi 
Hak Asasi Manusia (ELSAM) 
serta beberapa lembaga 

€ 399.473,- , EU 
(European Union), 
Februari 2015 – 
Februari 2018 
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Program Deskripsi Program 
Anggaran, Sumber 

Pendanaan dan 
Periode Pelaksanaan 

swadaya masyarakat di 
beberapa daerah, yaitu 
MaPPI FHUI (Jakarta), LBH 
Surabaya, LBH Bandung, 
Komite Pemantau Legislatif 
(Makassar) dan Sentra 
Advokasi Hak untuk 
Pendidikan Rakyat/SAHDaR 
(Medan) 
 

Development of 
The Roadmap of 
Judiciary 
Knowledge 
Management 
System 
 

Program ini bertujuan untuk 
mengetahui: 
a. Data dan informasi apa 

saja yang dibutuhkan oleh 
para Hakim dalam 
memeriksa dan memutus 
suatu perkara, 

b. Bagaimana seharusnya 
penyediaan dan 
pengelolaan yang ideal 
atas data dan informasi 
yang dibutuhkan oleh 
Hakim dalam memutus 
perkara 

c. Bagaimana situasi riil dari 
akses dan sumber 
informasi yang memuat 
data dan informasi yang 
dibutuhkan Hakim, serta 

d. Bagaimana langkah dan 
tahapan yang perlu 
dilakukan untuk 
mewujudkan penyediaan 
dan pengelolaan yang 
ideal atas data dan 
informasi yang 
dibutuhkan oleh Hakim 
dalam memutus perkara. 
 

Rp 352.075.000,-, 
AIPJ, Mei – Oktober 
2016 
 
 
 

Small Claim Court 
– Optimizing 
Small Claims 
Procedure 
 

Program ini merupakan 
kelanjutan dari program 
tahun sebelumnya untuk 
penyusunan prosedur 
pengajuan gugatan 
sederhana di pengadilan-
pengadilan tingkat 
pertamayang dilaksanakan 
bersama dengan Pusat Studi 

Rp. 69.105.000,- , 
AIPJ, Maret 2016 – 
Oktober 2016 
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Program Deskripsi Program 
Anggaran, Sumber 

Pendanaan dan 
Periode Pelaksanaan 

Hukum dan Kebijakan (PSHK).  
Kegiatan yang dilaksanakan 
tahun 2016 ini adalah 
Monitoring dan Evaluasi 
implementasi Perma No. 2 
Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Gugatan 
Sederhana tersebut oleh 
pengadilan-pengadilan 
tingkat pertama di beberapa 
daerah. 
 

Improving 
Effectiveness of 
the Justice Sector 
(Supreme Court, 
Prosecutors and 
KPK) to Prosecute 
and Adjudicate 
Corruption Cases 

Program ini bertujuan 
meningkatkan efisiensi 
penuntutan dan pemeriksaan 
perkara tindak pidana korupsi 
(tipikor) di pengadilan melalui 
penguatan database yang 
membantu riset perkara para 
penegak hukum, serta 
penyamaan persepsi antara 
penuntut umum di Komisi 
Pemberantasan Korupsi dan 
Kejaksaan RI. Kegiatan-
kegiatan yang dilakukan 
dalam pelaksanaan program 
ini adalah: 
- Audit dan Analisis 

Kesenjangan Konten Ideal 
yang Dibutuhkan Penegak 
Hukum pada Pusat-Pusat 
data Perkara Tindak 
Pidana Korupsi 

- Indeksasi, Anotasi dan 
Penelitian Problem 
Koordinasi Kejaksaan dan 
Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) dalam 
Perkara Korupsi 

- Lokakarya penanganan 
perkara tipikor untuk 
penuntut umum KPK dan 
Kejaksaan RI 

 

Rp. 1.282.653.374,-  , 
TAF – USAID, 
Desember 2016 – 
2020 
 

Regulatory 
review of the Civil 
Service and Public 
Service Law 

Program ini dilaksanakan oleh 
LeIP sebagai bagian dari 
konsorsium yang 
dikoordinatori oleh YAPPIKA. 

Rp.338.912.770,- 
CEGAH MSI-Yappika, 
February-September 
2017 
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Program Deskripsi Program 
Anggaran, Sumber 

Pendanaan dan 
Periode Pelaksanaan 

Dalam konsorsium ini LeIP 
mendapatkan tugas untuk 
melakukan kajian mengenai 
posisi hukum (legal standing) 
dari Komisi Aparatur Sipil 
Negara (KASN) dalam 
gugatan perkara tata usaha 
negara atas rekomendasi-
rekomendasi yang dihasilkan 
oleh KASN. 
 
Sementara itu, YAPPIKA dan 
PATTIRO sebagai anggota 
konsorsium lainnya bertugas 
menganalisis kebutuhan atas 
revisi UU Pelayanan Publik 
dan UU Aparatur Sipil Negara. 
 

 

 




