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BABIII 

Hasil Penelitian dan Analisa 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Yogyakarta 

Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta terletak di di Jalan Kapas No. 10 

Y ogyakarta. Lokasi PN berada berada dalam satu wilayah dengan 

beberapa instansi peradilan lainya, seperti: Kejaksaan Tinggi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Daerah Istemewa Yogyakarta. 

Selain itu lokasi Pengadilan Negeri Yogyakarta berdekatan dengan 

beberapa instansi pemerintah pusat, seperti Departemen Agama dan 

Departemen Keuangaan. Jika dilihat dari konsiruksi bangunannya, maka 

Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan Pengadilan Negeri terluas jika 

dibandingkan dengan keempat Pengadilan Negeri lainya di Daerah 

lstimewa Yogyakarta. Pengadilan Negeri ini memiliki tujuh buah ruang 

sidang sebagai berikut: 

a. Candra, 

b. Kartika, 

c. Tirta, 

d. Cakra (merupakan ruang sidang terbesar yang kerap digunakan untuk 

persidangan kasus besar(menarik perhatian publik)) 

e. Garuda,dan 

f. Sari 

Sedangkan satu ruangan yang berada di dilantai dua, tidak diberikan, 

namanya. Ruang sidang ini seringkali dipergunakan oleh Majelis Hakim 

yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Seiain terdapat ruang sidang 

di lantai dua, juga terdapat ruallf8Kepala PN, Wakil Kepala PN dan Hakim 

Anggota. Saat ini PN Jokjakarta dipimpin oleh Widodo SH. Data 

mengenai sejuMlah nama yang pemah menjadi ketua PN Yogyakarta 

beserta tahun jabatannya tidak dapat disebutkan oleh peneliti, hal ini lebih 

dikarenakan karena ketiadaan data yang peneliti miliki hal ini dikarenakan 

data tersebut tidak diberikan oleh pihak PN Yogyakarta. 
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I 

Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta26 

Ketua 

Widodo, S.H. 

Panitera I Sekretaris 

Bangun Sugiarto, S. H 

Wakil Panitera Wakil Sekretaris 

21 

Panmud Pidana io Kumitias Ambarsakti, S.H . Aditya Nurbaningrung 

Sri Astuti, S.H 

I 

Panmud Perdata Panmud Hukum 

Siswadi S.H. Nuriman, S.H. 

Panitera Pengganti :31 orang 

Juru Sita : 3 orang 

Sub Bag Keuangan Sub Bag Kepegawaian ! 

A. Janu Subowo. 

Kesekretariatan 

Staf keseketariatan 

Sri Endang, M. S.H. 

:4 orang 

:49 orang 

Sub Bag Umum 

Sutjipto. 

ICM.Laporanjudicia/ Profiling untuk PN yogyakarta dan PN Sleman September-Oktober 
2005 
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Humas PN Yogyakarta : Sinung Hermawan, S.H (Sekaligus Hakim 

Anggota) 

Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan pengadilan Kelas I A, 

dilingkungan Provinsi Daerah lstimewa Jokjakarta, perkara yang masuk 

selama tahun 2004 adalah sebagai berikut: 

Tabel3 

Perkara Pidana yang masuk dan Pe11) elesaiannya di Pengadilan Negeri 

Yogyakarta pada tahun 2004 

Operasional Jenis Perkara 
Cepat Singkat Biasa 

Sisa tahun sebelumnya - - 30 

Jumlah perkara masuk 14255 196 179 

Jumlah seluruhnya 14255 196 209 

Banyaknya yang diputus 14225 196 186 

Verzet - - -
Banding - - 6 

Kasasi - - 5 

Grasi - - -
PK - - -

.. 
Sumber: Laporan]udlclal Profihng untuk PN yogyakarta dan PN Sleman September-Oktober 

2005 

Tabel diatas adalah jumlah perkara pidana yang masuk dan yang 

diputus oleh PN Yogyakarta selama tahun 2004. Tahun 2003 PN 

Yogyakarta mempunyai sisa perkara berjumlah 30 untuk perkara biasa. 

Jumlah perkara yang masuk untuk jenis perkara cepat adalah 14255 dan 

semuanya dapat diputus pada tahun 2004. Untuk jenis perkara sinkat yang 

masuk di PN Y ogyakarta selama tahun 2004 ada!ah 196 dan semuanya 

dapat diputus di tahun 2004. Sedangkan untuk perkara biasa yang masuk 

di PN Y ogyakarta adalah 179 dan mempunyai sisa perkara di tahun 2003, 

jumlah seluruh perkara biasa di PN Yogyakarta pada tahun 2004 adalah 

209 Gumlah perkara yang masuk pada tahun 2004 ditambah dengan sisa 



perkara pada tahun 2003(179+30=209)). Jumlah semua perkara selama 

tahun 2004 di PN Yogyakarta adalah 14660. Angka ini didapat dari jumlah 

perkara cepat ditambah dengan jumlah perkara biasa ditambah jumlah 

perkara singkat ditambah lagi dengan sisa perkara pada tahun 2003. Untuk 

jenis perkara biasa jumlah perkara yang diputus ada1ah 186, ini berarti 

untuk jenis perkara biasa masih ada sisa perkara untuk tahun 2005 

berjumlah 23. Angka ini didapat dari jumlah seluruh perkara pada tahun 

2004 (209) dikurangi dengan jumlah perkara yang diputus ( 186). 

Sedangkan jenis perkara biasa ada upaya hukum, upaya hukum banding 

berjumlah 6 dan upaya hukum secara kasasi berjumlah 5 dan tidak ada 

upaya hukum secara verzet dan PK di PN Jogjakarta pada tahun 2004. 

Tabel4 

Perkara Perdata yang masuk dan Penyelesaiannya Negeri 

Yogyakarta pada tahun 2004 

Operasional Jenis Perkara 
Gugatan Permohonan 

Sisa tahun sebelumnya 31 2 

Jumlah perkara masuk 94 70 

Jumlah seluruhnya 125 72 

Banyaknya yang diputus 107 72 

Verzet - -

Banding 31 -
Kasasi 19 -
PK -
Ek.sekusi 31 

0 0 Sumber: Laporanjudtctal Profilmg untuk PN yogyakarta dan PN Sleman September-Oktober 

2005 
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Tabel diatas adalah jumlah perkara perdata yang masuk dan yang 

diputus oleh PN Yogyakarta selama tahun 2004. Sisa perkara dari tahun 

2003 berjumlah 31 untuk gugatan dan 2 untuk jenis permohonan. Jumlah 

perkara yang masuk adalah 94 untuk gugatan dan 70 untuk permohonan. 

Jumlah se1urub perkara untuk jenis perkara gugatan adalah jumlah perkara 

yang masuk ditambah dengan jumlah sisa perkara ditahun 2003 

(94+3 125), untukjumlah seluruh perkara pntukjenis pernohonan adalah 

72 (sisa perkara pada tahun 2003 ditambah dengan jumlah seluruh perkara 

yang masuk pada tahun 2004). Sedangkan jumlah seluruh perkara perdata 

di PN Yogyakarta pada tahun 2004 adalah 197, angka ini didapat dari 

jumlah seluruh perkara untuk jenis gugatan (125) ditambah dengan jumlah 

seluruh perkara untuk jenis permohonan (72). Untuk upaya hukum 

banding berjumlah 31 dan kasasi bejumlah 19. 

2. Gambaran Umum tentang Indonesian Court Monitoring 

Indonesian Court Monitoring (ICM) adalah lembaga swadaya 

masyarakat yang berkonsentrasi terhadap pemantauan proses peradilan dan 

lembaga peradilan secara lebih terarah dan sistematis. ICM didirikan oleh 

para aktivis dan praktisi hukum pada tanggal 30 April 2000 di Yogyakarta. 

ICM sendiri mempunyai visi terwujudnya peradilan yang bebas, bersih 

berwibawa dan tidak memihak. Untuk mencapai tujuan pendiriannya 

(terwujudnya peradilan yang bersih, berwibawa dan tidak memihak 

(imparsial)). maka ICM melakukan kegiatan, yang meliputi, tetapi tidak 

terbatas pada hal-hal yang sebai berikut :27 

l. Melakukan analisis dan kajian te' ~tadap proses peradiian 

2. Melakukan advokasi terhadap warga masyarakat yang dirugikan dalam 

proses peradilan; me1akukan inventarisasi da dokumentasi terhadap 

putusan-putusan pengadilan yang mengindikasikan penyimpangan; 

3. Melakukan eksaminasi atas putusan-putusan pengadilan yang 

kontroversia1; 

Journal "A WAS" Vol November 2003 
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4. Melakukan analisis dan kajian terhadap rekrutmen, promosi dan aparat 

penegak hukum; 

5. melakukan dokumentasi, sosialisasi dan rekomendasi hasil kerja 

Iembaga; 

6. Menerbitkanjumal dan bulletin; 

7. Usaha~usaha lain yang berkaitan serta menunjang terlaksananya usaha

usaha tersebut diatas. 

3. Gambaran Umum tentang Pengawasan Eksternal Pengadilan 

a. Obyek Pengawasan 

Objek pengawasan meliputi keseluruhan proses peradilan 

Tabel5 

Pemantauan proses Peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 

tahun 2004 

Jumlah perkara Kesalahan 
Jumlah 

seluruh 

14452 

Perkara Penerapan 
Perilaku Formil 

yang hukum positif 

5025 623 461 35 3906 

Tabel diatas adalah hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICM 

terhadap perkara-perkara dalam persidangan di PN. Yogyakarta pada 

Tahun 2004. Jumlah perkara yang masuk adalah 14452. Jumlah 

kesalahan perilaku adalah 623. 

Yang termasuk kategori kesalahan perilaku adalah: 

1) Pengunjung sidang melakukan kegaduhan, teriakan tetapi tidak 

diperingatkan oleh hakim yang juga bertugas menjaga ketertiban 

dan kehormatan sidang. 

2) Teror psikologis dari pengunjung sidang tidak dinetralkan oleh 

Hakim selaku Pemimpin Sidang. 

3) Hakim sering tertidur saat sidang sedang berlangsung, yan~ berarti 

juga tidak menjaga kode kehormatan hakim "Kartika Chandra Sari 

Tirta". 
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4) Hakim, Jaksa, Advokat berkomunikasi dengan pihak luar pada saat 

sidang sedang berlangsung, dengan tulisan di kertas, lisan dengan 

HP maupun SMS. 

Dari kesalahan-kesalahan diatas bertentangan dengan dengan Pasal 

217 KUHAP yang berbunyi: 

(a). Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata 

tertib di persidangan 

(b). Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk 

memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan 

segera dan cermat 

Yang termasuk kategori kesalahan Formil adalah: 

l) Pemeriksaan keterangan saksi secara bersama-sama dihadirkan 

dalam sidang, bukannya satu-satu agar dapat dilakukan konfrontasi 

secara baik. 

Hal ini melanggar Hal ini bertentangan dengan dengan Pasal 160 

ayat (l) yang berbunyi "Saksi dipanggil ke dalam ruangan sidang 

seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik

baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat 

penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum" 

2) Pembacaan Putusan tanpa didahului dengan "Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" 

Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 UU No 14 Tahun 1970 

tentang K.etentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman yang berbunyi: 

(a).Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAJ.J 

KETUHANAN YANG MAHA ESA" 

Untuk kesalahan penerapan hukum positif seperti dalam Pasal 188 

KUHAP ayat (3) yang berbunyi "Penilaian atas kekuatan 

pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu 

dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia 

mengadakan ~pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan 
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keseksamaan berdasarkan hati nuraninya" Untuk kesalahan 

penerapan hukum positif ini banyak ditemui terhadap kasus 

psikotropika. Beberapa orang yang terlibat dalam kasus 

psikotropika merupakan anak pemangku jabatan di instansi 

pemerintahan sehingga seringkali orang tuanya melakukan 

"pendekatan" kepada aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan 

hakim. Akhirnya pada saat dilakukan pemeriks2?n di pengadilan, 

penerapan hukum terhadap terdakwa "digeser" dengan tujuan 

untuk meringankan terdakwa. 

b. Subyek Pengawasan 

Subyek yang melakukan pemantauan adalah siapapun, yang 

karena kepedulian (concern)nya terhadap tegaknya proses peradilan 

yang bersih dan adil, merasa perlu mengambil tindakan apapun yang 

dibutuhkan apabila ada indikasi penyimpangan pada proses peradilan. 

Berdasarkan pengamatan terhadap bentuk pemantau di lapangan, 

setidaknya peneliti bisa melihat ada dua tipologi pemantau, yaitu : 

Pertama, tipe pemantau internal, dan kedua, tipe pemantau eksternal. 

Pemantau internal adalah mereka yang karena jabatan atau profesi 

hukumnya, mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan 

detektif, apabila ada dugaan awal bahwa telah terjadi penyimpangan 

dalam proses peradilan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

Mahkamah Agung. 

Sedangkan pemantau eksternal adalah seluruh elemen masyarakat sipil 

yang secara sadar melakukan tindakan-tinriakan proaktif pelacakan 

apabila tercium berbagai penyimpangan dalam proses peradilan yang 

mestinya ditegakkan di atas prinsip-prinsip keadilan. Elemen 

masyarakat yang termasuk dalam kelompok ini, misalnya : LSM-LSM 

yang memfokuskan lahan garapnya pada pemantauan peradilan, LSM 

non peradilan, civil society organizations (CSO), media massa, 

akademisi, tokoh-tokoh hukum dan pradilan yang teruji integritas cian 

moralitasnya, korban penyimpangan peradilan, dan lain-lain. 
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Dalam hal ini perlu diingatkan, bahwa inisiatif melakukan pcmantauan 

yang ke dua (ekstemal) diambil oleh elemen masyarakat sipil mana 

kala yang pertama dianggap tidak terlalu efektif dan efisien 

keberadaanya dan diragukan kredibilitasnya. 

c. Tujuan DarJ Pengawasan 

Ada dua jawaban yang bisa dikemukakan terhadap pertanyaan ini, 

yaitu, bahwa kegiatan pemantauan mempunyai tujuan umum yang 

bersifat jangka panjang dan tujuan praktis yang bersifat jangka pendek. 

Tujuan umum yang bersifatjangka panjang adalah : 

I) Mendorong tegaknya harkat dan martabat lembaga peradilan 

sebagai institusi gerbang terakhir pencarian keadilan agar menjadi 

lembaga yang bersih dan berwibawa yang tidak terkontaminasi 

segala bentuk praktek KKN maupun penyimpangan-penyimpangan 

yang lain. 

2) Membangun atau membentuk basis-basis yang memungkinkan 

munculnya lembaga peradilan yang adil dan fair. 

3) Mewujudkan penegakan hukum yang memihak rasa keadilan 

hukum masyarakat. 

4) Terbentuknya peradilan yang bersifat Jemokratis dan berkeadilan 

sosial. 

Sedangkan tujuaa praktis yang bersifat jangka pendek adalah : 

1) Membuatprogress report tentang indikasi penyimpangan. 

Memberikan support data kepada korban penyimpangan di 

peradilan atau siapapun orang yang melakukan advokasi dengar! 

cara mencari, menemukan, dan mengidentifikasi bentuk-bentuk 

atau pola-pola penyimpangan tersebut - baik penyimpangan 

fonnil, materiil, maupun perilaku menyimpang objek pantau. 

Temuan ini nantinya akan dijadikan sebagai referensi bagi 

ketepatan dan keefektifitasan rancangan strategi. advokasi lebih 

lanjut, yang akan dtempuh untuk memulihkan hak-hak korban 

yang sudah dirugikan oleh adanya penyimpangan tersbut. 
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2) Menjaga perhatian publik (public attention) agar selalu perduli 

terhadap isu-isu peradilan. 

3) Memberikan shock teraphy preventif maupun kuratif terhadap 

objek pemantauan peradilan yang mencoba melakukan tindakan

tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau praktek 

judical corruption 

4. Pelak.sanaan pengawasan yang dilakukan oleh ICM 

Dalam menunjang pelaksanaanya kegiatan pengawasan maka tugas-tugas 

dibagi menjadi divisi-divisi antara lain:28 

a. Divisi litigasi 

Sesuai dengan namanya, Divisi ini dituntut untuk melakukan kegiatan 

pemantauan terhadap administrasi peradilan dan sekaligus pemantauan 

terhadap proses peradilan. Divisi Litigasi ini mempunyai tugas 

melakukan pemantauan terhadap proses peradilan, berikut hasil 

pemantauan oleh ICM (Divisi Litigasi) 

Tabel6 

Tabel Pemantauan Proses persidangan di PN Yogyakarta Tahun 2004 

NO Kesalahan Peraturan yang Dilanggar Jumlah 
Upaya Hukum 
PU TD 

1 Hakim dan JPU Pasal 4 uu No 14 Tahun 1970 120 - -
Tidak cermat tentangKetentuan-Ketentuan Pokok 
menangani Kehakiman 
~rkara 

2 Putusan tidak pasal 182, ayat 3 KUHAP 117 - -
me1alui 
permusyawarata 
n majelis hakim --

3 Majelis tidak Penjelasan Bagian Umum no.9 UU no.14 223 - -
Iengkap tahun 1970, pasal94 KUHAP 

4 Saksi-saksi Penjelasan Bagian Umum No.5, pasal 17, 516 - -
aiperiksa secara pasal 18 UU no.l4 tahun 1970, pasal 64, 
bersama-sama Pasal 160 KUHAP 

5 Hakim ketua Pasal 217 KUHAP 143 - -
tidak 
menertibkan 
pengunjung 
sidang 

ICM. Buku Pandu311 Pengawasan Oleh ICM 2004 



Tabel di atas hasil pemantauan oleh ICM pada Tahun 2004. Hasil 

pemantauan diatas adalah kesalahan yang dilakukan dalam proses 

persidangan, jika dilihat dari Table 5 dengan perincian bahwa 

jumlah· semua perkara yang masuk di PN Yogya adalah 14452. 

Jumlah perkara yang terpantau adalah 5025 sedangkan dari perkara 

yang terpantau mengalami kesalahan dalam proses di persidangan 

berjumlah I I99. Jika di buat prosentase dari jumlah perkara yang 

dipantau adalah 22,26 %. Tabel diatas (Tabel 6) adalah hasil 

pemantauan dalam proses persidangan di PN Yogyakarta yang 

mengalami kasalahan : 

I) Untuk kesalahan Hakim dan JPU tidak cermat menangani 

perkara, kesalahan ini berjumlah 102. Hal ini bertentangan 

dengan Pasal 4 UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan

Ketentuan Pokok Kehakiman yang berbunyi: 

(b). Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" 

(c).Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya 

rmgan 

(d).Segala campur tangan dalam dalam urusan peradilan oleh 

pihak-pihak diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali 

dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 

Kesalahan yang dilakukan dan bertentangan dengan Pasal 4 

UU No 14 Tahun 1970 tentang Kett;·~tuan-Ketentuan PoLk 

Kehakiman adalah : 

(I). Pembacaan putusan tanpa didahului dengan kalimat "Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" 

(2). Dalam kenyataan peradilan dilakukan dengan berbelit-belit 

dan memakan waktu yang lama. 

(3). Terror psikologis dari pengunjung sidang tidak dinetralkan 

oleh Hakim selaku Pemimpin Sidang 
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Dalam Pasal 4 UU No 14 Tahun I 970 tentang Ketentuan

Ketentuan Pokok Kehakiman ini ditegaskan bahwa supaya 

pengadilan dapat memberikan keputusan yang semata-mata 

hanya untuk mencari keadilan berdasarkan atas Ketuhanan 

Yang Maha Esa, maka dari itu Hakim dapat mengambil 

keputusan yang sebenamya dan seadil-adilnya. 

Kasus ini banyak terjadi dalam kasus psikotropika. J'v!isalnya 

bagi terdakwa yang sebenamya menjadi pemilik dan pengedar 

berubah menjadi pemakai sehingga pada saat memeriksa 

terdakwa, hakim lebih menitikberatkan terdakwa sebagai 

pemakai yang akhirnya memberikan hukuman yang 

meringankan terdakwa 

2) Putusan tidak melalui permusyawaratan majelis hakim, 

Hal ini bertentangan dengan Pasal 182 ayat 3 KUHAP yang 

berbunyi " sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah 

terakhir untuk mengambil keputusan dan apabilaha perlu itu 

diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut 

umum meninggalkan ruangan" ICM mengetahui Hakim tidak 

melakukan musyawarah karena ICM mempunyai narasumber 

yang notabene "orang dalam" dalam lembaga peradilan?9 

3) Kemudian untuk kesalahan majelis tidak lengkap 

Hal ini bertentangan dengan Pasal 94 ayat (1) KUHAP yang 

berbunyi "Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud 

dalam pasa! g9 aya: (1) diadili (•'f'h ,-,engadilan dalam 

lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, 

yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang 

terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim". 

Kesalahan yang terjadi dan bertentangan dengan Pasal 94 ayat 

(I) KUHAP adalah hakim tunggal untuk perkara pidaRa biasa, 

1. 29 Wawancara dengan Abdoel Mukti, mantan anggota ICM 
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seharusnya hakim majelis, karena hakim tunggal hanya untuk 

perkara pidana singkat. 

4) Pemeriksaan keterangan saksi secara bersama-sama 

Hal ini bertentangan dengan Hal ini melanggar Hal ini 

bertentangan dengan dengan Pasal 160 ayat ( 1) yang berbunyi 

"Saksi dipanggil ke dalam ruangan sidang seorang demi 

seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh 

hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut 

umum, terdakwa atau penasihat hukum" 

5) Hakim ketua tidak menertibkan pengunjung sidang 

Hal ini melanggar Pasal 217 KUHAP yang berbunyi: 

a). Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan 

memelihara tata tertib di persidangan 

b). Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang 

untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib 

dilaksanakan dengan segera dan cermat 

Kesalahan yang terjadi sesuai dengan pasal ini adalah : 

(1 ). Pengunjung sidang melakukan kegaduhan, teriakan tetapi 

tidak diperingatkan oleh hakim yang juga bertugas menjaga 

ketertiban dan kehormatan sidang. 

(2).Hakim anggota hadir terlambat dalam mengikuti sidang 

b. Divisi advokasi. 

Mempunyai tugas melakukan advokasi terhadap dugaan korban mafia 

peradilan 

Tabel7 

Kasus 
okt Nov Des 

SAH, Bantu! 

KaPNYK, 

Apr 
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Pemantauan kasus 

AriDewanto 
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Tabel diatas adalah advokasi yang dilakukan oleh ICM terhadap 

dugaan korban mafia peradilan, yang dibuat tebal adalah lamanya 

advokasi Y!lng dilakukan olah ICM. Sebenarnya advokasi yang 

dilakukan oleh ICM jumlahnya tidak hanya seperti yang ada dalam 

tabel diatas, peneliti hanya mendapatkan data sebagai berikut : 

a. Tanggal 28 Juni 2004 Kajati Jogjakarta tentang perkembangan 

kasus korupsi SAH di Bantu! 

Advokasi yang dilakukan oleh ICM, di antaranya adalah 

bergabung dengan koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) 

untuk menuntut pengusutan kasus Salurah Air Hujan (SAH) di 

Bantu! kepada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Selain 

menyampaikan pernyataan sikap yang disebarkan melalui media 

massa, ICM beserta koalisi LSM anti korupsi lainnya melakukan 

audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi setempat yang bertujuan 

untuk menuntut sekaligus memberikan dukungan agar kejaksaan 

menelusuri dugaan kasus korupsi pada saat pembangunan SAH di 

Bantu!. 

b. Advokasi Sertijab KPN Jogjakarta tanggal 7 Juli 2004 dari 

Susilowaty diserah terimakan kepada Widodo. Langkah-langkah 

membuat pernyataan sikap yang kemudian di relaise dimedia 

karena sertijab ini dinilai ada Cacat Pelaksanaan SK Mutasi Hakim 

Sosilowaty itu sendiri. 

c. Advokasi laporan atas nama Wigi tentang perkara pidana 

penyerangan kampus STIE Kerjasama bulan Agustus 2004. Kasus 

ini sebenarnya merupakan akibat dari konflik yang tajadi di 

kampus STIE Kerjasama di antara pengurus yayasan kampus 

tersebut yang masing-masing mengklaim (mengaku) sebagai 

pemilik dan pengurus yang sah. Kasus penyerangan tersebut terjadi 

di salah satu kampus yang terletak di Jalan Parangtritis, 
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Yogyakarta. Sebagai mahasiswa dan sekaligus menjadi korban dari 

kekerasan tersebut, Wigi bermaksud memperkarakan peristiwa 

tersebut ke polisi. Namun sebelumnya Wigi melakukan konsultasi 

hukum ke ICM dan sekaligus meminta dampingan untuk 

melaporkan perkaranya ke polisi. 

Atas laporan yang disampaikan Wigi, ICM memberikan konsultasi 

hukum dan membantu melakukan advokasi (pendampingan) untuk 

melaporkan kasus tersebut kepada polisi. Sebelumnya, ICM juga 

melakukan pencarian informasi mengenai kasus tersebut dengan 

mewewancarai beberapa narasumber yang mengetahui maupun 

terlibat dalam kasus tersebut. 

d. Ari Dewanto (anggota DPR Kota dari F PDI). Kasus ini mulai 

disidangkan di PN Jogja tanggal 7 September 2004 sampai adanya 

putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 28 April 

2005 

Ari Dewan to adalah anggota DPRD Kota Y ogyakarta dari Fraksi 

PDIP. Ari Dewanto terlibat dalam lelang tender proyek 

pembangunan SAH di Jln. lmogiri dengan meminjam bendera CV. 

Pranti Karya milik Suharyanto yang memenangkan tender 247,5 

juta. Di persidangan dia didakwa melakukan korupsi pada saat 

pembangunan saluran air hujan (SAH) di daerah lmogiri, Bantul. 

Pembangunan SAH ini dilakukan oleh sebuah perusahaan (CV) 

yang menjadi miliknya. Pada saat pembangunan dilakukan, 

terdapat kerugian negara sebesar Rp. 125 juta yang diduga 

dinikmati oleh terdakwa secara tidak sah. Terhadap kasus ini, ICM 

melakukan pemantauan selama sidang berlangsung di Pengadilan 

Negeri Yogyakarta. Pada akhirnya terdakwa divonis 4 tahun 

hukuman penjara dan denda 200 juta oleh majelis hakim. Yang 

menjadi ketua majelis hakim adaJah Widodo .dan -Jaksa penuntut 

umum adalah Tri Subardiman 
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Advokasi yang dilakukan oleh ICM tidak langsung berupa 

pembelaan di pengadilan, karena sebagai lembaga pengawas 

peradilan, ICM tidak bekerja sebagai pembela pihak yang 

berperkara. Artinya, ICM tidak bisa bertindak sebagai advokat bagi 

klien-ktien yang mempunyai perkara di pengadilan. Advokasi di 

sini dimaknai sebagai bagian dari proses pengawasan lembaga 

swadaya masyarakat untuk memantau (mengawasi), meneliti, 

menelaah (mengkaji) proses yang berlangsung di pengadilan, baik 

dalam penerapan hukum materiil maupun hukum formil. Advokasi 

yang dilakukan oleh ICM terlebih dahulu dimulai dengan berbagai 

kegiatan, antara lain: eksaminasi, riset (penelitian) dan 

pemantauan. 

c. Divisi Eksarninasi 

Mem punyai tugas : 

1) Melakukan indentifikasi terhadap putusan-putusan peradilan yang 

kontroversial 

Selama tahun 2004 ICM melakukan eksaminasi terhadap putusan 

yang kontroversial hanya satu kasus. Kasus Asuransigate yang 

melibatkan 3 orang anggota DPRD Yogyakarta telah dibawa ke 

pengadilan, tepatnya Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. 

Ada 3 anggota DPRD yang dianggap bertanggung jawab oleh 

Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketiga terdakwa tersebut, oleh JPU 

didakwa secara primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU 

No. 31 Tahun 1999 dan UU l~o. 20 Tahun 2001 jo Pasa! 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP dan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU 

No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 

(l) ke-1 KUHP. 

Atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum mengajukan eksepsi 

yang akhimya diterima oleh Hakim PN Yogyakarta. Dalam 

putusan selanya, hakim PN Y ogyakarta menerima eksepsi yang 

diajukan Penasehat Hukum. Atas putusan tersebut JPU 
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mengajukan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Tinggi {PT) 

Y ogyakarta. Setelah diperiksa hakim PT Y ogyakarta mem berikan 

putusan yang menganulir putusan PN Yogyakarta dan 

memerintahkan PN Y ogyakarta untuk memeriksa secara lengkap 

dakwaan JPU kepada terdakwa. Kasus ini diperiksa di Pengadilan 

Negeri Yogyakarta sepanjang tahun 2004 yang diregister dengan 

nomer perkara 123/Pid.B/2004/PN.Yk. Selanjutnya dari dakwaan 

Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melalui penasehat hukumnya 

mengajukan eksepsi. 

Eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa diperiksa di 

pengadilan dan oleh hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta 

dimenangkan melalui Putusan Sela pada tanggal 4 Nopember 2004 

dengan amar putusan yang pada intinya menyatakan menerima 

eksepsi para penasehat hukum dan menyatakan bahwa surat 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa batal demi 

hukum. 

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

T erhadap putusan Pen gad ilan N egeri Y ogyakarta terse but, jaksa 

Penuntut Umum mengajukan pelawanan (verzet). Setelah 

dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi {PT) Yogyakarta 

majelis hakim PT Yogyakarta mengeluarkan putusan pada tanggal 

13 Januari 2005 No. 06/Pid/2005/PTY yang amamya menyatakan: 

Mengadili 

menerima perlawam.li! Jaksa Penuntu Umum dalam perkarz 

nomor 123/Pid.B/2004/PN.Yk; 

membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Y ogyakarta 

tanggal 4 Nopember 2004 No. 123/Pid.B/2004/PN.Yk. 

terse but. 

Mengadili Sendiri 

Menolak eksepsi·eksepsi Penasehat Hukum para terdakwa 

seluruhnya; 
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Memerintahkan Hakim Pengadilan Tingkat pertama membuka 

kembali persidangan perkara ini untuk memeriksa secara 

lengkap dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas para Terdakwa. 

Menangguhkan biaya-biaya perkara ini dalam putusan akhir; . 
Dari hasil analisis yang dilakukan oleh majelis eksaminasi ditarik 

kesimpulan bahwa proses peradilan terhadap kasus Asuransigate di 

Pengadilan Negeri dan di tingkat banding secara formil memang 

tidak ada ketentuan yang dilanggar. Namun demikian tindakan 

Jaksa Penuntut Umum yang melakukan perlawanan (verzet) atas 

putusan sela Pengadilan Negeri Yogyakarta dinilai tidak bijaksana 

karena hanya akan memperlambat proses penyelesaian kasus. 

Kemudian secara materiil, majelis eksaminasi menilai masih 

banyak persoalan yang tidak terangkat maupun diulas secara 

mendalam baik oleh jaksa, penasehat hukum dan terlebih-lebih 

hakim yang memeriksa. 30 

Tentunya peristiwa tersebut menarik untuk dikaji. Di samping 

putusan yang dijatuhkan oleh hakim PN maupun PT Y ogyakarta, 

juga perlu dilihat materi dakwaan yang disusun oleh Jaksa 

sehingga pada saat dieksepsi hakim memberi putusan menerima 

eksepsi para terdakwa dan membatalkan dakwaan JPU. 

Berdasarkan kejanggalan tersebut, Indonesian Court Monitoring 

(ICM) sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang concern 

terhadap pemantauan peradilan dan pencgakan hukum memilih 

kasus ini sebagai bahan kaj ian eksaminasi 

2) Membentuk Majelis Eksaminasi yang bersifat partisipasif dan 

independen, yang melakukan uji shahih (eksaminasi) secara ilmiah 

terhadap putusan-putusan peradilan yang kontoversial; 

ICM.Eksaminasi terhadap putusan perkara asuransigate DPRD Prop Daerah Istimewa 
Yogyakarta, 2005 
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Menentukan majelis eksaminasi bukan hal yang sederhana, paling 

tidak orang yang dilibatkan dalam proses eksaminasi harus 

mempunyai kualifikasi tertentu khususnya penguasaan terhadap 

ilmu hukum. Karena sifatnya yang obyektif dan ilmiah maka orang 

yang menjadi anggota majelis eksaminasi tidak mempunyai 

hubungan langsung dengan kasus yang bersangkutan, artinya 

bukan pihak terdakwa, penasehat hukum, jaksa atau hakim yang 

memeriksa. 

Pihak yang menjadi anggota majelis eksaminasi dapat diambilkan 

dari akademisi yang secara khusus menguasai pokok perkara yang 

dieksaminasi. Akademisi ini diharapkan dapat menjalankan 

tugasnya untuk menelaah atau mengkaji produk peradilan yang 

berkaitan dengan kasus Asuransigate sesuai dengan ilmu hukum 

yang dikuasainya. Tentunya harus tetap obyektif dan ilmiah. 

Namun demikian, agar pembahasan lebih lengkap (komprehensif) 

akan lebih baik juga melibatkan unsur-unsur praktisi, sepanjang 

bukan orang yang menangani kasus bersangkutan. Praktisi ini 

diharapkan pada pengalaman praktisnya sehingga pembahasan 

dapat lebih komprehensif dengan mengkombinasikan sisi teoritis 

dan praktisnya. 

Anggota eksaminasi kasus Asuransigate melibatkan dua unsur 

sekaligus yaitu; seorang akademisi dan dua orang praktisi. Anggota 

tim eksaminasi yang dimaksud adalah: 

Sahlan Said, S.H. (Mantan Hakim) 

M. Abdul Kholiq, AF., S.H. (akademisi Fak. Hukum UII 

Yogyakarta) 

Thamrin Mahatmanto, S.H. (Advokat) 

Ketiga anggota majelis eksaminasi ini sengaja diambilkan dari 

unsur yang bervariasi dengan maksud agar . ·terjadi sharing 

pengetahuan sehingga dapat sating melengkapi. Dengan demikian, 

eksaminasi dapat menghasilkan materi yang benar-benar obyektif, 
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ilmiah dan independen sehingga dapat dipertanggung-jawabkan 

secara akademik. 

Dalam kasus ini majelis eksaminasi memberikan beberapa 

masukan sebagai rekomendasi agar kasus Asuransigate ini dapat 

terungkap secara keseluruhan. Hal yang direkomendasikan 

adalah:31 

1. Berdasarkan kajian secara teoritis yuridis ditemukan dugaan 

keterlibatan pihak lain di luar ketiga terdakwa, maka majelis 

eksaminasi mendorong pihak kejaksaan agar terdakwa pihak 

lain yang terlibat dalam kasus ini dapat diungkap dan diproses 

pula demi tegaknya supremasi hokum dan tersekenggaranya 

Negara yang bersih dan bebas korupsim Kolisi dan Nepotisme. 

2. Berdasarkan informasi ini saat ini pihak Penasehat Hukum 

masih mengajukan upaya kasasi atas Putusan Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta. Untuk itu majelis eksaminasi meminta agar 

MA Republik Indonesia memberikan puusan yang 

memerintahkan PN untuk memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara materiil dugaan korupsi asuransigate ini. 

3. Mendorong agar pihak Kejaksaan Timggi Jogjakarta segera 

memeriksa dan mengajukan pihak lain yang diduga terlibat 

dalam kasus ini ke Pengadilan tanpa harus menunggu Putusan 

Kasasi MA 

Hasil dari surat rekomendasi ICM yang disampaikan ke MA antara 

lain: 

MA merekomendasikan ke Kejaksaan Agung untuk:32 

1. Kejaksaan Agung untuk memproses kembali dugaan kasus 

Asuransigate tersebut 

ICM.Eksaminasi terhadap putusan perkara asuransigate DPRD Prop Daerah Istimewa 
Yogyakarta, 2005 
Wawancara dengan Abdul Mukti. SH mantan anggota ICM Divisi Eksaminasi 
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2. Mendorong Pemberantasan kasus korupsi di PN Jogjakarta dan 

memberikan dukungan kekejakasaan untuk melakukan 

penyidikan terhadap kasus tersebut 

3. Akan mengkaji hasil eksaminasi yang direkomendasikan oleh 

lCM apabila ditemukan kasus yang sama 

4. Agar mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan 

penyidikan terhadap kasus tersebut. 

d. Divisi Humas, Publikasi dan Dokumentasi 

Mempunyai tugas: 

1) Mendokumentasikan seluruh aktivitas pemantauan peradilan yang 

dilakukan oleh ICM. 

Dokumentasi merupakan bagian penting dari proses kegiatan. Baik 

itu kegiatan yang bersifat ilmiah maupun non ilmiah. Dalam 

kegiatanya ICM mendokumentasikan kegiatan berupa foto-foto, 

prosiding (dokumen proses kegiatan). Dokumentasi itu penting 

untul membuat laporan-laporan. Untuk laporan sendiri bisa bersifat 

triwulan, semester dan tahunan. 

Publikasi, adalah bagian penting dari sebuah proses pengawasan. 

Publikasi merupakan bentuk public campaign untuk mengenalkan, 

mengajak dan mempengaruhi masyarakat agar dapat berpartisipasi 

. mendorong terciptanya reformasi peradilan. Dorongan masyarakat 

ini dapat diperoleh bila didahului dengan pengenalan kegiatan

kegiatan maupun hasil kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 

pengawas seperti halnya ICM. Salah satu cara ICM untuk 

mengenalkan, mengajak dan mempengaruhi masyarakat ini dengan 

mengandalkan publikasi yang dilakukan secara terus menerus. 

Materi yang dipublikasikan antara lain: lembaga ICM sendiri, 

kegiatan-kegiatan ICM, hasil kerja ICM yang berupa: hasil 

pemantauan pengadilan, eksaminasi publik, riset yang akan 
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maupun pernah dilakukan lCM, isu-isu penting mengenai dunia 

peradilan, dan sebagainya 

2) Mensosialisasikan kepada masyarakat hasil pemantauan yang 

dilakukan oleh ICM; 

ICM mensosialisasikan hasil pemantauan kepada masyarakat 

tentang hasil temuanya lewat media surat kabar yang berada di 

Y ogyakarta. 

3) Memberikan catatan-catatan yang rekomendatif kepada lembaga 

terkait yang merupakan refleksi atas hasi-hasil kerja pemantauan 

yang dilakukan oleh ICM 

Setelah melakukan pemantauan ICM memberikan catatan-catatan 

tentang hasil pemanatauannya kepada lembaga terkait. Misalnya 

dalam kasus Assuransigate yang melibatkan 3 orang anggota 

DPRD Y ogyakarta yang setelah kasus terse but dibawa ke PN 

Yogyakarta kemudian setelah kasus diputus batal demi hukum. 

ICM melakukan eksaminasi atas putusan dan merekomendasikan 

hasil eksaminasi kepada MA tentang kasus asuransigate 

4) Membangun jaringan dengan sesama LSM di seluruh elemen 

masyarakat, baik masyarakat korban Mafia Peradilan maupun yang 

mempunyai komitmen untuk mewujudkan tegaknya sebuah 

peadilan yang bersih adil, dan independent. 

Dalam membentuk jaringan dengan sesama LSM di seluruh 

elemen masyarakat, baik m;:~syarakat korban Mafia Peradilan 

maupun yang me:apunyai komitmen untukmewujudkan tegaknya 

sebuah peadilan yang bersih adil, dan independent LSM ICM 

bekerjasam dengan LSM lain (Rifka Anisa, Rumpun Cut Nyak 

Dien, PBKH Atmajaya,PBKH UGM, PBKH UII) membentuk 

Jaringan Pemantau Peradilan Yogyakarta(JPPY). Untuk JPPY ini 

sendiri ICM bertindak sebagai koordinator jarin~n tersebut. 
~ .... 

Kemudian untuk Membangun jaringan dengan sesama LSM di 

seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat korban Mafia 
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Peradilan maupun yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan 

tegaknya sebuah peadilan yang bersih adil, dan independent 

melakukan kegiatan~kegiatan antara lain: 

(a). Pada tanggal 22 s/d 23 mengadakan seminar "Semiloka 

Urgensi Konsilidasi Jaringan Pemantau terhadap Revitalisasi 

Strategi Monitoring Peradilan" di Jogjakarta Plaza Hotel 

(b).ICM bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform 

in Indonesia (PGRI) mengadakan seminar tentang "Sistem 

Pengawasan Hakim dan Lembaga Peradilan "12 s/d IS 

Oktober 2002.di Hotel Santika Y ogyakarta 

(c).Pada tanggal 19 s/d 20 Pebruari 2005 ICM bekerja sama 

dengan World Bank mengadakan lokakarya tentang " 

Perumusan Konsep dan Praktek Social Justice Versi 

Masyarakat Marjinal dan Penegak Hukum (Reformis) untuk 

Penguatan Access to Justice" di Yogyakarta. 

5. Dampak Dari Pemantauan Yang Dilakukan oleh ICM Terhadap 

Kinerja Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

Setelah (dalam kegiatan pemantauan) menemukan penyimpangan~ 

penyimpangan ataupu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Hakim 

tersebut, Indonesian Court Monitoring melakukan upaya-upaya untuk 

mengurangi atau paling tidak meminimalisasi kesalahan-kesalahan 

tersebut. Dampak setelah adanya pemantauan yang dilakukan oleh 

Indonesian Court Monitoring itu akan dapat terlihat pada :33 

a. Adanya pe~ingkatan terhadap kinerja Hakim dalam pelaksanaan 

proses persidangan. Sebagai contoh : komposisi Majelis Hakim 

lengkap, jadwal sidang yang lebih tertib setelah adanya Lembaga 

Ekstemal yang mengawasi 

33 Wawancara dilakukan dengan Abdoel Mukti, SH mantan anggota ICM Divisi Eksaminasi 
yang sekarang bekerja di Komisi Yudisial. 
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b. Dari sisi perilaku Hakim didalam persidangan, Hakim benar-benar 

mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misal : Hakim 

akan menjaga jarak dengan pihak-pihak yang berperkara atau tidak 

melakukan komunikasi setelah hakim tahu ada Lembaga yang 

mengawast. 

c. Hakim lebih berhati-hati dalam melakukan proses persidangan karena 

ada yang mengawasi 

d. Kemudian dari sisi perilaku di luar persidangan Hakim juga akan 

menjaga jarak dengan para pihak yang bersengketa atau berperkara. 

Karena dia tahu perilaku dia ada yang mengawasi. 

Sebenarnya wawancara juga dilakukan oleh peneliti terhadap para praktisi 

hukum akan tetapi peneliti tidak menampilkan dalam penelitian ini karena 

substansi atau isinyanya hampir sama. 

B. Analisa 

l.Faktor-faktor yang mendorong munculnya pengawasan eksternal 

pengadilan 

Kekuasaan kehakiman yang independen, tidak memihak dan 

kompeten merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara 

hukum. Melihat masih adanya indikasi praktek negatif yang dilakukan 

oleh hakim selama ini dan minimnya hakim yang dijatuhkan sangsi, dapat 

disimpulkan bahwa fungsi pengawasan yang sebelumnya ada (pengawasan 

internal), tidak efektif. Tidak efektifnya lembaga pengawas internal itu 

dapat dilihat dari maraknya judicccial corruption. Fungsi pengawasan 

internal yang selama ini dilakukan oleh MA mempunyai beberapa faktor 

yang menyebabkan fungsi pengawasan tidak berjalan secara efektif. 

Beberapa faktor tersebut tersebut an tara lain: 

a Kurangnya transparansi dan akuntabilitas 

Prinsip transp~ansi atau keterbukaan menjadi sangat penting untuk 

meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu agar prinsip 

transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan efektif diperlukan adanya 
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transparansi keseluruhan proses peradilan, selama tidak mengganggu 

upaya penegakan hukum. 

b Dugaan semangat membela korps 

Hal ini menjadikan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah 

Agung kurang efektif. Keengganan Pengawas Internal untuk 

mengangkat kasus-kasus yang menimpa anggota-anggotanya, secara 

tidak langsung juga telah membuat praktek tidak baik diperadilan. 

Kondisi semacam ini mengakibatkan proses pendisiplinan bagi para 

hakim kurang berjalan optimaL Banyak hakim yang tidak dijatuhi 

sanksi walau hakim yang diduga melakukan pelanggaran tidak sedikit. 

c Kurang efektifnya metode pengawasan dan tidak dijalankannya 

metode pengawasan yang ada secara efektif 

Selama ini metode pengawasan secara internal dilakukan dengan: 

I. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung, 

2. Pengawasan rutin, dengan cara pemantauan dan pemeriksaan 

terhadap aspek-aspek administrasi teknis, administrasi umum, dan 

kinerja pelayanan publik. 

Sebenarnya secara formal sudah ada dua yang melakukan pengawasan 

yaitu penga·.vas internal (Mahkamah Agung) dan pengawasan secara 

eksternal (Komoisi Yudisial), namun pengawasan ini tidak akan 

berjalan dengan maksimal jika tidak melibatkan masyarakat secara 

maksimal, dalam rangka untuk ikut melakukan penguatan terhadap 

fungsi pengawasan. 

d Kelemahan sumber daya manusia 

Penentuan seseorang untuk menjadi pengawas tidak jelas. Di MA 

seluruh Ketua Muda dan Hakim Agung otomatis menjadi pengawas. 

Selain itu mayoritas pengawas tidak bekerja full time karena memang 

tugas utama Hakim Agung adalah memutus per~31-ra. Seharusnya ada 

badan·sendiri yang bertugas secara khusus untuk menjadi pengawas. 

e Pelaksanaan pengawasan yang selama ini kurang melibatkan 

partisipasi masyarakat 
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Sebenarnya Mahkamah Agung telah memiliki sarana untuk 

merangsang partisipasi masyarakat. Namun sayang Mahkamah Agung 

belum mengoptimalkan sarana tersebut. Misalnya saja mengenai kotak 

pos 1992 yang pada kenyataanya kurang disosialisasikan. Dan j ika ada . 
sifat kritis dari masyarakat maka hal itu dianggap hanya untuk 

mencari-cari kesalahan lembaga pengawas eksternal itu. 

f Rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan/mengadukan 

perilaku hakim yang menyimpang 

Misalnya jika ada pengaduan dari masyarakat maka surat tersebut 

pertama-tama harus melalui bagian tata usaha setelah itu baru 

diteruskan kepada pihak terkaitr, kemudian tidak dikenal sistem 

prioritas dalam menangani surat pengaduan dari rnasyarakat tersebut. 

Menurut lis Kholisah .SH. Anggota ICM Divisi Litigas dalarn rnelakukan 

kegiatan pengawasan sendiri ICM mengalami beberapa kendala, kendala

kendala tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Perundangan yang ada bel urn sepenuhnya men jam in tindak 

pernantauan (ini tampak rnisalnya, pada sikap lernbaga yang diawasi, 

yang bukan tidak mungkin merniliki ketidaksukaan yang luar biasa 

pada jaringan rnasyarakat sipil terorganisir, termasuk jaringan ornop, 

rnaupunjaringan rnasyarakat korban). 

2) Lernbaga peradilan tidak cukup akornodatif pada usaha pernantauan. 

3) Masih kuatnya sernangat membela korpsnya dalam hal ini korps 

Iernbaga paradilan. 

4) Belurn dirumuskannya lingkup bidang pantauan (hal ini di tambah pula 

dengan rnisalnya, lernahnya pendokurnentasian cerita keberhasilan 

jaringan omop dan jaringan masyc.mk~.t korban pemantauan peradilan, 

yang kernudian muncul sebagai upaya untuk rnereduksi citra bahwa 

jaringan omop dan jaringan masyarakat korban itu selalu "anti 

pemerintahan") 

5) Belurn terlatih dan belum muncul koordinasi sumberdaya daya di 

]embaga pernantauan. (Sangat sedikit , rnisa]nya aktivitas jaringan 
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pemantauan yang mampu membuat pelaporan pemantauan dan 

mengambil tindakan untuk mengadvokasi permasalahan mereka.ini 

dikarenakan memang masih jarang ditemukan pola kemampuan dan 

keahlian para aktivis dan masyarakat korban, yang memahami 

instrumen legal dari segi-segi tennis pemantauan peradilan) 

2. Analisa terhadap Kegiatan-Kegiatan Apa Saja yang dilakukan oleh 

Indonesian Court Monitoring dalam Melakukan Pengawasan Eksternal 

di Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

Menurut Sujamto dalam bukunya Norma dan Etika Pengawasan, 

pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai 

kenyataan yang sebenamya tentang pelaksanaan tugas (pekerjaan) apakah 

sudah sesuai atau tidak. Jika ditinjau dari segi kedudukan dalam 

melaksanakan pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh ICM adalah 

pengawasan eksternal. Pengawasan ekstemal dapat diartikan pengawasan 

yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris 

atau struktural berada di luar lembaga yang terkait. 

Dalam melakukan pengawasan jika ditinjau dari jenis pengawasanya terdapat 

2 jenis pengawasan yang dilakukan oleh ICM, yaitu 

a. Pengawasan langsung : pengawasan yang dilakukan terjun langsung 

kelapangan 

b. Pengawasan tidak langsung : Pengawasan yang dilakukan setelah adanya 

aduan dari masyarakat 

Kemudian jika ditinjau cL;; jer;s aspek pengawasari, menurut peneliti 

adalah pengawasan Preventif yaitu untuk mencegah sebelumnya jangan 

sampai terjadi penyimpangan 

Dari berbagai jenis-jenis pengawasan tersebut pengawasan dimaksudkan 

untuk mengarahkan segala kegiatan kerja agar tujuan dari yang telah 

ditetapkan dapat terwujud., dan dengan melalui penga~asari yang baik dan 

efektif diharaplan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dapat 
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dihindari sehingga kemungkinan timbulnya penyimpangan dapat dihindari 

atau diminimalkan penyimpangan tersebut. 

Dalam melakukan pemantauan proses peradilan Indonesian Court 

Monitoring membagi tugas-tugas kedalam divisi-divisi, divisi itu antara lain: 

I. Divisi Litigasi · 

Sesuai dengan namanya, Divisi ini bertugas untuk melakukan kegiatan 

pemantauan terhadap administrasi peradilan dan sekaligus pemantauan 

terhadap proses peradilan. 

2. Divisi Advokasi 

Divisi ini mempunyai tugas melakukan advokasi terhadap dugaan korban 

mafia peradilan. Advokasi disini tidak langsung berupa pembelaan di 

pengadilan, karena ICM tidak bekerja sebagai pembela pihak yang 

berperkara. Artinya, ICM tidak bisa bertindak sebagai advokat bagi klien

klien yang mempunyai perkara di pengadilan. Advokasi di sini dimaknai 

sebagai bagian dari proses pengawasan lembaga swadaya masyarakat 

untuk memantau (mengawasi), meneliti, menelaah (mengkaji) proses yang 

berlangsung di pengadilan, baik dalam penerapan hukum materiil maupun 

hukum formil 

3. Divisi eksaminasi 

Divisi ini mempunyai tugas : 

a) Melakukan indentifikasi terhadap putusan-putusan peradilan yang 

kontroversial 

b) Membentuk Majelis Eksaminasi yang bersifat partisipasif dan 

independen, yang melakukL~ uji shahih (eksaminasi) secara ilmiah 

terhadap putusan-putusan peradilan yang kontoversial. 

4. Divisi p_ublikasi dan dokumentasi 

Divisi ini mempunyai tugas: 

a) Mendokumentasikan seluruh aktivitas pemantauan peradilan yang 

dilakukan oleh ICM. 

b) Mensosialisasikan kepada masyarakat hasil pemantauan yang 

dilakukan oleh ICM; 
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c) Memberikan catatan-catatan yang rekomendatif kepada lembaga 

terkait yang merupakan refleksi atas hasi-hasil kerja pemantauan yang 

dilakukan oleh ICM 

d) Membangun jaringan dengan sesama LSM di seluruh elemen 

masyarakat; baik masyarakat korban Mafia Peradilan maupun yang 

mempunyai komitmen untuk mewujudkan tegaknya sebuah peadilan 

yang bersih adil, dan independent. 

Kemudian dalam melakukan pemantauan terhadap proses peradilan di 

Pengadilan Negeri Jogjakarta ICM menentukan langkah-langkah kegiatannya 

dengan: 

I. Melakukan tahapan identifikasi adanya penyimpangan. 

Dalam tahapan ini pasokan informasi diperoleh dari berbagai sumber, baik 

yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Sumber-sumber langsung 

meliputi: 

a. Masyarakat 

b. Pihak yang berperkara 

c. Pejabat yang bersangkutan(Hakim, jaksa, Panitera) 

d. Akademisi 

e. Praktisi hukum 

f. Para jurnalis yang sedang meliput kasus 

g. LSM dan organisasi pemantauaun 

Adapun sumber yang tidak langsung meliputi: 

a. Media cetak, 

b. Media elektronik. 

2. Tahapan penentuan terhadap kasus-kasus yang potensial untuk dipantau 

Tindakan ini mulai diambil setelah ada analisa awal yang datanya 

didapatkan dari proses reportase pemantauan yang ditampilkan dalam 

bentuk tulisan yang sistematis. Tahapan ini sangat penting untuk 

menentukan skala prioritas terhap kasus yang akarr· dipiu1tau. Dalam 

penentuan terhadap kasus yang akan dipantau adalah kasus yang 

berpotensi dikonsumsi secara gampang oleh publik 
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3. Tahapan investigasi 

Didalam melakukan pengawasan terhadap proses peradilan setelah 

tahapan penentuan kasus yang potensial untuk dipantau adalah tahapan 

investigasi. Kata investigasi sendiri diadopsi dari bahasa inggris 

investigation. Dalam sebagian kamus kata infestigasi dapat dimaknai 

dengan tindakan mencari tahu atau menguji keseluruhan fakta-fakta 

tentang suatu hal secara sistematis untuk sampai kepada sebuah kebenaran. 

Jika investigasi dikontektualisasikan atau dilihat sebagai bagian dari 

tindakan pemantauan maka berarti merupakan tindakan obserfasi uj i 

shahih (verivikasi) yang mendalam terhadap temuan fakta awal yang 

diperolah pada permulaan pemantauan. Ada beberapa alasan yang biasa 

dikemukakan mengapa ICM melakukan investigasi : 

a. Ketertutupan system politik yang bersifat nir-partisipatif 

b. Tidak atau belum adanya kelompok masyarakat sipil yang concern 

terhadap kejahatan korupsi, tak terkecuali korupsi di pengadilan. 

c. Kurangnya akses informasi masyarakat terhadap data base informasi 

publik yang relevan dengan kepentingannya 

d. Terjadi proses kebuntuan atau tidak ada alternative lain. 

4. Tahapan tindak lanjut 

Didalam pengawasan diperlukan adanya suatu tindak lanjut agar dalam 

pengawasan yang berkesinambungan tersebut dihasilkan pengawasan yang 

efektif selain itu untuk menjamin kemungh.inan tindakan koreksi yang 

cepat terhadap penyimpangan yang ditemukan dengan upaya mencegah 

berlanj utnya penyimpangan. 

Sebelum tindak lanjut pengawasan perlu dilihat sebab-sebab apa saja yang 

dapa! ditindaklanjuti dalam pengawasan eksternal ini, 

a. Proses beracara dalam persidangan 

b. Produk peradilan 

Dalam menindak lanjuti hasil pengawasan proses beracaia dlp~rsidangan 

Pengadilan Negeri Yogyakarta, ICM: 
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1. Mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi tuntutan kepada pengawas 

intern dan intstitusi terkait 

2. Melakukan advokasi kepada korban penyimpangan 

3. Melakukan publikasi hasil pemantauan 

Kemudian dalam menindak lanjuti hasil pengawasan produk peradilan 

ICM membuat eksaminasi produk peradilan yang disampaikan kepada 

publik 

Kemudian setelah adanya upaya-upaya dari Indonesian Court 

Monitoring untuk memperbaiki kinerja-kinerja hakim tersebut diharapkan 

akan memberikan dampak terhadap perbaikan kinerja Hakim di 

Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dan dampaknya akan terlihat setelah 

adanya pemantauan secara ekstemal sehingga Hakim akan lebih bersikap 

hati-hati karena ada lembaga eksternal yang mengawasi. 


