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Kata Pengantar
Pengadilan menjadi salah satu institusi yang menjadi sasaran reformasi.
Reformasi pengadilan bertujuan untuk menciptakan lembaga yang
merdeka, adil, profesional, berintegritas tinggi, dan bebas dari korupsi
bagi para pencari keadilan. Selain itu, beberapa agenda pembangunan
juga memandang pentingnya pengadilan yang kuat untuk memastikan
keadilan dan kepastian hukum demi lancarnya kegiatan perekonomian
suatu negara. Alhasil, pengadilan yang sebelumnya berada dibawah
eksekutif (Kementerian Kehakiman) menjadi lebih mandiri di bawah
naungan Mahkamah Agung sejak sempurnanya “penyatuan atap” pada
tahun 2004.
Paska “penyatuan atap”, pengadilan melakukan beberapa
pembaruan kebijakan dan sistem yang cukup progresif dan responsif
terhadap kebutuhan dan desakan masyarakat. Misalnya, Mahkamah
Agung merupakan institusi yang menginisasi keterbukaan informasi
pada tahun 2007 melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan
Informasi Di Pengadilan. Kebijkan ini bahkan disahkan sebelum
disahkannya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Berbagai agenda dan upaya mereformasi pengadilan
tersebut layak diapresiasi.
Akan tetapi, suatu kebijakan seringkali tidak dapat serta merta
mengubah perilaku manusia yang disasarnya. Satu hal yang seringkali
dikeluhkan para pencari keadilan ialah pelayanan publik terkait
administrasi perkara di pengadilan. Berbagai pungutan liar (pungli)
masih kerap kali terjadi meski Mahkamah Agung RI telah mengatur
beberapa kebijakan mengenai pelayanan publik, keterbukaan informasi
pengadilan, serta standar acuan biaya. Evaluasi secara berkala tentu perlu
dilakukan sebagai suatu proses untuk keberlanjutan dan perkembangan
pembaruan pengadilan di Indonesia.
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Oleh karenanya, MaPPI FHUI atas dukungan Yayasan TIFA
melakukan penelitian dan survei untuk mengidentifikasi serta
memetakan pola dan prevalensi korupsi terutama yang terkait dengan
administrasi perkara di pengadilan. Pengadilan yang menjadi fokus
sasaran terbatas pada pengadilan negeri yang berada di wilayah DKI
Jakarta. Dengan adanya keterbatasan tersebut, penelitian ini tidak
bermaksud untuk menggambarkan kondisi pengadilan seluruh
Indonesia secara umum. Hasil ini juga berupaya untuk melengkapi
dan memperbarui Harapannya, penelitian ini dapat direplikasi dan
dikembangkan lebih lanjut untuk mengidentifikasi pola dan prevalensi
pungutan liar terkait administrasi perkara di pengadilan pada kota-kota
lain.
Hasil penelitian ini berupa data empirik yang dapat menjadi bukti
bagi evaluasi pembaruan pengadilan dan rujukan untuk menyusun
kembali kebijakan pembaruan pengadilan. Pada prosesnya, penelitian
ini melibatkan ratusan responden yang terdiri dari advokat, masyarakat,
dan pengguna layanan pengadilan di DKI Jakarta sehingga hasilnya
merupakan representasi suara dari para pencari keadilan. Harapannya,
sebuah usaha dan hasil sederhana ini dapat berkontribusi untuk
mewujudkan pengadilan yang agung, mandiri, adil, dan berintegritas
tinggi.

Jakarta, 10 Oktober 2017
Choky R. Ramadhan S.H., LL.M.
Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradian Indonesia Fakultas
Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI)
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Ringkasan Eksekutif
Hasil pemetaan Korupsi Biaya Perkara di Pengadilan1
Terdapat perbedaan antara regulasi dengan implementasi dalam hal
layanan publik dan akses informasi di Pengadilan Negeri Wilayah DKI
Jakarta. Dalam kegiatan observasi di kelima Pengadilan Negeri tersebut,
antara satu pemantau dengan pemantau lainnya mendapat respon
yang berbeda dari petugas informasi ketika akan mengakses dokumen
putusan dan buku register perkara. Dapat dilihat pada dua grafik di
bawah

Grafik 1. akses putusan

1 - Bentuk Kegiatan Pengumpulan Data:
a.
Observasi / Pemantauan Layanan Publik
b.
Survey Pemetaan Pungutan Liar Biaya Perkara 1
c.
Survey Pemetaan Pungutan Liar Biaya Perkara 2
- Jangka Waktu Pengambilan Data: Januari – Agustus 2017
- Ruang Lingkup Wilayah : Pengadilan Negeri Wilayah DKI Jakarta (Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat)
- Objek Observasi : Pelayanan Publik dan Informasi Pengadilan Negeri di Wilayah DKI
Jakarta
- Responden untuk Survey Pemetaan Pungutan Liar Biaya Perkara 1 dan 2 : Advokat,
Masyarakat, dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Wilayah DKI Jakarata
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Grafik 2. akses buku register perkara

Dari hasil Survey Pemetaan Pungutan Liar Biaya Perkara 1,
ditemukan bahwa 1. masyarakat masih merasakan adanya hambatan
saat mengakses layanan di pengadilan, dan 2. masyarakat masih
berhadapan dengan praktik pungutan liar ketika mengakses layanan di
pengadilan. Hambatan paling tinggi dirasakan oleh masyarakat ketika
akan mengakses salinan putusan, meski masyarakat tersebut merupakan
pihak yang berperkara. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3. dibawah.
Adapun pengalaman berhadapan dengan pungutan liar paling tinggi
terdapat pada layanan pendaftaran perkara, dan diikuti kedua oleh
akses salinan putusan. Temuan ini dapat dilihat pada grafik 4 dibawah.

Grafik 3. Hambatan terhadap akses layanan di pengadilan
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Grafik 4. Pungutan liar dalam layanan di pengadilan

Penentuan layanan pengadilan mana yang akan dicari besaran
pungutan liarnya didasarkan pada hasil Observasi dan Survey Pemetaan
Pungutan Liar Biaya Perkara 1. Dari Survey Pemetaan Pungutan Liar
Biaya Perkara 2 ditemukan gambaran besaran pungutan liar dari
beberapa layanan di pengadilan. Penentuan layanan pengadilan mana
yang akan dicari besaran pungutan liarnya didasarkan pada hasil
Observasi dan Survey Pemetaan Pungutan Liar Biaya Perkara 1. Dari
beberapa layanan yang disurvey, MaPPI FHUI menemukan angkat
tertinggi terjadinya pungutan liar pada 1. layanan pendaftaran surat
kuasa, dan 2. akses terhadap salinan putusan. Hal ini dapat dilihat pada
Grafik 5 dan Grafik 6.
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Grafik 5. Pungutan Liar Pendaftaran Surat Kuasa

Grafik 6. Pungutan Liar Salinan Putusan

Kesimpulan
Pola korupsi di pengadilan memiliki ciri khas tersembunyi diantara
prestasi-prestasi dalam rangka meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas lembaga pengadilan. Di satu sisi, pengadilan telah memiliki
perangkat peraturan dan kebijakan yang menunjang pelaksanaan
pelayanan publik dan pelayanan informasi. Namun demikian, di sisi lain,
oknum pengadilan tetap melanggengkan praktek pungli.

ix

Hampir setiap tahapan perkara yang dilalui oleh pencari keadilan
memiliki potensi korupsi. Namun demikian, dalam konteks reformasi
pengadilan, ditemukan beberapa titik yang perlu mendapatkan perhatian
ekstra. Titik-titik yang dimaksud antara lain: layanan salinan putusan
dan berkas perkara, layanan pendaftaran perkara, dan layanan eksekusi
putusan.
Korupsi pengadilan memiliki dampak pada pemenuhan akses terhadap
keadilan (access to justice). Pada beberapa titik, praktek pungli yang tinggi
menyebabkan pula tingginya hambatan yang dirasakan oleh pencari
keadilan. Hal ini dapat ditemukan pada layanan mendapatkan salinan
putusan.

Rekomendasi

Pengadilan perlu mengevaluasi kembali pengaturan dan kebijakan
yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan peningkatan transparansi
dan akuntabilitas lembaga pengadilan. Jaminan hak atas informasi di
pengadilan dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh pencari keadilan
perlu diikuti dengan sarana pemenuhannya pula. Dalam hal ini,
pengadilan harus menyediakan sarana yang jelas dan terukur dimana
para pencari keadilan dapat menuntut hak yang dimilikinya.
Celah antara kebijakan yang dimiliki dan praktek di lapangan perlu
disikapi dengan upaya menelusuri akar permasalahan praktek korupsi
di pengadilan. Dalam hal ini, perlu ada penelitian lebih lanjut yang
mendalami faktor-faktor apa saja yang mendorong tumbuh suburnya
praktek pungli di pengadilan. Misalnya, praktek pungli seringkali terjadi
disebabkan banyaknya interaksi yang harus dilakukan oleh pencari
keadilan dengan petugas pengadilan. Dalam beberapa praktik, layanan
pengadilan yang dilakukan secara online dan digital (tanpa tatap muka)
cukup efektif dalam mencegah praktik pungli.
Beberapa pengadilan pada dasarnya memiliki beberapa praktik baik yang
sudah dilakukan dalam pelayanan publiknya. Misalnya, untuk perkara tilang
saat ini pengadilan sudah bekerja sama dengan kejaksaan negeri setempat
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untuk sistem tilang online. Sayangnya praktik-praktik baik tersebut kerap
kali dicemari oleh peristiwa tangkap tangan korupsi yang dilakukan oleh
oknum hakim maupun petugas pengadilan. Hal ini tentunya berdampak
pada berkembangnya opini publik bahwa pengadilan merupakan tempat
yang korup. Oleh karenanya, pengadilan juga perlu mengembangkan fungsi
kehumasan dalam rangka menjaga komunikasi dengan pihak jurnalis
serta masyarakat sipil yang tujuannya untuk mengimbangi berita-berita
yang berkembang di masyarakat mengenai pengadilan. Harapannya,
publik mendapatkan berita yang berimbang atas prestasi dan capaian
yang telah dimiliki pengadilan. Dengan demikian, kepercayaan publik
terhadap pengadilan tidak runtuh meskipun ada oknum-oknum yang kerap
melanggengkan praktek korupsi di pengadilan
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BAB 1
LATAR BELAKANG
Korupsi di pengadilan masih terjadi dan merugikan para pihak
yang berkaitan dengan pengadilan. Selama beberapa tahun terkakhir,
beberapa pegawai terkait peradilan ditangkap karena korupsi. Mereka
adalah Hakim PTUN Medan, Panitera/Sekretaris di Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, dan juga pegawai di Mahkamah Agung. Mereka
menambah daftar koruptor yang berasal dari institusi pengadilan
sekaligus membuktikan masih terdapatnya korupsi peradilan.
Berbagai macam penelitian sudah berkali-kali menyatakan masifnya
korupsi pengadilan. Jeremy Pope misalnya mengakui permintaan
bahkan pemerasan uang pada proses penegakan hukum sebagai salah
satu anatomi korupsi.1 Survei Global Barometer juga menempatkan
pengadilan sebagai institusi ketiga terkorup setelah Kepolisian dan
Parlemen. Sebanyak 86% responden menyatakan masifnya korupsi di
pengadilan.2 Survei yang dilakukan Transparency International (TI)
tersebut memberi penilaian rendah untuk pengadilan Indonesia. Nilai
4.4, dengan 5 sebagai nilai terburuk, diberikan kepada pengadilan
berdasarkan survei korupsi di seluruh negara tersebut.3 Berdasarkan
survei tersebut, 66% responden mengaku pernah menyuap petugas
pengadilan.4
Selain itu, Baseline Survei Pelayanan Publik Pengadilan menunjukkan
bahwa praktek pungutan di luar biaya resmi pada beberapa pengadilan
1

Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integrits Nasional, Hlm.

2

http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=indonesia

34

http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3400-kpk-tahan-duatersangka-ott-suap-panitera-pn-jakarta-pusat,
http://nasional.kompas.com/
read/2016/01/27/12054751/Terima.Suap.dari.OC.Kaligis.Hakim.PTUN.Divonis.Dua.
Tahun.Penjara, http://nasional.kompas.com/read/2016/02/13/22133381/Kasus.Suap.
Pejabat.MA.KPK.Sita.Uang.Lebih.dari.Rp.400.Juta
3

4

http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=indonesia
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yang berada di wilayah Jawa dan Bali mencapai angka 56%. Survei
yang dilakukan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ini menjadi
justifikasi lain permasalahan korupsi yang terjadi di pengadilan.
Salah satu layanan yang biasa dipungut biaya lebih adalah layanan
informasi. Keterbukaan informasi di Peradilan, khususnya berkas
perkara dan putusan, menjadi salah satu hal yang seringkali disoroti
karena berkaitan dengan hak atas peradilan yang adil.5 Liza Farihah
menyatakan para pihak dimintakan “uang pelicin” oleh pegawai
pengadilan untuk memperoleh haknya terhadap informasi perkara
tersebut.6
Akses dan hak terhadap informasi pengadilan terhambat akibat
korupsi yang terjadi. Survei keterbukaan informasi pengadilan MaPPI
FHUI menemukan bahwa tidak seluruh informasi pengadilan dapat
diakses publik. Beberapa informasi pengadilan yang terbuka menurut
regulasi tidak tersedia dan tidak diberikan pegawai pengadilan ketika
dimohonkan.

Grafik 1. Figur 1: Rata-Rata Ketersediaan Informasi di 3 Jenis Pengadilan
5
Wim Voermans, Judicial Transparency Furthering Public Accountability For
New Judiciaries, http://www.utrechtlawreview.org/Volume 3, Issue 1 (June) 2007, Hlm.
150.
6
Liza Farihah, Advokasi Mendorong Keterbukaan Informasi di Pengadilan, dalam
Dadang Trisasongko ed., Melawan Korupsi: dari Advokasi hingga Pemantauan Masyarakat,
(Jakarta: Transparency International Indonesia, 2014), Hlm. 80.
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per Lokasi7
Keterbukaan informasi merupakan prinsip pengelolaan negara
yang sangat krusial karena berkaitan erat dengan hak asasi manusia
dan upaya pemberantasan korupsi. Konstitusi Indonesia (UUD 1945)
dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mengatur akses informasi
merupakan hak asasi seseorang yang wajib dipenuhi oleh negara. Di sisi
lain, kovenan pemberantasan korupsi (UNCAC) meyakini transparansi
dan keterbukaan informasi sebagai salah satu strategi pemberantasan
korupsi.
Hak dan keterbukan atas informasi juga menjadi indikator
perkembangan demokrasi suatu negara. Lembaga Kajian Demokrasi
dan Hak Asasi (DEMOS), misalnya, mencantumkan “transparansi dan
pertanggungjawaban pejabat publik pada semua tingkatan” sebagai
salah satu instrumen demokrasi di Indonesia. Keterbukaan informasi
dapat menghasilkan demokrasi yang berkualitas
Selain layanan informasi, pungutan liar seringkali terjadi terkait
dengan penanganan perkara. Kasus korupsi Hakim PTUN di Medan
ataupun Hakim Tipikor di Bandung dikarenakan suap yang diterimanya
untuk memenangkan perkara penyuap. Kondisi ini jelas dapat merusak
prinsip peradilan yang adil (fair trial) dan kemandirian pengadilan.
Korupsi di pengadilan ini berakibat pada penurunan kredibilitas
dan kewibawaan pengadilan, dan terbaikannya hak dan keadilan
masyarakat.8

1.1. Identifikasi Permasalahan
1.
2.

Bagaimana modus dan pola korupsi, pungutan, dan/atau
pemerasan oleh pegawai pengadilan ?
Bagaimana hambatan atas hak, layanan dan keadilan di pengadilan

7
Choky Ramadhan dkk, Laporan Penelitian Keterbukaan Informasi Pengadilan,
(MaPPI FHUI, 2016), Hlm 19, dapat diakses di http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/02/MaPPI-Laporan-KIP-2014.pdf
8
Ratnaningsih DH & Lollong Manting Awi ed., Naskah Akademis dan Rancangan
Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: KRHN, 2008), Hlm. 9-10.
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akibat korupsi ?

1.2. Manfaat
Manfaat yang diharapkan dari hasil riset ini adalah terselenggaranya
pengambilan kebijakan berbasis bukti dan data (Evidence Based Policy)
dalam memberantas korupsi di pengadilan. Manfaat dapat tercapai
pada periode kegiatan berikutnya, setelah output tersedia. Output berupa
hasil riset dapat digunakan oleh MaPPI FHUI bersama Koalisi Pemantau
Peradilan sebagai bukti dan acuan untuk advokasi perubahan kebijakan.
Berbagai kebijakan terutama di internal Mahkamah Agung perlu
direformasi untuk mencegah dan menindak perilaku korup, sekaligus
membuka luas akses keadilan.

1.3. Dampak
Pengadilan bersih dan bebas korupsi yang dapat menjamin,
memenuhi, dan mewjudkan hak serta keadilan masyarakat.

1.4. Wilayah Kerja
Penelitian yang bertujuan untuk pemetaan modus dan korupsi ini
mengambil sampel di 5 Pengadilan Negeri di Provinsi Jakarta. Pemilihan
DKI Jakarta ini bertujuan untuk menguji metode dan alat pendukung
penelitian sekaligus sebagai basis (baseline) untuk mengembangkan
penelitian di kota lain, serta memperluas lingkupnya hingga proses pra
dan paska persidangan pengadilan.
Dalam riset pemetaan korupsi Pengadilan Negeri Wilayah DKI
Jakarta ini MaPPI FHUI melakukan penelusuran dokumen, observasi
layanan publik di Pengadilan Negeri, survei hambatan dan pungutan
liar atas akses layanan publik di Pengadilan Negeri, dan survei besaran
pungutan liar atas akses layanan publik di Pengadilan Negeri.
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1.5. Tahapan Penelitian
Riset ini terlebih dahulu fokus pada korupsi di pengadilan karena
informasi dan proses di pengadilan jauh lebih terbuka dibanding proses
pra-persidangan dan paska persidangan. Awalnya penelitian ini terfokus
pada perkara pidana yang terdapat di Pengadilan Negeri. Pemilihan
ini dikarenakan perkara pidana di Pengadilan Negeri memiliki jumlah
perkara dan pengguna pengadilan paling banyak. Selain itu, pada
perkara pidana terdapat banyak aspek dan prinsip peradilan yang adil
(fair trial) yang terhambat aksesnya karena korupsi. Hambatan terhadap
bantuan hukum, informasi persidangan, atau penerjemah seringkali
terjadi akibat korupsi. Akan tetapi hasil penelitian awal berdasarkan
penelusuran dokumen, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus
(focus group discussion), MaPPI FHUI memutuskan untuk meneliti
korupsi yang ada di Pengadilan Negeri baik itu terkait perkara pidana
maupun perkara perdata.
Penelusuran Dokumen
Pada tahap awal, MaPPI FHUI menelusuri dokumen-dokumen yang
relevan dengan riset ini. Adapun dokumen tersebut dibagi menjadi dua
kelompok besar, yaitu literatur dan riset serupa yang sebelumnya telah
dilakukan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pemberantasan korupsi di lingkungan pengadilan. Kajian terhadap
riset terdahulu difokuskan pada dua literatur utama yaitu Buku Mafia
Hukum (Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. UNDP, 2010) dan Buku
Menyingkap Tabir Mafia Peradilan (Wasingatu Zakiyah, dkk. ICW, 2002).
Selain itu, terdapat beberapa literatur lain yang sangat terkait korupsi
di pengadilan. Tinjauan literatur dilakukan terhadap literatur yang
membahas praktik-praktik korupsi dan maladministrasi di lingkungan
peradilan. Tinjauan literatur dan hasil riset ini bertujuan untuk melihat
bagaimana praktik-praktik korupsi pengadilan sudah berlangsung dan
menjadi pondasi dasar dalam menyusun instrumen pemetaan korupsi.
Adapun tinjauan peraturan perundangan-undangan dilakukan
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terhadap peraturan perundangan-undangan antara lain yang mengatur
mengenai layanan administrasi pengadilan, keterbukaan informasi, tarif
dan biaya layanan publik di Pengadilan, Pendapatan Negara Bukan
Pajak di lingkungan peradilan, dan standar layanan publik. Tinjauan
ini bertujuan untuk menentukan tolok ukur terjadinya praktik korupsi
di lingkungan peradilan berangkat dari pengaturan dan standar-standar
yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah terkait.,
diantaranya:
•

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik

•

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun
2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan
Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya,

•

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/
KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan,

•

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/
KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
Di Pengadilan, dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata
di beberapa wilayah, dan

•

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara BUkan Pajak Yang
Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang
Berada Di Bawahnya.

Observasi
Observasi terhadap layanan publik pengadilan dilakukan dengan
tujuan melihat kesesuaian pelaksanaan layanan publik di 5 Pengadilan
Negeri tersebut dengan peraturan yang ada. Observasi dilakukan
dengan menggunakan aplikasi PANTAU sebagai sarana pengambilan
data. Adapun instrumen pemantauan dikembangkan dengan mengacu
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pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012
tentang Standar Layanan Publik di Pengadilan. Observasi dilakukan
oleh 50 orang dengan pembagian 10 orang untuk masing-masing
Pengadilan Negeri. Masing-masing observer tersebut kemudian untuk
melakukan Observasi di Pengadilan Negeri yang ditugaskan terhadap
mereka menggunakan instrumen yang telah disusun terhadap layanan
publik di Pengadilan Negeri.
Survei
Survei pertama dilakukan dengan tujuan memperoleh gambaran
terkait modus korupsi di pengadilan dan hambatan di Pengadilan. Pada
survei ini terdapat dua pertanyaan kunci yakni pengalaman responden
mengalami hambatan di Pengadilan dan pengalaman responden
mengalami pungutan liar di Pengadilan dalam mengakses layanan
publik di pengadilan. Survei dilakukan dengan menggunakan kanal
survei dalam jaringan (online) dan disebarkan kepada responden melalui
surat elektronik (email). Adapun yang menjadi responden adalah orangorang yang pernah berperkara atau menggunakan layanan (misalnya
mahasiswa memohon informasi) di Pengadilan Negeri Wilayah DKI
Jakarta dalam kurun waktu 2014-2017. Dari survei tersebut diperoleh
327 responden.
Sedangkan untuk survei kedua merupakan survei yang dikembangkan
menindaklanjuti hasil temuan observasi dan survei pertama guna
menggali lebih dalam mengenai praktik korupsi terkait layanan publik
di Pengadilan. Adapun objek yang hendak diperoleh dari survei kedua
adalah jumlah besaran pungutan liar yang dialami oleh pengguna
pengadilan ketika berperkara di Pengadilan Negeri Wilayah DKI
Jakarta. Sama halnya dengan survei pertama, survei dilakukan dengan
memanfaatkan kanal dalam jaringan (online) yang kemudian disebarkan
melalui surat elektronik (email). Guna mempermudah hal tersebut,
MaPPI FHUI berusaha untuk bekerja sama dengan PERADI Indonesia
dalam pengisian survei tersebut. Namun, pengisian survei hanya
dilakukan oleh 45 orang dari 1500 orang yang sudah mengakses survei
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tersebut. Meski demikian data yang diperoleh sudah cukup memperkuat
temuan dari survei pertama dan Observasi.
Diskusi Kelompok Terbatas (Focus Group Discussion)
Diskusi kelompok terbatas (Focus Group Discussion/FGD) dilakukan
dengan mengundang beberapa pihak yang terkait dan dapat
mendukung penelitian ini. Diskusi pertama kali dilaksanakan pada
19 Desember 2016 dengan mengundang perwakilan praktisi hukum
untuk memberikan masukan atas kuesioner yang disusun. Kuesioner
tersebut akan digunakan untuk melakukan survei atau pengumpulan
data melalui proses wawancara dengan berbagai pihak di pengadilan.
Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan Ombudsman, asosiasi advokat, dan
masyarakat umum yang pernah melaporkan kasusnya ke MaPPI FHUI.
MaPPI FHUI mendapatkan banyak masukan untuk menyempurnakan
kuesioner.
Paska melakukan survei dan observasi, MaPPI FHUI telah memiliki
data awal yang akan diverifikasi oleh nerasumber yang terdiri dari
ahli hukum, praktisi, dan pengguna pengadilan. Berdasarkan temuantemuan tersebut, MaPPI FHUI memaparkan hasil dalam sebuah diskusi
yang melibatkan Organisasi Advokat, Perwakilan Badan Pengawasan
Mahkamah Agung, Perwakilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
Ombudsman RI, dan Komisi Yudisial guna memberikan tanggapan dan
verifikasi untuk menyempurnakan temuan data dengan tacit knowledge
yang tiap-tiap peserta diskusi miliki terkait korupsi di pengadilan.
Pengetahuan dan pengalaman mereka terkait korupsi di pengadilan
dapat menyempurnakan data dan menjadi bahan untuk mengolah data
(menganalisis data).
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BAB 2
KORUPSI PERADILAN
Pada tahun 2016, The International Bar Association melakukan riset
yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola korupsi pada peradilan
di berbagai negara.9 Riset ini mendemonstrasikan bahwa suap dan
intervensi politik merupakan dua hal yang paling berpengaruh pada
integritas dan independensi peradilan. Pada kasus suap, uang, ataupun
insentif diberikan kepada hakim untuk mempengaruhi putusan dan
kepada petugas pengadilan untuk menggelapkan barang bukti.10
Sedangkan pada kasus pengaruh politik, relasi yang ditunjukkan bersifat
tidak langsung dimana negara yang memiliki tingkat keterpengaruhan
politik yang tinggi, di saat yang sama, memiliki tingkat kecenderungan
korupsi yang tinggi pula. Hal yang hampir serupa juga dirasakan di
Indonesia.11
Setidaknya pada tahun 2016, MaPPI FHUI mencatat 13 orang dari
lingkungan peradilan yang diduga terlibat kasus korupsi sepanjang
tahun. Sebanyak 6 orang diantaranya adalah hakim dan sisanya adalah
panitera dan pejabat teras di lingkungan pengadilan negeri hingga
Mahkamah Agung. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian
publik terkait adalah kasus suap penundaan kasasi di Mahkamah Agung.
Terdakwa utama pada kasus suap kasasi di Mahkamah Agung
melibatkan Kasubdit Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana
9
Marina Kofman, “Diagnosing Corruption Within Judicial Systems”, http://www.
ruleoflaw.org.au/diagnosing-corruption-within-judicial-systems/. Diakses pada 14 Juli
2017.
10
The International Bas Association, “Judicial Integrity Initiative: Judicial Systems
and Corruption”, https://www.ibanet.org/Legal_Projects_Team/judicialintegrityinitiative.aspx , Hlm.. 32. Diakses pada 14 Juli 2017.
11

Ibid, Hlm.. 22-26.
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Perdata Mahkamah Agung, Andri Trisnanto Sutrisna (ATS). Pada
pemeriksaan sidang, terdakwa sempat menyebut-nyebut beberapa nama
hakim dan pejabat Mahkamah Agung lainnya dalam sebuah percakapan
pesan singkat melalui ponsel. ATS kemudian divonis terbukti bersalah
melakukan tindak pidana suap Pasal 12 huruf (a) dan Pasal 12 huruf (b)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 (UU PTPK). Kasus ini juga yang akhirnya menjadi pintu
masuk KPK dalam memeriksa kasus korupsi yang melibatkan Sekretaris
Mahkamah Agung, Nurhadi.12
Tidak lama setelah penangkapan ATS, KPK juga menangkap Panitera
Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution (ES). Kabar
penangkapan ES hanya berselang tiga bulan dari penangkapan ATS. Hal
ini seakan menunjukkan bahwa para pelaku korupsi tidak terpengaruh
dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
ES kemudian terbukti menerima suap dari Lippo Group sebesar Rp.
1,5 miliar untuk merekayasa beberapa berkas perkara yang diperiksa,
sedang diajukan upaya hukum, dan akan dieksekusi oleh PN Jakarta
Pusat. ES divonis bersalah melakukan tindak pidana Pasal 12 huruf (a)
dan Pasal 12 huruf (b) UU PTPK.
Meskipun demikian, korupsi peradilan tidak hanya menjadi
permasalahan Mahkamah Agung saja. Faktanya, beberapa pengacara
dan pengusaha juga terlibat dalam kasus suap. Bahkan, salah satu
pengacara senior, Otto Cornelous Kaligis (OCK), juga divonis terbukti
sebagai pelaku dalam kasus suap yang melibatkan hakim dan panitera
PTUN Medan pada pertengahan tahun 2016. OCK terlibat dalam
pemberian suap penanganan kasus dana bantuan sosial Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Uang suap diperoleh dari
istri Gatot agar suaminya tidak “ditarik” ke dalam kasus tersebut. OCK
12
“Pejabat MA yang Jadi Tersangka Suap Disebut Sebagai Tangan Kanan
Nurhadi”, http://nasional.kompas.com/read/2016/05/09/20170951/Pejabat.MA.yang.
Jadi.Tersangka.Kasus.Suap.Disebut.Sebagai.Tangan.Kanan.Nurhadi. Diakses pada 14 Juli
2017.
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divonis bersalah melakukan pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK j.o. Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP j.o. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2.1. Korupsi Peradilan di Indonesia
Fenomena korupsi di Indonesia adalah fenomena yang sudah sangat
mengakar di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Korupsi tersebut
tidak hanya dilakukan oleh mereka-mereka yang berada di pusat
pemerintahan, namun juga mereka-mereka yang berada di daerah. Jenis
korupsi yang dilakukan pun beragam, seperti korupsi, suap, pencucian
uang dan berbagai jenis dan modus korupsi lainnya, dimana korupsi
tersebut dilakukan oleh oknum-oknum di institusi/lembaga yang
berbeda. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa institusi/lembaga yang
berdasarkan hasil survei dan pendapat masyarakat dianggap sebagai
institusi/lembaga yang korup, salah satunya yaitu lembaga peradilan.
Maraknya korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum peradilan
menimbulkan keresahan dan rasa ketidakpercayaan masyarakat
terhadap institusi yang dianggap bersih tersebut.
Berdasarkan hasil survei Global Corruption Barometer yang dilakukan
terhadap responden dari seluruh dunia, lembaga peradilan menempati
posisi ketiga setelah kepolisian sebagai lembaga terkorup. Modus yang
dilakukan bervariasi, namun yang paling banyak ditemukan adalah
kasus suap. Global Corruption Barometer mengatakan bahwa kepolisian
dan peradilan masyarakat yang datang merupakan dua institusi yang
paling banyak menerima suap dengan estimasi sebanyak 24% dari ke
institusi peradilan mengaku telah memberikan suap. Bahkan laporan
mengenai pemberian suap terhadap insititusi peradilan di Indonesia
telah mengalami peningkatan sebanyak lebih dari 20%. 13
Survei Global Corruption Barometer Tahun 2013

13
https://www.transparency.org/gcb2013/results diakses pada 21 Agustus
2017, pukul 19.00 WIB
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Pemberian suap tersebut ternyata tidak hanya dilakukan terhadap
substansi perkara saja, namun juga terhadap hal-hal yang berada di luar
substansi perkara. Terkait dengan substansi perkara misalnya, modus
korupsi bahkan sudah terlihat sejak awal. Satuan Tugas Peberantasan
Mafia Hukum menyebutkan bahwa praktik mafia hukum sudah terjadi
sejak awal tahapan dengan modus yang paling sering ditemui yaitu
adanya permintaan tidak resmi sampai menawarkan penggunaan
advokat yang mempunyai relasi dengan para hakim.14
Modus korupsi lainnya yaitu pengaturan majelis hakim yang akan
mengadili perkara, dimana pihak yang berkepentingan dapat meminta
kepada Ketua Pengadilan untuk menunjuk hakim tertentu. Kewenangan
yang dimiliki oleh para hakim pun seringkali disalahgunakan untuk
kepentingan pribadi, seperti menangguhkan penahanan atau merubah
status tahanan dengan meminta sejumlah uang atau imbalan dari pihak
yang berkepentingan. 15
Pada proses persidangan, praktik mafia hukum tersebut juga dapat
ditemukan, misalnya dalam hal rekayasa persidangan, mengatur saksi,
barang bukti, pertanyaan hakim, merekayasa pembuktian, jawaban serta
putusan, mengatur jadwal sidang, dan lain sebagainya.16
Selanjutnya yaitu pada saat menjelang musyawarah hakim dan
pembacaan putusan, dimana tidak jarang pihak berusaha untuk
membujuk hakim agar memenangkan atau memutus perkara sesuai
dengan kepentingan mereka, atau sebaliknya hakim yang menawarkan
kepada pihak untuk dimenangkan perkaranya dengan meminta sejumlah
imbalan. Hasil riset PSHK juga menyebutkan bahwa terkait dengan
pemberian putusan, beberapa responden memberikan keluhan terkait
dengan akurasi putusan, bahkan ada responden yang mendapatkan
14
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mafia Peradilan, (Jakarta, Satgas
PMH, 2010), hlm. 16
15

Ibid.,

16

Ibid., hlm. 17
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putusan yang berbeda dari putusan yang dibacakan pada saat sidang
pembacaan putusan.17
Contoh lainnya oknum meminta uang untuk mempercepat atau
memperlambat proses minutasi perkara hingga penyampaian putusan.
Pada tahap eksekusi putusan misalnya, proses eksekusi putusan dapat
ditelantarkan atau juru sita tidak ditunjuk hingga proses eksekusi tidak
dapat dilakukan. Jurusita dapat memeras pihak tersita dengan imbalan
penundaan eksekusi atau penggelapan barang yang akan dieksekusi.18
Praktik mafia hukum lainnya yaitu petugas pengadilan kerap meminta
biaya kepada orang yang ingin mengetahui status perkara agar informasi
tersebut diperoleh lebih cepat.19
Pada aspek bantuan hukum, berdasarkan hasil riset PSHK, terkait
dengan advokat piket, yang menjadi penilaian terburuk adalah
ketersediaan waktu advokat piket yang disebabkan oleh beberapa
faktor, diantaranya ketidakseimbangan antara jumlah advokat piket dan
kasus yang ditangani, serta kurangnya penghargaan terhadap kinerja
advokat piket. Hal tersebut dapat menimbulkan beban bagi pemohon
bantuan hukum, bahkan ditemukan adanya permintaan Rp. 200.000,00
untuk pembuatan gugatan.20
Selain dari modus korupsi yang berkenaan dengan substansi perkara
tersebut, modus korupsi lainnya juga ditemukan terkait dengan halhal diluar substansi perkara, seperti pelayanan pengadilan, perolehan
informasi, pembayaran sisa panjar, dan lain sebagainya. Menurut hasil
riset PSHK, pada semua jenis pengadilan, persepsi kepuasan terhadap
personel pelayanan masih berada di bawah 50%. Secara nasional, tingkat
kepuasan total masyarakat terhadap kualitas pelayanan di pengadilan
adalah 44%. Kepuasan terendah yaitu terhadap kehandalan pengadilan
untuk menyelesaikan proses administrasi secara cepat, bahkan hanya
17
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, “Laporan Baseline Survey Pelayanan Publik
Pengadilan”, (Jakarta, 2013), hlm. 84
18

Op.cit., hlm. 20

19

Loc.cit..,

20

Ibid.,
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39% responden yang menyatakan puas, sehingga responden memberikan
penilaian buruk pada aspek keramahan dan kehandalan petugas. Hasil
survei yang dilakukan PSHK juga menunjukkan masih terdapat oknum
pengadilan yang melakukan pungutan non- resmi atas layanan yang
diberikan.21
Pada aspek pendaftaran, persoalan menonjol yaitu terkait dengan
persoalan pembayaran dimana terdapat dua model pembayaran, yaitu
model pembayaran bank dan non-bank. Potensi pungutan diluar biaya
resmi cukup tinggi, terutama pada model pembayaran non-bank, bahkan
ditemui pula pungutan biaya tambahan pada model pembayaran
bank. Masih dalam aspek yang sama, kepuasan terhadap petugas juga
menunjukkan hasil yang buruk. Hal tersebut ditunjukkan dari lamanya
waktu tunggu pada saat proses pendaftaran dan tidak adanya loket
terpusat untuk pelayanan, sehingga hal tersebut dapat menyulitkan
masyarakat ketika ingin mengakses layanan pengadilan.
Dalam hal persidangan, penilaian baik untuk ketepatan jadwal sidang
hanya disampaikan oleh 33% responden, dan penilaian buruk mencapai
angka 30% responden. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti
jumlah kasus yang ditangani tidak seimbang dengan jumlah ruangan
dan sumber daya hakim, sehingga mengakibatkan jadwal sidang
seringkali mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan
sebelumnya.22
Terkait dengan fasilitas Posbakum, hanya 47% yang menyatakan
baik dan 13% menyatakan ketidakpuasan.23 Pada beberapa observasi,
beberapa ruangan Posbakum kosong tanpa ada advokat piket yang
melakukan penjagaan. Hal ini berkorelasi dengan jumlah ketersediaan
advokatat piket yang terkadang juga bertugas sebagai advokat bantuan
jasa hukum. Selain itu, hampir di semua fasilitas Posbakum di pengadilan

21

Ibid.,

22

Ibid., hlm. 156

23

Ibid., hlm. 112
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tidak memadai.24
Masih ditemukan berbagai macam modus korupsi di pengadilan
serta semakin maraknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh
oknum pengadilan menunjukkan bahwa masih adanya penyalahgunaan
kekuasaan oleh oknum-oknum pengadilan yang dilakukan semata-mata
untuk kepentingan pribadi. Kebutuhan masyarakat akan akses layanan
pengadilan pun terkadang menjadi hal yang dimanfaatkan oleh para
oknum demi meraih kepentingan pribadi tersebut. Seperti pungutan
liar misalnya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tak jarang
pungutan liar tersebut diberikan secara sukarela oleh pemohon layanan
pengadilan kepada oknum pengadilan sebagai ungkapan terima kasih.25
Adanya pemberian suap dan pungutan liar tersebut bahkan seringkali
tidak dilaporkan karena tidak sedikit yang menganggap bahwa hal
tersebut adalah hal yang lumrah dan pada akhirnya menjadi kebiasaan.
Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Global Corruption Barometer,
Indonesia termasuk salah satu dari 16 negara yang lebih memilih untuk
tidak melaporkan perbuatan korupsi, dengan mayoritas alasan tidak
melapor adalah karena takut akan hukuman yang diberikan apabila
melakukan perbuatan korupsi tersebut.26 Dengan adanya alasan tersebut
dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak
hukum menjadikan upaya pemberantasan korupsi akan semakin sulit
untuk dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan data yang disajikan oleh
Corruption Perceptions Index yang memperlihatkan bahwa Indonesia
masih berada di urutan negara-negara dengan tingkat korupsi yang
tinggi. Berdasarkan Corruption Perceptions Index tahun 2016, Indonesia
berada di peringkat 90 dengan score 37, mengalami kenaikan skor 1 poin
dan peringkat turun 2 tingkat. Artinya Indonesia mengalami peningkatan
jumlah kasus korupsi pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun
24

Ibid., hlm. 117

25

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, ibid., hlm. 75

https://www.transparency.org/gcb2013/results diakses pada 21 Agustus
2017, pukul 19.45 WIB
26
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sebelumnya dimana Indonesia berada di peringkat 88 dengan skor 36.27
Meski Pengadilan Negeri sudah memiliki standar mekanisme
dalam hal memberikan pelayanan bagi masyarakat, akan tetapi
dalam praktiknya masih sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran
mekanisme tersebut, bahkan banyak diantaranya merupakan bentuk
korupsi dalam pelayanan publik, yakni pungutan liar. Berikut beberapa
bentuk korupsi dalam penanganan perkara di pengadilan berdasarkan
hasil dari Focus Group Discussion serta literatur dalam buku yang berjudul
“Menyingkap Mafia Peradilan” Tahun 2002 yang ditulis oleh Wasingatu
Zakiyah dan kawan-kawan.
Modus Korupsi
No

1

Modus Korupsi

Keterangan

Permintaan Uang
Jasa

Pengacara
harus
menyiapkan
uang ekstra. Bagian registrasi di
pengadilan akan meminta uang
pada saat registrasi surat kuasa
pada pihak pengacara terdakwa.
Jika tidak, maka prose registrasi
akan diulur-ulur.
Akibat:
Pengacara
kesulitan
mendampingi dan memproses
perkaranya.

27

Ibid.,
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Biaya

No

2

Modus Korupsi

Penentuan
Majelis Hakim

3

Negosiasi
Putusan

4

Persidangan
Maraton

Keterangan
Dalam proses persidangan, Majelis
Hakim memegang peran sentral
karena menentukan putusan apa
yang akan dijatuhkan. Besarnya
peran
tersebut
menjadikan
munculnya potensi korupsi, yakni
korupsi dalam hal menentukan
Majelis Hakim yang akan memeriksa
perkara.
Ada anggapan bahwa untuk
perkara-perkara besar, maka akan
langsung ditangani oleh Ketua PN.
Praktiknya, di PN-PN tertentu
terdapat Majelis Hakim yang
menjadi favourable pilihan untuk
menangani perkara
Modus:
Cara memilih Majelis Hakim bagi
pengacara yang belum memiliki
relasi yang cukup baik adalah
melalui jasa panitera1
Pintu masuk:
Jaksa Penuntut Umum, Panitera,
atau Hakim langsung
Kecenderungan Hakim memutus
2/3 dari tuntutan
Contoh kasus:
Dicky Iskandar Dinata. 750 juta
untuk vonis 10 tahun

Dalam satu hari dilaksanakan lebih
dari satu agenda persidangan

17

Biaya

No

Modus Korupsi

Keterangan

5

SKBP merupakan sebuah dokumen
yang biasa dibutuhkan oleh
Pungutan Liar
Perusahan atau Individu untuk
Untuk Surat
menunjukkan
bahwa
mereka
Keterangan Bebas tidak pernah terlibat suatu
Perkara / Surat
perkara. Kebutuhan akan SKBP ini
Keterangan Tidak cukup signifikan, khususnya bagi
Pernah Dihukum perusahaan yang akan melakukan
(SKBP)
Initial Public Offering, restrukturisasi,
kredit ke bank, emisi obligasi,
merger akusisi, dan lain-lain

6

Leges bukti
masuk biaya
perkara atau tidak

7

Daftar Gugatan,
Banding, dan
Kasasi

Pungutan liar diluar biaya ketentuan

8

Banding dan
Kasasi

Tidak diinfokan kelengkapan berkas
atau dikirimkan terlambat

9

Putusan

Dimintakan uang untuk salinan
putusan dengan harga yang sangat
mahal. Tidak adanya kejelasan
apakah sudah termasuk biaya
perkara atau diluar biaya perkara

10

Surat Kuasa

Dimintakan Rp. 50.000 per surat
kuasa

Pemanggilan
saksi

Dibebankan kepada para pihak.
Padahal dalam komposisi biaya
perkara perdata dimasukkan dalam
komponen dan untuk perkara
pidana tidak ada pembebanan
biaya

11

18

Biaya

No

Modus Korupsi

Keterangan

12

Pemanggilan
para pihak

Dibebankan kepada para pihak.
Padahal dalam komposisi biaya
perkara perdata dimasukkan dalam
komponen.

13

Relaas
Pemberitahuan

Dikirimkan ke Ketua RW atau Lurah
sehingga informasi tidak sampai ke
para pihak

14

Pemberitahuan
dan Pemberian
Akses terhadap
Putusan Tingkat
Pertama,
Banding, Kasasi,
dan Peninjauan
Kembali

Petugas
Pengadilan
tidak
memberikan
putusan.
Untuk
mendapatkan putusan tersebut
diperlukan biaya tambahan diluar
biaya perkara

15

Penetapan Sita

16

Jadwal Sidang

17

Juru Sumpah memintakan biaya
Uang Sumpah
selesai menyumpah saksi kepada
oleh Juru Sumpah
para pihak

18

Pos Bakum

Pemerasan oleh advokat posbakum
kepada para pihak sebagai
perpanjangan tangan Hakim atau
Jaksa

19

Sisa panjar biaya
perkara

Pengelolaan uang sisa panjar biaya
perkara

Uang pulsa

Sebagai bentuk dukungan dari
para pihak kepada panitera agar

20

oleh panitera
pengganti

Ada indikasi bahwa agar sidang
dapat dilaksanakan lebih cepat,
perlu ada biaya tambahan

memberikan informasi terkait
perkara yang sedang ditanganinya
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Biaya

No

Modus Korupsi
Pemeriksaan
setempat
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Keterangan

Biaya

Hakim meminta tanggungan uang
saku dari para pihak

2.2. Hasil Investigasi Ombudsman RI
Pada tahun 2014, Ombudsman telah menerima sebanyak 255
laporan terkait dengan pelayanan publik di pengadilan yang meliputi
pelayanan berlarut (undue delay), adanya kesalaahn pengetikan putusan,
kesalahan objek eksekusi putusan pengadilan, pelaksanaan eksekusi
putusan pengadilan, panjar perkara dan lain-lain.28 Laporan yang
sama pun juga diterima Ombudsman pada tahun 2015, yaitu sebanyak
107 laporan.29 Beberapa laporan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh
Ombudsman, namun hal tersebut ternyata tidak mampu menghilangkan
maladministrasi yang berujung kepada bentuk perilaku koruptif
tersebut. Pada kenyataannya, maladministrasi tersebut masih sering
ditemui bahkan dengan modus yang lebih beragam.
Terkait hal tersebut Ombudsman telah melakukan penelitian terkait
dengan pelayanan publik di pengadilan dan berdasarkan hasil kajian
ombudsman terkait layanan publik, ditemukan beberapa bentuk
penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pengadilan. Bentuk-bentuk
penyimpangan tersebut antara lain:30
a.

Penyimpangan prosedur pendaftaran perkara
i.

Penyimpangan prosedur pendaftaran perkara (gugatan)
Jam pelayanan tidak sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan. Loket pendaftaran masih tutup pada pukul 10.00
WIB saat sudah memasuki jam pelayanan, yaitu pukul 08.00

28
Ombudsman RI, Laporan Hasil Investigasi Prakarsa Sendiri Atas Perbaikan dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Administrasi di Pengadilan (Studi Kasus di Sembilan
Pengadilan Negeri di Pulau Jawa), (Jakarta : Ombudsman RI, 2016), hlm. 2
29

Ibid.,

30

Ibid., hlm. 17-27
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ii.

WIB. Penyimpangan tersebut di sejumlah pengadlan, yaitu
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta
Barat, Pengadilan Negeri Cibinong, dan Pengadilan Negeri
Surabaya.
Pelayanan pendaftaran tidak dilakukan di loket

iii.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelayanan
pendaftaran di sejumlah pengadilan tidak dilakukan di loket
pendaftaran, namun dilakukan di tempat lain yaitu cafe,
kantin, ruang panitera, halaman atau teras pengadilan, bahkan
dilakukan diluar jam kerja.
Penawaran penggunaan advokat tertentu
Petugas
menawarkan/merekomendasikan
advokat
tertentu kepada para pengguna layanan. Advokat yang
direkomendasikan pun berdasarkan hasil temuan ternyata
memiliki kedekatan personal dengan petugas yang
memberikan rekomendasi.

b.

Keterlambatan pelaksanaan jadwal sidang
Keterlambatan sidang merupakan permasalahan yang paling
sering ditemui di Pengadilan. Keterlambatan tersebut disebabkan
beberapa faktor antara lain pihak terlambat datang, hakim/
panitera sedang sidang untuk perkara lain. Berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan oleh tim ombudsman terhadap
advokat ketidaktepatan jadwal tersebut disebabkan oleh
ketidakseimbangan antara jumlah perkara dan hakim. Beberapa
hakim juga merangkap sebagai hakim tipikor, hakim pengadilan
hubungan industrial, dan hakim pengadilan niaga di pengadilan
yang berbeda.

c.

Penyimpangan prosedur dalam penyerahan salinan putusan
dan petikan putusan
1. Pemberian petikan dan salinan putusan terlambat (melebihi
jangka waktu)
a.

Petikan dan salinan putusan pidana
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b.

Petikan dan salinan putusan seringkali tidak diberikan
kepada para pihak yang berperkara, petikan dan salinan
terlambat diberikan. Berdasarkan hasil wawancara juga
ditemukan bahwa banyak para warga binaan yang tidak
mendapatkan salinan putusan. Selain itu juga ditemukan
bahwa salinan putusan akan diberikan ketika pihak
terdakwa ingin melakukan upaya hukum.
Salinan putusan perdata
Salinan putusan diberikan dalam jangka waktu yang lama
dan baru akan diberikan ketika diminta.

2. Pemberian salinan putusan dikenakan biaya diluar ketentuan
Di beberapa pengadilan ditemukan fakta bahwa pihak
dimintakan biaya diluar ketentuan yang berlaku, seperti untuk
1 lembar putusan dikenakan biaya Rp. 1.000,00 (PN Surabaya).
Hasil temuan juga mendapatkan fakta bahwa ada pengadilan
yang mengenakan biaya sekitar Rp. 150.000,00 – Rp. 300.000,00
untuk per satu perkara.
d.

Praktik Percaloan
1. PN Jakarta Selatan
Adanya calo yang mengarahkan pihak-pihak yang
berkepentingan langsung kepada panitera pengganti dimana
calo tersebut mengaku kenal dengan panitera pengganti
tersebut. Panitera pengganti yang dimaksud tersebut
berdasarkan hasil penelitian tim berjanji akan mempertemukan
tim dengan hakim setelah tim membayar biaya yang telah
disepakati.
2. PN Jakarta Barat
Ditemukannya adanya tukang parkir di area pengadilan yang
menawarkan panitera yang dapat membantu memenangkan
perkara dan adanya petugas pendaftaran yang mengarahkan
kepada advokat tertentu di luar pengadilan dan diluar jam
kantor.
3. PN Cibinong
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Adanya calo yang bertugas sebagai penjaga ruang tunggu
terdakwa yang menawarkan untuk bertemu langsung dengan
panitera pengganti.
4. PN Bogor
Ditemukan adanya pegawai pengadilan yang bersedia
membantu pengurusan perkara dan meminta bertemu di luar
pengadilan.
5. PN Bandung
Adanya petugas di loket pendaftaran yang menawarkan
membantu pengurusan perkara dan adanya panitera pengganti
serta panitera muda perdata yang menanyakan tentang berapa
jumlah uang yang dimiliki.
6. PN Semarang
Adanya juru sita yang
memenangkan perkara.
7. PN Surabaya

menawarkan

bantuan

untuk

Ditemukan adanya petugas di bagian pendaftaran yang
menawarkan jasa pengacara tertentu bahkan ada yang
bersedia untuk mempertemukan dengan panitera. Petugas
lainnya di bagian pendaftaran gugatan juga menawarkan
untuk membantu memenangkan perkara dengan sejumlah
biaya tertentu dan adanya panitera pengganti yang meminta
sejumlah uang untuk membantu mengurus gugatan.
8. PN Bantul
Petugas pendaftaran menawarkan advokat tertentu
9. PN Sleman
Adanya petugas pendaftaran yang bersedia untuk membuat
gugatan dan lain-lain.
Selain itu, percaloan juga dilakukan oleh advokat yang berjanji
dapat mengatur perkara agar dimenangkan.
Berdasarkan hasil investigasi, memang banyak praktik percaloan
di pengadilan yang menawarkan berbagai jasa dengan meminta
sejumlah uang. Tawaran uang yang diberikan calo pun berbedabeda, berkisar antara Rp. 27.000.000,00 – Rp. 80.000.000,00, bahkan
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biaya tersebut ada yang bisa diganti dengan kencan seksual. Uang
jasa yang dimintakan oleh para calo tersebut belum termasuk
biaya untuk majelis hakim.

2.3. Analisis Peraturan Perundang-undangan
1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan ini mengatur tentang pelayanan publik yang diberikan oleh
penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat yang didalamnya
meliputi jenis-jenis pelayanan publik, sistem penyelenggara pelayanan
publik, hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik dan
masyarakat, larangan dan lain sebagainya. Penyelenggara pelayanan
publik terdiri atas institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang.
Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan asas
kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak
dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak
diskriminatif, keterbukaan, akuntablitas, fasilitas dan perlakuan khusus
bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan kemudahan dan
keterjangkauan. Menurut peraturan tersebut, adapun pelayanan publik
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik terdiri dari
pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif yang
meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal,
komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial,
energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan
sektor lainnya. Undang-undang ini juga menyebutkan adanya sistem
informasi pelayanan publik yang dikelola oleh menteri. Sistem informasi
pelayananan publik tersebut terdiri dari sistem informasi elektronik dan
elektronik yang meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar
pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian
kinerja.
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2.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya
Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan ini mengatur mengenai besaran biaya proses penyelesaian

perkara di Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan
Pengadilan Tingkat Pertama dalam ruang lingkup perdata, pidana, tata
usaha negara, dan hak uji materil yang dibebankan kepada pihak atau
para pihak yang berperkara.
Peraturan ini juga yang menjadi dasar diberikannya kewenangan
kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk menetapkan besaran
panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama, dimana dalam
riset ini Pengadilan Negeri yang menjadi batasan ruang lingkup objek
dalam riset, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (3).
Adapun yang komponen-komponen yang masuk dalam ruang
lingkup biaya proses penyelesaian perkara tersebut, sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 ayat (1) antara lain adalah:
a.

Materai

b. Biaya redaksi
c.

Alat Tulis Kantor

d. Penggandaan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan
dengan berkas perkara
e.

Konsumsi persidangan

f.

Penggandaan salinan putusan

g. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan
Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara,
dan surat-surat lain yang dipandang perlu
h. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah
diminutasi
i.

Biaya penyelesaian perkara

j.

Insentif Tim Pengelola Biaya Proses

k. Pengarsipan berkas perkara
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l.

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara
perdata

Meski Ketua Pengadilan Tingkat Pertama memiliki wewenang
penuh dalam pengaturan, penggunaan, dan pengelolaan biaya proses
perkara, akan tetapi pengelolaan seluruh biaya perkara tersebut harus
dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan dicatat dalam Catatan
Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Pasal
3 ayat (2).

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Peraturan tersebut mengatur tentang penerimaan negara bukan
pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya. Penerimaan bukan pajak tersebut meliputi hak
kepaniteraan Mahkamah Agung, hak kepaniteraan peradilan umum,
hak kepaniteraan peradilan agama, hak kepaniteraan, hak kepaniteraan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan hak kepaniteraan lainnya. Adapun
penerimaan bukan pajak tersebut adalah sebagai berikut:
Hak Kepaniteraan Peradilan Umum

No

Jenis Penerimaan

Satuan

Tarif

1

Biaya
pendaftaran
permohonan banding

Per perkara

Rp 50.000,00

2

Biaya
pendaftaran
g ug at an/permohonan
pada Pengadilan Negeri

Per perkara

Rp. 30.000,00
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3

Biaya pendaftaran pada
pengadilan niaga :

Per permohonan

Rp. 1.000.000,00

a.

Nilai utang sampai
dengan Rp 1 M

Per permohonan

Rp. 2.000.000,00

b.

Nilai utang lebih dari
Rp 1 M sampai Rp 50
M

Per permohonan

Rp. 3.000.000,00

c.

Nilai utang lebih
dari Rp 50 M sampai
dengan Rp 250 M

Per permohonan

Rp. 4.000.000,00

d.

Nilai utang lebih dari
Rp 250 M sampai
dengan Rp 500 M

Per permohonan

Rp. 6.000.000,00

e.

Nilai utang di atas Rp
500 M
Hak Kepaniteraan Lainnya

No

Jenis Penerimaan

1

Penyerahan turunan/
salinan putusan/
penetapan pengadilan

2

Hak redaksi

Satuan
Per Lembar

Per

Tarif
Rp. 300,00

Rp. 5.000,00

penetapan/
per putusan
3

Memperlihatkan
surat kepada yang
berkepentingan mengenai
surat-surat yang
tersimpan di kepaniteraan
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Per Berkas

Rp. 5.000,00

4

Mencarikan surat yang
tersimpan di arsip yang
tidak dimintakan turunan

Per Berkas

Rp. 0,00

5

Pembuatan akta, dimana
seorang menyatakan
menerima keputusan
dalam perkara
pelanggaran

Per Berkas

Rp. 0,00

6

Penyitaan/eksekusi
barang yang bergerak

Per
penetapan

Rp. 25.000,00

atau yang tidak bergerak
dan untuk pencatatan
pencabutan suatu
penyitaan di dalam berita
acara turunan
7

Melakukan penjualan
dimuka umum/lelang
atas perintah pengadilan

Per
penetapan

Rp. 25.000,00

8

Penyimpanan dan
penyerahan kembali uang
atau surat berharga yang
disimpan di kepaniteraan

Per Surat

Rp 0,00

9

Legalisasi tanda tangan

10

Pencatatan pembuatan
akta atau berita acara
penyumpahan atau dari
putusan-putusan lainnya
yang bukan sebagai akibat
keputusan Pengadilan
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Per putusan

Rp. 10.000,00

Per Berita
Acara/Per
putusan

Rp. 5.000,00

11

Pencatatan:
1)

Sesuatu penyerahan
akta di Kepaniteraan
yang dilakukan
di dalam hal yang
diharuskan menurut

Per Akta

Rp. 5.000,00

Per Akta

Rp. 5.000,00

Per Berkas

Rp. 5.000,00

hukum
2)

Penyerahan akta
tersebut di atas oleh
Panitera/Juru Sita

3)

Penyerahan surat dari
berkas perkara

12

Akta asli yang dibuat
di Kepaniteraan,
dikecualikan
penyimpanan akta catatan
sipil dan pemasukan atau
pemindahan sesuatu
akta tersebut begitu pula
dari segala keteranganketerangan tertulis
yang dikeluarkan oleh
Panitera dalam hal yang
diharuskan menurut
hukum

Per Akta

Rp. 5.000,00

13

Legalisasi dari satu atau
lebih tanda tangan di
dalam akta termasuk akta
catatan sipil, dengan tidak
mengurangi yang telah
ditetapkan dalam ord.
S.1916 No. 46

Per Akta

Rp. 5.000,00
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4.

14

Pendaftaran surat kuasa
untuk mewakili pihak
yang berperkara di
Pengadilan

Per Akta

Rp. 5.000,00

15

Biaya pembuatan surat
kuasa insidentil

Per surat
kuasa

Rp. 5.000,00

16

Pengesahan Surat
dibawah tangan

Per surat

Rp. 5.000,00

17

Uang Leges

Per
putusan/
penetapan

Rp. 3.000,00

Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
W10.U3/194/HK.02/IV/2016 tentang Perincian Panjar Biaya
Pendataran Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan

Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor
3 Tahun 2012 disebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri memiliki
wewenang untuk menetapkan besaran panjar biaya perkara di tiaptiap pengadilan negeri. Berikut adalah contoh penetapan panjar biaya
perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikeluarkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2016.

Gugatan
Biaya Tetap
1

Biaya Pendaftaran/ PNBP

Rp. 30.000

2

Biaya Proses Perkara

Rp. 75.000

3

Panggilan Penggugat dan Tergugat

Rp. 200.000

4

PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat

Rp. 10.000

5

Redaksi

Rp. 5.000

6

Materai

Rp. 6.000
Biaya Tidak Tetap
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1

Panggilan Penggugat 3x x Rp. 100.000

Rp. 300.000

2

Panggilan Tergugat 3x x Rp. 100.000

Rp. 300.000

3

Pemberitahuan
Pemberitahuan Putusan

Rp. 100.000

PNBP Pemberitahuan

Rp. 10.000

Biaya Tambahan Panggilan 1 Pihak Termasuk PNBP
1

Wilayah JABODETABEK (exc Kep Seribu)
dan Pulau Jawa

Rp. 310.000

2

Wilayah Di Luar Pulau Jawa

Rp. 610.000

3

Pemeriksaan ditempat satu lokasi

Rp. 1.000.000

4

Biaya panggilan/pemberitahuan melalui
iklan

Rp. 1.500.000

5

Penambahan 1 pihak untuk panggilan/
pemberitahuan melalui iklan

Rp. 650.000

6

Biaya Panggilan melalui kantor Walikota

Rp. 100.000

7

Untuk panggilan sidang delegasi dikenakan biaya Pengiriman Pos dan Wesel 1
pihak (4 x Rp. 35.000)

Rp. 140.000

Total (Biaya Tidak Tetap + Biaya Tetap)

Rp. 1.036.000
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BAB 3
TEMUAN DATA OBSERVASI DAN SURVEI
Survei pertama membatasi ruang lingkup pertanyaan pada layanan
yang memiliki potensi korupsi di pengadilan. Layanan tersebut, yang
dihadapi oleh pencari keadilan atau pengacara, kami susun berdasarkan
beberapa temuan pada penelitian terdahulu terutama temuan Satgas
Pemberantasan Mafia Hukum melalui laporannya di tahun 2010.
Adapun layanan mengenai sidang tindak pidana lalu lintas (tilang) tidak
kami tanyakan mengingat hal tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya
oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di tahun 2013. Survei ini kami
lakukan dalam kurun waktu Mei-Juni 2017.
Pertanyaan bersifat tertutup dengan kemungkinan bagi responden
untuk menambahkan informasi di akhir pertanyaan, sehingga kami
tidak membatasi jawaban responden pada bentuk hambatan atau
pungli yang kami tanyakan pada kuesioner saja. Jawaban responden
kami kelompokkan menjadi 4 tipe (ya, tidak, tidak menjawab, dan
tambahan informasi). Hambatan dalam mengakses layanan pengadilan
dan pungutan liar yang kami tanyakan pada survei pertama tidak kami
nilai besaran atau tingkatannya. Hal tersebut ditanyakan secara terpisah
melalui survei kedua yang bertujuan untuk memastikan setiap kuesioner
memiliki isi yang tidak terlalu banyak, sehingga menyulitkan responden
dalam menjawab.
Selain survei pengguna pengadilan, kami juga melakukan observasi
untuk menguji layanan publik di lima pengadilan negeri wilayah DKI
Jakarta. Pada uji layanan publik tersebut, kami melibatkan 50 orang untuk
memantau bagaimana pengadilan menjalankan fungsinya sebagai badan
publik. Observasi dilakukan selama kurun waktu Januari-Februari 2017.
Pilihan untuk memantau layaan publik di pengadilan dilakukan
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berdasarkan temuan riset PSHK pada tahun 2013 dan Ombudsman
RI pada tahun 2016. Keduanya menyimpulkan bahwa korupsi masih
terjadi pada pelayanan publik di pengadilan dalam bentuk pungutan
liar (pungli).
Selain itu, pengaturan mengenai layanan publik pada dasarnya
merupakan standar minimum yang seharusnya dimiliki oleh setiap
badan publik, sehingga pemenuhannya merupakan perwujudan
atas hak publik untuk mengakses layanan di pengadilan yang dalam
hal ini adalah akses terhadap keadilan (access to justice). Sayangnya,
praktek korupsi tersebut membuat pemenuhan access to justice menjadi
terhambat. Bagi pencari keadilan yang memiliki cukup uang atau
bersedia membayar pungli, maka hambatan tersebut dapat diatasi.
Sebaliknya, bagi masyarakat yang tidak memiliki cukup uang atau
tidak bersedia membayar pungli, maka semakin sulit dirinya untuk
mendapatkan keadilan karena hambatan pungli oleh oknum-oknum
pengadilan.

3.1. Gambaran Umum
Pengalaman Pungli

Survei

Hambatan

Layanan

dan

Pada survei pertama, kami membagi kuesioner menjadi dua bagian.
Di bagian pertama, kami menanyakan responden mengenai hambatan
yang mereka alami sebagai pencari keadilan atau sebagai pengacara
ketika berperkara di Pengadilan Negeri wilayah DKI Jakarta. Total
responden pada bagian pertama berjumlah 327 orang. Di bagian kedua,
kami menanyakan mengenai pengalaman responden yang sama saat
berhadapan dengan praktek pungutan liar (pungli) di pengadilan yang
sama. Pada bagian ini, jumlah responden yang bersedia menjawab turun
menjadi 277 orang.
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N=327

Grafik 2. Pernah Mengalami Hambatan Saat Mengakses Layanan Di
Pengadilan (Survei 1)

N=277

Grafik 3 Pernah Membayar Pungli di Pengadilan (Survei 1)
Secara umum, praktek pungli dilakukan hanya oleh sebagian kecil
kelompok saja. 77% responden mengaku tidak pernah membayar
pungli, sedangkan hanya 23% yang mengaku pernah membayar pungli.
Hal yang sama juga ditemukan pada pertanyaan mengenai hambatan,
mayoritas responden mengaku tidak mendapatkan hambatan saat
mengakses layanan di pengadilan (62% tidak mendapatkan hambatan
dan 38% mendapatkan hambatan). Namun demikian, terlepas dari
angka-angka tersebut, pada dasarnya masih ditemukan responden
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yang mendapatkan hambatan pada tiap layanan dan pernah membayar
pungli di pengadilan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, penjatuhan
putusan, hingga eksekusi.
Melalui data pada survei pertama ini, responden seakan terpecah
menjadi kelompok yang percaya bahwa pengadilan sudah bersih dan
kelompok lainnya yang masih menjadi bagian dari praktek korupsi di
lingkungan peradilan. Hal ini menggambarkan bahwa oknum pengadilan
seakan tetap beroperasi dibalik berbagai kemajuan yang telah dilakukan
oleh pengadilan yang tujuannya tidak lain adalah untuk menyembunyikan
praktek korupsi yang sampai saat ini sulit diberantas. Pola yang demikian
memiliki kemiripan dengan cara kerja mafia yang pada umumnya
dilakukan secara sembunyi, tertutup, dan cenderung saling melindungi.
Jika, mengacu pada pertanyaan pertama mengenai hambatan, dalam
mengakses layanan pengadilan, jenis yang paling banyak dikeluhkan
adalah terkait “Mendapatkan Salinan Putusan” (195 orang). Adapun
rata-rata responden yang menjawab “ya” pada pertanyaan mengenai
hambatan adalah (108). Jika dibandingkan dengan angka tersebut,
maka ada tiga bentuk layanan lainnya yang memiliki respon diatas
rata-rata yaitu “Mendapatkan Hakim Yang Berintegritas” (120 orang),
“Mendapatkan Salinan Berkas Perkara” (136 orang), dan “Eksekusi
Putusan Pengadilan” (128 orang). Sedangkan, jumlah terendah
ditemukan pada layanan “Pendaftaran Upaya Hukum” (46 orang).
Pada pertanyaan kedua mengenai pungli, mayoritas responden
mengaku pernah membayar pungli pada dua layanan yaitu “Pendaftaran
Perkara” (202 orang) dan “Mendapatkan Salinan Putusan” (173 orang).
Adapun rata-rata responden yang menjawab “ya” pada pertanyaan
mengenai pungli adalah (62). Jika dibandingkan dengan angka tersebut,
maka ada dua bentuk layanan lainnya yang memiliki respon diatas ratarata yaitu “Menegosiasikan Hasil Putusan” (71) dan “Mempercepat
Eksekusi” (65). Sedangkan, jumlah terendah ditemukan pada jawaban
pungli untuk “Menggelapkan Barang Bukti” (5 orang).
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3.2. Gambaran Umum Survei Besaran Pungutan Liar
Pada survei kedua kuesioner dibuat lebih detil dengan tujuan untuk
menggali lebih dalam mengenai besaran pungli dan pihak-pihak mana
saja yang terlibat dalam praktek pungli di pengadilan. Total responden
pada survei kedua turun menjadi 41 orang meskipun formulir survei
dibuka dan dibaca oleh lebih dari 1500 orang dimana 61% diantaranya
adalah advokat. Secara jumlah, kecenderungan yang sama pada survei
pertama kembali muncul pada survei kedua. Penurunan jumlah
responden di kedua survei mengindikasikan ketidaknyamanan
responden dalam mengungkap praktek korupsi di pengadilan, meskipun
survei dilakukan dalam jaringan (online), tanpa tatap muka)dan anonim.

N=41

Grafik 4. Latar Belakang Responden (Survei 2)
Besaran pungli yang dibayarkan menurut responden juga beragam.
Paling kecil mulai dari Rp. 6 ribu untuk biaya leges hingga Rp. 50 juta
untuk biaya pemeriksaan setempat. Meskipun demikian, frekuensi
pungli paling banyak ditemukan pada proses pendaftaran surat kuasa
dimana mayoritas responden dikenakan biaya antara Rp. 100 ribu
hingga Rp. 250 ribu.
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Pada dasarnya, biaya-biaya layanan di pengadilan sudah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif
Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Informasi
mengenai biaya tersebut juga pada umumnya sudah dipublikasikan oleh
pengadilan melalui papan informasi yang tersedia di setiap pengadilan.
Sayangnya, beberapa oknum pengadilan kerap membedakan perlakuan
antara orang yang membayar biaya layanan sesuai dengan tarif dengan
orang yang membayar sesuai tarif dan disertai dengan tambahan
untuk oknum tersebut., baik secara sukarela maupun atas permintaan.

3.3.

Korupsi Dalam Transparansi

Grafik 5. Besaran Pungli Layanan Publik di Pengadilan
Layanan informasi di pengadilan pada dasarnya sudah diikuti
dengan penyediaan meja informasi dimana para pencari keadilan dapat
mencari informasi yang dibutuhkan guna mempersiapkan perkaranya.
Dalam hal ini, kami melakukan uji layanan publik untuk melihat sejauh
mana kesiapan pengadilan dalam menyediakan layanan informasi yang
bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan (access to justice)
dan mencegah praktek korupsi oleh oknum-oknum pengadilan.
Pada prakteknya, dari lima pengadilan yang kami pantau semuanya
sudah memiliki meja informasi. Umumnya, pengunjung sidang
menanyakan mengenai jadwal sidang di meja informasi. Namun
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demikian, kami menemukan bahwa 3 pengadilan tidak memperbarui
informasi mengenai jadwal sidangnya. Pun demikian, mayoritas sidang
tidak sesuai jadwal.

Jadwal Sidang
Dalam memantau jadwal sidang, pemantau diminta untuk
memperhatikan dua hal, yakni 1. adanya jadwal sidang yang ditampilkan
melalui berbagai media (layar digital, papan informasi, kertas, dsb), dan
2. kebaruan jadwal sidang tiap harinya. Guna mengetahui ketersediaan
jadwal sidang maka pemantau cukup melakukan observasi akan
keberadaan media yang menampilkan jadwal sidang.

Grafik 6. Ketersediaan Jadwal Sidang di 5 Pengadilan Negeri Wilayah
DKI Jakarta
Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwasanya semua pengadilan
sudah memiliki jadwal sidang. Adapun grafik pada Pengadilan Negeri
Jakarta Timur yang masih menunjukkan ketidaktersediaannya jadwal
sidang sebanyak 1 temuan pemantau dapat dimungkinkan karena
pemantau tidak menemukan jadwal sidangnya. Dari hasil observasi
masih ada tiga Pengadilan Negeri, yakni Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Pengadilan Negeri Jakarta
Utara yang belum memperbarui jadwal sidangnya secara harian,
dimana di masing-masing Pengadilan 2 pemantau menemukan adanya
jadwal sidang yang tidak diperbarui. Adapun Pengadilan Negeri Jakarta
Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menyediakan jadwal
sidang dan memperbaruinya setiap hari berdasarkan data dari 10
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pemantau. Dengan demikian, dari grafik tersebut disimpulkan masih
ada pengadilan negeri yang belum memperbarui informasi mengenai
jadwal sidang setiap harinya. Meski demikian, patut diapresiasi bahwa
seluruh pengadilan sudah menyediakan jadwal sidangnya.

Grafik 7. Kesesuaiaan Sidang dengan Jadwal
Dalam pengambilan data terkait kesesuaian jadwal sidang dengan
pelaksanannya, maka pemantau memilih secara acak satu perkara yang
sedang disidangkan dengan daftar perkara yang ada di jadwal sidang.
Karenanya jika melihat grafik diatas, dimungkinkan adanya perbedaan
hasil antara satu pemantau dengan pemantau lainnya. Jika memang
terdapat perbedaan hasil antara satu obersver, maka akan terlihat
hasil sebagaimana pada grafik pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 4 pemantau menemukan sidang
yang tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal harian. Kemudian di
Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
5 pemantau menemukan adanya sidang yang dilaksanakan tidak sesuai
dengan jadwal yang terpampang. Sedangkan di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, 7 pemantau menemukan sidang yang dilaksanakan sesuai
dengan jadwal. Adapun di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, seluruh
pemantau menemukan ketidaksesuaian pelaksanaan sidang dengan
jadwal yang terpampang. Perbedaan hasil temuan pemantau tersebut
menunjukkan bahwa keempat pengadilan masih belum melaksanakan
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jadwal sidang sesuai dengan jadwal yang ditampilkan.
Pada survei pertama, kami menanyakan apakah responden pernah
membayar pungli untuk mengatur jadwal sidang. Hasilnya, 14 orang
(5,05%) mengaku pernah membayar pungli untuk menunda jadwal
sidang dan 21 orang membayar pungli untuk mempercepat jadwal
sidang (7,58%). Meskipun demikian, narasumber pada sesi FGD
menerangkan bahwa pengaturan jadwal sidang pada perkara perdata
sulit untuk dilakukan karena harus atas persetujuan kedua belah pihak.
Praktek tersebut umumnya terjadi pada perkara-perkara pidana yang
memiliki antrian sidang panjang di beberapa pengadilan. Dalam hal
ini, pengaturan jadwal sidang dimaksudkan untuk memotong antrian
sidang yang panjang tersebut.

Layanan Informasi Putusan dan Berkas Perkara

Grafik 8. Hambatan Mendapatkan Salinan Putusan dan Salinan Berkas
Perkara
Mendapatkan

salinan

putusan

dan

salinan

berkas

perkara

merupakan bagian dari layanan keterbukaan informasi di pengadilan.
Secara normatif, Mahkamah Agung sudah menjamin hak masyarakat
terhadap dua jenis layanan tersebut melalui SK-KMA No. 1-114/
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KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Infomasi Di Pengadilan
yang mewajibkan pengadilan untuk membuka akses publik terhadap
informasi di pengadilan. Ketentuan ini juga secara khusus mengatur
mengenai akses terhadap putusan pengadilan sebagai jenis informasi
yang harus disediakan setiap saat.31
Pada survei ini, yang dimaksud layanan Mendapatkan Salinan Putusan
dan Mendapatkan Berkas Perkara meliputi layanan untuk mendapatkan
surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan, penetapan,
putusan, dan dokumen lainnya yang digunakan dalam pemeriksaan
perkara di pengadilan baik perkara yang sudah selesai atau yang masih
berjalan pemeriksaannya.
Secara jumlah, layanan yang paling banyak memberikan hambatan
pada responden adalah layanan mengakses putusan di pengadilan yaitu
sejumlah 195 orang. Mayoritas dari orang-orang tersebut adalah pihak
yang berperkara di pengadilan yaitu sejumlah 176 orang sedangkan
sisanya 19 responden adalah pihak yang tidak berperkara seperti
mahasiswa, peneliti LSM, pers. Kecenderungan pada kedua kelompok
tersebut menunjukkan kesamaan dimana responden lebih cenderung
mengalami hambatan dalam mengakses informasi. Jumlah responden
yang menjawab “ya” lebih banyak dibanding jumlah responden yang
menjawab “tidak”. Hal yang hampir serupa ditemukan juga pada
layanan mendapatkan berkas perkara.
Pada layanan mendapatkan berkas perkara, kecenderungan
mendapatkan hambatan juga ditemukan pada kelompok responden
yang merupakan pihak berperkara. 128 orang (50,3 %) menyatakan
dirinya mendapatkan hambatan ketika mengakses berkas perkara di
pengadilan. Adapun berkas perkara yang dimaksud meliputi surat
dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan, penetapan, dokumen
31
Regulasi tersebut juga menegaskan bahwa Pejabat Pengelola informasi dan dokumen (PPID) Pengadilan wajib mengumumkan informasi putusan dan penetapan pengadilan selambat-lambatnya 2 (dua minggu) sejak putusan dan penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Lihat, Lampiran SK KMA No: 1-144/KMA/
SK/I/2011, hal. 10.
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lainnya, selain putusan pengadilan, yang digunakan dalam pemeriksaan
perkara di pengadilan baik perkara yang sudah selesai atau yang masih
berjalan pemeriksaannya.
Apabila responden ditanyakan hambatan memperoleh layanan
informasi keduanya yaitu salinan putusan dan berkas perkara, maka
jumlah responden yang mendapatkan hambatan meningkat menjadi 212
orang.
Dari segi jumlah, layanan mendapatkan putusan mendapatkan respon
mayoritas di kedua bagian survei (hambatan dan pungli). Sebanyak 195
orang mendapatkan hambatan dan 173 orang membayar pungli untuk
mendapatkan putusan pengadilan. Jika keduanya dikaitkan, maka
ada korelasi positif antara pungli dan hambatan mendapatkan salinan
putusan. Dari 173 responden yang membayar pungli, mayoritasnya juga
merasa mendapatkan hambatan (81,5%). Namun demikian, tidak semua
responden yang membayar pungli untuk mendapatkan putusan merasa
dirinya mendapatkan hambatan (19,5% menjawab tidak mendapatkan
hambatan).
Terhadap layanan salinan putusan, kami juga melakukan observasu
uji layanan publik di lima pengadilan negeri wilayah DKI Jakarta. Dalam
hal ini, kami melakukan permohonan informasi berupa salinan putusan
sebagai masyarakat sipil. Jika mengacu pada SK KMA Nomor: 1-144/
KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan,
maka pengadilan hanya memungut biaya untuk fotokopi salinan
putusan. Lebih lanjut, PP No 53 Tahun 2008 juga sudah menetapkan
bahwa biaya salinan putusan adalah Rp. 3 ratus per lembar.
Meski pengadilan memang diperkenankan memungut biaya
layanan, temuan yang menarik diperoleh dari tiap-tiap pemantau di 4
pengadilan negeri, yakni pengadilan negeri Jakarta Pussat, Pengadilan
Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara. Temuan tersebut adalah perbedaan informasi
yang diperoleh pemantau mengenai adanya biaya yang dipungut oleh
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pengadilan dalam memberikan layanan, yakni putusan.

Grafik 9. Pengadilan Memungut Biaya untuk Salinan Putusan
Di pengadilan negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat 5 pemantau memperoleh informasi bahwa pengadilan negeri tidak
memungut biaya untuk memperoleh putusan. Sementara itu 5 pemantau
lainnya di pengadilan negeri yang sama memperoleh informasi bahwa
pengadilan negeri memungut biaya untuk memperoleh putusan. Begitu
juga di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta
Utara, dimana 8 pemantau memperoleh informasi bahwa pengadilan
tidak memungut biaya untuk memperoleh putusan, sedangkan 2
pemantau lainnya memperoleh informasi bahwa pengadilan memungut
biaya. Sedangkan 10 pemantau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
memperoleh informasi yang serupa, yakni pengadilan memungut biaya
guna pemantau memperoleh putusan.
Perbedaan ini tentu menjadi temuan tersendiri, dimana empat
pengadilan negeri memberikan informasi yang berbeda untuk satu hal
yang sama. Hal ini tentu menjadi pertanyaan tersendiri, dikarenakan
Pengadilan sudah memiliki ketentuan terkait pelayanan informasi
tersebut, yakni pelayanan akses terhadap putusan. Kesimpangsiuran
ini tentu semakin menjustifikasi ketidakjelasan proses pelayanan di
pengadilan, khususnya terkait akses terhadap putusan berkaitan dengan
biaya.
Pada survei kedua, kami menanyakan berapa besaran pungli yang
pernah dibayar oleh responden dalam mengakses salinan putusan di
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pengadilan. Besaran pungutan yang dimintakan oleh petugas dalam
layanan salinan putusan bervariasi mulai dari Rp 200.000 hingga Rp
2.500.000. Umumnya, responden membayar pungli antara Rp 500.000
hingga Rp 1.000.000 untuk mendapatkan salinan putusan.

Grafik 10. Besaran Pungli Salinan Putusan
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2012 mengatur bahwasanya biaya gugatan yang
dibayarkan oleh para pihak sudah mencakup biaya untuk mendapatkan
salinan putusan bagi para pihak tersebut. Meski demikian, pada
kenyataannya para pihak masih saja dikenakan biaya yang mahal
untuk mendapatkan salinan putusan. Bahkan jika dibandingkan dengan
ketentuan resmi mengenai biaya penggandaan salinan putusan yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 disebutkan
bahwasanya pengadilan hanya berhak mengutip sejumlah Rp. 300,- per
halaman. Kenyataannya besaran biaya yang dikutip oleh pengadilan
seringkali melebihi ketentuan, dimana masyarakat dikutip biaya rata-rata
Rp. 500.000 per putusan tanpa ada kejelasan mengenai asal munculnya
besaran biaya tersebut, semisal berdasarkan jumlah halaman, dsb.
Kutipan biaya ini termasuk juga dilakukan terhadap masyarakat yang
berperan sebagai para pihak dalam perkara tersebut.
Yang menarik juga untuk disimak adalah pemahaman dari para
petugas dan pejabat pengadilan terkait dengan aturan kutipan
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biaya terhadap salinan putusan dan praktiknya. Dalam Focus Group
Disscussion yang dilakukan oleh MaPPI FHUI, salah seorang Panitera
dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan bahwasanya
untuk mengakses salinan putusan memang dikenakan biaya, termasuk
bagi para pihak yang berperkara. Hal ini dikarenakan pengadilan tidak
dapat mengetahui estimasi besaran biaya yang akan dikeluarkan untuk
menggandakan putusan bagi para pihak. Padahal dalam Surat Ketetapan
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait
Permasalahan sistemik dalam layanan salinan putusan dan berkas
perkara ini perlu disikapi dengan seksama oleh pengambil kebijakan
di lingkungan Mahkamah Agung mengingat hambatan pada layanan
mendapatkan putusan saling berkorelasi dengan praktek pungli di
pengadilan. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka responden
yang mendapatkan hambatan yang berbanding lurus dengan angka
responden yang mengaku membayar pungli untuk mendapatkan
salinan putusan. Menutup akses publik terhadap informasi putusan
hanya mengorbankan mereka yang tidak mau atau tidak mampu
membayar atau pihak-pihak yang berusaha memperoleh informasi
tersebut untuk melakukan kontrol terhadap lembaga peradilan serta
semakin melanggengkan praktek KKN.32
Pada kondisi yang demikian, MA perlu meninjau ulang kebijakan yang
telah dibuat terkait dengan layanan “Mendapatkan Salinan Putusan”.
Evaluasi ini diperlukan karena celah pungutan liar yang saat ini masih
dapat ditemukan. MA perlu memastikan agar penggunaan teknologi
informasi untuk layanan ini betul-betul dimaksimalkan, Minimnya
pemanfaatan teknologi tidak hanya berdampak pada mandeknya
proses pengerjaan minutasi putusan oleh petugas pengadilan, tetapi
juga menciptakan potensi korupsi. Setidaknya, pengdadilan harus
meminimalisir layanan yang memungkinkan petugas atau publik untuk
bertemu dan melakukan transaksi
32
Rifqi S Assegaf dan Josi Khatarina, “Membuka Ketertupan Pengadilan: Pokok Pemikiran dan Usulan Rancangan SK Ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Hak
Masyarakat Memperoleh Informasi Pengadilan”, (LeIP, Jakarta: 2005), hal. 61-62.
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Meskipun MA saat ini sudah memiliki Website putusan.
mahkamahagung.go.id., penggunaan teknologi masih terasa penting
untuk dimaksimalkan. Pasalnya, kebanyakan hakim dan panitera masih
menggunakan metode manual saat mengerjakan putusan. MA dapat
mencontoh penggunaan Audio Text Recording (ATR) yang digunakan
oleh Mahkamah Konstitusi untuk mencatat setiap tahapan persidangan.
Hal ini tentunya memudahkan dalam pengerjaan pengetikan putusan,
terlebih apabila format putusan yang ada saat ini disederhanakan dan
lebih memfokuskan pada bagian-bagian penting mengenai fakta dan
pertimbangan hukum saja ketimbang mengulang-ulang informasi yang
sama dalam naskah putusan. Imbasnya, tidak semua putusan diunggah
oleh masing-masing pengadilan dapat selesai tepat pada waktunya atau
bahkan tidak diunggah sama sekali.
Hal lain yang juga sangat terkena dampak dari praktek pungli pada
layanan putusan adalah terkait dengan upaya hukum. Pada umumnya,
para pihak yang tidak puas dengan putusan hakim diberi waktu selama
7 hari untuk menentukan apakah akan mengajukan upaya hukum
atau tidak terhadap putusan tersebut. Prakteknya, beberapa respoden
mengatakan bahwa pengadilan biasanya hanya memberikan petikan
amar putusan kepada para pihak sebagai formalitas bahwa salinan asli
putusan sudah diberikan kepada para pihak. Hambatan yang dialami
oleh para pihak tersebut tentunya menghambat mereka pula dalam
menyusun argumentasi upaya hukumnya, belum lagi apabila diikuti
dengan permintaan uang dari petugas atau hakim sebagai “pelicin”
untuk mempercepat proses pengerjaan.

Integritas Hakim dalam Putusan
Permasalahan mengenai integritas hakim pada dasarnya merupakan
permasalahan etik yang juga diatur dalam kode etik dan pedoman
perilaku hakim. Adapun pengertian mengenai integritas mengacu pada
poin 5 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yaitu sikap
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dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan.
Lebih lanjut, poin 5.1.7. KEPPH menyatakan bahwa hakim dilarang
melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan
perkara, menunda eksekusi, atau menunjuk advokat tertentu dalam
menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh
undang-undang. Namun demikian, patut dipahami bahwa pelanggaran
terhadap kode etik dapat pula merupakan pelanggaran hukum. Dalam
hal ini, permasalahan integritas hakim akan kami kaitkan dengan
praktek pungli untuk menegosiasikan hasil putusan yang termasuk
tindak pidana korupsi.

Grafik 11. Hambatan dalam Mendapatkan Hakim yang Berintegritas
dan Menegosiasikan Hasil Putusan
Pada bagian pertama, rata-rata responden yang mendapatkan
hambatan pada masing-masing tahapan adalah 108 orang. Jika
dibandingkan, ada tiga jenis layanan yang jumlah respondennya diatas
angka rata-rata tersebut, salah satunya adalah layanan mendapatkan
hakim yang berintegritas (120 orang), diikuti oleh layanan eksekusi
putusan (128 orang) dan layanan mendapatkan berkas perkara (136
orang). Angka ini menunjukkan bahwa diantara orang-orang yang
mendapatkan hambatan saat mengakses layanan di pengadilan, mereka
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cenderung mendapatkan hambatan lebih besar untuk mendapatkan
hakim yang berintegritas.
Sedangkan, pada bagian kedua, rata-rata responden yang membayar
pungli pada masing-masing tahapan adalah 62 orang (22,38%). Jika
dibandingkan, ada tiga bentuk pungli yang jumlah respondennya
diatas angka rata-rata tersebut, salah satunya adalah pungli untuk
menegosiasikan hasil putusan (71 orang atau 25,63%), diikuti oleh layanan
mendapatkan salinan putusan (173 orang atau 62,45%) dan layanan
pendaftaran perkara (202 orang atau 72,92%). Angka ini menunjukkan
bahwa diantara orang-orang yang membayar pungli di pengadilan,
mereka cenderung membayar pungli pada tiga layanan tersebut,
termasuk untuk menegosiasikan hasil putusan. Meskipun demikian,
tidak ada korelasi positif pada kedua poin tersebut. Pasalnya, dari 120
orang yang kesulitan mendapatkan hakim yang berintegritas, hanya 43
orang (35,8%) yang juga membayar pungli untuk menegosiasikan hasil
putusan dimana 77 orang sisanya mengaku tidak pernah membayar
pungli (64,2%). Hal ini menunjukkan bahwa publik cenderung
menghindari pungli meskipun hakim yang memeriksa perkaranya dinilai
tidak berintegritas. Sebaliknya, dari 71 orang yang mengaku membayar
pungli untuk menegosiasikan hasil putusan, sebagian besarnya merasa
mendapatkan hakim yang tidak berintegritas(43 orang atau 60,5%). Hal
ini menunjukkan bahwa pada akhirnya, masyarakat membayar pungli
dikarenakan hakim yang mengadili perkara tidak menunjukkan dirinya
sebagai pribadi yang jujur sebagaimana diamanatkan dalam KEPPH.
Kondisi yang demikian menunjukkan adanya kesenjangan antara
kebijakan dan implementasi seperti halnya pada layanan keterbukaan
informasi. MA sudah memiliki perangkat yang memungkinkan agar
setiap hakim memahami pedoman dalam berperilaku sesuai tuntutan
profesinya. MA juga memiliki perangkat yang memungkinkan agar
hakim mendapatkan pengawasan baik melalui pengawasan melekat
oleh atasan ataupun melalui pengawasan oleh Badan Pengawasan MA.
Tidak hanya itu, MA juga diawasi oleh lembaga pengawasan eksternal
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yaitu Komisi Yudisial. Namun demikian, perangkat yang ada tersebut
nampaknya masih “jauh panggang dari api”.
Tingginya hambatan dalam mendapatkan hakim berintegritas
dan maraknya praktek pungli di pengadilan merupakan dampak dari
lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal terhadap
hakim. Hal ini juga didukung dengan kewenangan atau diskresi
yang dimiliki hakim sebagai implementasi jaminan independensi dan
kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Jika hal tersebut tidak diikuti
dengan sistem pengawasan yang baik, maka wewenang yang dimiliki
oleh hakim sangat berpotensi untuk disalahgunakan.
Saat ini, fungsi pengawasan internal terhadap hakim berada di
bawah tugas dan wewenang Badan Pengawasan MA. Sedangkan,
pengawasan eksternal terhadap hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial
sebagai implementasi dari peran KY untuk menegakkan kehormatan
dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Dualisme peran
pengawasan hakim ini sempat memicu perdebatan antara MA dan KY.
Perdebatan tersebut utamanya berkaitan dengan kewenangan dalam
memeriksan hakim melalui putusan yang dibuatnya. Dampaknya,
banyak temuan dan rekomendasi sanksi dari KY tidak ditindaklanjuti
oleh MA.
Perdebatan kedua lembaga memuncak ketika MA memeriksa
permohonan uji materi terhadap KEPPH yang diajukan oleh beberapa
mantan hakim. Dalam putusannya, MA membatalkan dua poin KEPPH
yang dijadikan landasan oleh KY dalam melakukan pengawasan
terhadap beberapa hakim. Bagi MA, pemeriksaan yang dilakukan oleh
KY terkait dengan penggunaan poin 8 (berdisiplin tinggi) dan poin 10
(bersikap profesional) KEPPH sudah memasuki wilayah teknis yudisial.
Artinya, KY tidak memiliki kewenangan untuk merubah hasil putusan
ataupun mengenakan sanksi terhadap hakim atas dasar putusan yang
dibuatnya. Hal ini dianggap dapat menyebabkan hakim kehilangan
independensinya dalam menangani perkara.
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Pada akhir tahun 2011, MA dan KY kemudian membentuk tim
penghubung untuk menjembatani perbedaan pandangan kedua
lembaga. Pasca pembentukan tim penghubung, MA dan KY menetapkan
Peraturan Bersama No. 2 Tahun 2012 Tentang Panduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Peraturan Bersama No.
3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. Sayangnya,
upaya tersebut masih belum mampu memberikan dampak yang
signifikan dalam penguatan tugas pengawasan terhadap hakim. Publik
masih mempersepsikan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup
bersama dengan kepolisian dan partai politik.33 Begitu juga dengan terus
bertambahnya jumlah hakim yang tertangkap kasus korupsi. 34
Permasalahan integritas pada dasarnya tidak hanya menjadi milik
hakim saja. Pada prakteknya, panitera dan petugas pengadilan lainnya
juga ikut serta dalam melanggengkan praktek korupsi di pengadilan.
Beberapa responden menambahkan informasi dalam kuesioner dengan
melaporkan beberapa praktek pungli yang dilakukan oleh panitera dan
petugas pengadilan lainnya. Salah satu responden melaporkan bahwa
peluang untuk bertemu dengan hakim dan menegosiasikan putusan
dapat dilakukan di ruang panitera atau melalui perantara panitera.
Ada juga responden yang melaporkan bahwa hakim melalui panitera
meminta imbalan atau tip karena selama proses perkara telah dilayani
dengan baik dan putusan telah memenangkan pihaknya. Hal ini
menunjukkan bahwa pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Publik tidak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi untuk menjalani
proses peradilan secara bersih dan cenderung terjebak pada praktek
korupsi demi memastikan kepentingannya terlindungi.
Pengawasan seharusnya menjadi bagian dari sistem pembinaan hakim.
Lihat Transparansi Internasional Indonesia, “Kehidupan Sehari-Hari dan Korupsi:
Opini Publik di Asia Tenggara”, http://ti.or.id/media/documents/2013/07/09/r/e/
report_gcb_bahasa.pdf page 8-10, diakses pada 24 Juli 2017.
33

34
Setidaknya ada 13 orang hakim, pejabat, dan pegawai pengadilan yang diduga
terlibat korupsi di tahun 2016. Lihat, “Kaleidoskop Penegakan Hukum Indonesia 2016”, http://
mappifhui.org/2016/12/21/kaleidoskop-penegakan-hukum-indonesia-2016/,
diakses
pada 29 Agustus 2017.
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Artinya, segala bentuk perilaku dan kinerja hakim seharusnya menjadi
pertimbangan MA dalam menerapkan kebijakan promosi dan mutasi.
Posisi lembaga pengawasan juga perlu dijaga independensinya. Saat ini,
Kepala Badan Pengawasan MA (eselon 2) berada di bawah Sekretaris
Mahkamah Agung (eselon 1) sehingga membuat kedudukannya masih
sulit untuk bisa mengawasi pejabat-pejabat tinggi di lingkungan MA.
Seyogianya, Badan Pengawas MA ditempatkan sebagai lembaga yang
terpisah dari fungsi administrasi maupun teknis yudisial. Dengan
demikian kerja-kerja pengawasan dapat dilakukan secara mandiri dan
tidak terhambat dengan budaya senioritas di lingkungan MA. Selain
itu, MA juga perlu memastikan sinergi dengan KY berjalan dengan
maksimal, tidak hanya dalam hal menindak hakim yang “nakal” tetapi
juga mulai dari rekrutmen hakim.

Ketidakpastian Eksekusi Putusan
Eksekusi putusan pada penelitian ini merujuk pada proses eksekusi
kasus perdata. Pada umumnya, setiap putusan kasus perdata yang
berupa gugatan diikuti dengan perintah kepada pihak yang kalah atau
pihak lainnya untuk menjalankan isi putusan secara sukarela. Namun
demikian, jika pihak yang kalah tidak mau atau lalai memenuhi isi
putusan tersebut, maka ketua pengadilan dapat memanggil pihak
terkait, memberikan peringatan, serta menentukan tempo pelaksanaan
putusan. Jika setelah jangka waktu yang ditetapkan, pihak terkait tidak
juga menjalankan isi putusan, maka ketua pengadilan memerintahkan
juru sita agar barang-barang milik pihak yang kalah disita sampai
dirasa cukup untuk mengganti uang yang disebut dalam putusan serta
mengganti biaya untuk menjalankan putusan tersebut.
Permasalahan muncul ketika proses eksekusi mandek karena satu
dan lain hal sehingga ketua pengadilan tidak segera mengeluarkan
peringatan maupun mengeluarkan perintah sita eksekusi. Adapun
menurut Wildan Sayuthi, hambatan dalam melaksanakan putusan
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eksekusi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu hambatan yuridis dan non
yuridis.35
Hambatan yuridis dapat berupa upaya hukum yang dilakukan pihak
tereksekusi atau pihak ketiga. Pada dasarnya, upaya hukum pihak
ketiga atau tereksekusi tidak menangguhkan eksekusi, kecuali apabila
Ketua Pengadilan memerintahkan agar eksekusi tersebut ditunda
hingga perlawanan tersebut mendapatkan putusan. apabila perlawanan
dikabulkan maka eksekusi ditangguhkan. Sebaliknya, jika perlawanan
ditolak, maka eksekusi dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses
eksekusi sangat bergantung pada diskresi ketua pengadilan negeri.
Sedangkan, yang dimaksud dengan hambatan non teknis adalah
upaya yang dilakukan untuk menggagalkan eksekusi secara melawan
hukum. Misalnya, pengerahan massa oleh pihak tereksekusi untuk
menghadang proses ekseksui. Hal ini sering kali berujung pada
konflik horizontal antara kedua pendukung pemenang eksekusi dan
tereksekusi. Selain itu, campur tangan pihak lain di luar perkara juga
sering kali menghambat pelaksanaan eksekusi. Intervensi ini bisa datang
dari pihak eksekutif, legislatif, judikatif, atau pihak-pihak lainnya untuk
menunda eksekusi. Hal ini juga menunjukkan bahwa proses eksekusi
sangat rentan dengan potensi penyalahgunaan wewenang dan praktekpraktek korupsi baik yang bertujuan untuk mempercepat maupun
menunda proses eksekusi.

35
Wildan Suyuthi, Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan, (Jakarta, Tatanusa: 2004), hal. 84-89.
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Grafik 12. Hambatan Eksekusi Putusan vs Pungli Mempercepat Eksekusi
Putusan
Pada survei ini, sebanyak 128 orang responden menyatakan
mendapat hambatan pada proses eksekusi putusan. Untuk menilai lebih
lanjut kaitan antara hambatan tersebut dengan praktek pungli, kami
menanyakan apakah responden membayar pungli untuk mempercepat
atau menunda proses eksekusi. Dari 128 orang yang mendapatkan
hambatan, 51 orang (39,8%) membayar pungli untuk mempercepat
proses eksekusi. Selanjutnya, pada pertanyaan terkait menunda proses
eksekusi, 21 orang responden menjawab ya (16,4%). Jika digabungkan,
maka responden yang pernah membayar pungli untuk mempercepat
dan menunda proses eksekusi putusan adalah sejumlah 18 orang (21,9%).
Sedangkan, jumlah responden yang tidak membayar pungli secara
berturut-turut adalah 67 orang mempercepat proses eksekusi (52,34%),
97 orang menunda proses ekseksi (75,78%), dan 64 orang mempercepat
dan menunda proses eksekusi (78,08%). Angka-angka tersebut
menunjukkan bahwa publik pada dasarnya cenderung menghindari
membayar pungli untuk proses eksekusi putusan. Pasalnya, mayoritas
responden cenderung tidak membayar pungli ketika mendapatkan
hambatan pada proses eksekusi.
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Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat cenderung
mendapatkan hambatan, tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan
kecenderungan membayar pungutan liar guna melancarkan proses
eksekusi putusan. Jika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya,
maka perlu ada upaya meminimalisir hambatan eksekusi putusan baik
yang bersifat yuridis maupun non teknis yang tujuannya adalah untuk
mendorong efektifitas dan kepastian hukum dalam proses eksekusi
putusan. Proses eksekusi yang berlarut-larut dapat berujung pada
ketidakpastian hukum. Hal ini menjadi krusial mengingat layanan
eksekusi putusan merupakan salah satu layanan yang mendapatkan
respon hambatan diatas rata-rata (128 orang).

Permisifitas Pungli Pendaftaran Perkara
Pendaftaran perkara pada dasarnya merupakan bagian dari acara
peradilan perdata baik berupa gugatan maupun permohonan. Hal ini
kami tanyakan mengingat tahapan pendaftaran perkara merupakan
pintu masuk berperkara bagi para pencari keadilan. Pada prakteknya,
pendaftaran perkara perdata di pengadilan negeri meliputi pendaftaran
surat gugatan/permohonannya, disertai dengan legalisir surat kuasa
(jika menggunakan kuasa hukum), dan mendaftarkan bukti-bukti
yang menguatkan. Dalam hal ini, penggugat atau pemohon juga harus
membayar uang panjar perkara untuk mendapatkan nomor register
perkara. Besaran uang panjar perkara ditaksir oleh petugas berdasarkan
surat keputusan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri
setempat. Adapun pendaftaran perkara yang dimaksud dibedakan
antara tingkat pertama dengan tingkat banding, kasasi, atau PK (Upaya
hukum).
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Grafik 13. Hambatan Pendaftaran Perkara vs Pungli Pendaftaran Perkara
Mayoritas responden tidak mendapatkan hambatan saat mengakses
layanan pendaftaran perkara. Dari 377 responden, hanya 69 orang
(21,1%) yang menjawab mendapatkan hambatan. Hal ini diikuti dengan
respon yang sebaliknya pada pertanyaan mengenai pungutan liar.
Mayoritas responden menyatakan bahwa pernah memberikan uang
atau imbalan tidak resmi kepada petugas saat mendaftarkan perkara
sebanyak 202 orang atau 72,92% (paling tinggi di antara pungli lainnya).
Hal ini mengindikasikan adanya perilaku permisif dimana responden
cenderung merasa wajar ketika membayar pungli.

Grafik 14. Jumlah Responden yang Mendapatkan Hambatan Pada
Pendaftaran Perkara
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Lebih dalam, kecenderungan perilaku permisif terhadap korupsi
yang tinggi pada dasarnya juga ditemukan di kelompok responden
yang memberi pungli pada pendaftaran perkara. Dari 202 orang yang
memberi pungli pada pendaftaran perkara. Hanya 61 orang (30,2%)
yang juga merasa mendapatkan hambatan pada pendaftaran perkara.
Angka tersebut berbanding terbalik jika dibandingkan dengan jumlah
responden yang merasa tidak mendapatkan hambatan meskipun
sudah memberi pungli ke petugas saat pendaftaran perkara yaitu 136
responden (67,3%). Sedangkan, 5 orang responden lagi tidak menjawab
apakah mendapatkan hambatan atau tidak. Hal ini mengindikasikan
gejala permisifitas dikalangan responden yang memberi pungli pada
proses pendaftaran perkara. Pasalnya, meskipun angka pungli tinggi,
mayoritas responden tidak merasa mendapatkan hambatan saat
mendaftarkan perkara.
Pada umumnya, respon pengguna layanan pengadilan menunjukkan
bahwa tingkat korupsi yang tinggi diikuti pula dengan tingkat hambatan
layanan yang tinggi pula dan sebaliknya.
Namun demikian, hal tersebut justru berkebalikan pada layanan
pendaftaran perkara. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi
Mahkamah Agung bahwa terdapat layanan yang tingkat korupsinya
tinggi namun masyarakat memandangnya sebagai hal yang lumrah.
Di lain pihak, publik juga perlu merasa gusar dengan sikap permisif
yang ditunjukkan pada survei ini, khususnya kelompok advokat yang
terlibat sehari-hari dengan layanan pendaftaran perkara. Tentunya kita
tidak ingin terjebak pada situasi yang melanggengkan perilaku koruptif
baik yang diinisiasi oleh pengadilan maupun yang dianggap wajar oleh
sekelompok orang.
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Grafik 15. Besaran Pungli Pendaftaran Surat Kuasa
Pada survei kedua kami menanyakan mengenai besaran pungli
yang dibayarkan oleh responden saat mendaftarkan surat kuasa dan
mendaftarkan gugatan. Biaya resmi yang diatur oleh PP No. 53 Tahun
2008 untuk pendaftaran surat kuasa adala RP. 5 ribu Prakteknya,
mayoritas responden mengaku membayar antara Rp. 50 ribu hingga Rp.
100 ribu untuk pendaftaran surat kuasa. Bahkan, salah satu responden
mengaku pernah membayar hingga Rp. 3,5 juta untuk pendaftaran surat
kuasa. Hal ini juga diamini oleh narasumber FGD yang menyatakan
bahwa pungli pendaftaran surat kuasa sudah menjadi rahasia umum.
Umumnya, responden memberikan uang lebih untuk menjaga relasi
dengan petugas pengadilan. Sayangnya, hal ini diikuti dengan
perlakukan berbeda antara responden yang memberikan uang lebih
dengan yang membayar sesuai tarif.
Pendaftaran surat kuasa awalnya diberlakukan sebagai kontrol
pengadilan terhadap profesi advokat. Sebelum diberlakukannya sistem
satu atap, pengawasan terhadap advokat dan notaris dilakukan oleh
pengadilan. Oleh karenanya, untuk mengawasi kinerja kedua profesi
tersebut, diberlakukan layanan pendaftaran surat kuasa. Hanya saja,
setelah diberlakukannya sistem satu atap, pengawasan terhadap profesi
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advokat dan notaris diselenggarakan oleh masing-masing organisasi
profesi yang menaunginya. Artinya, layanan ini pada dasarnya sudah
tidak sesuai lagi diterapkan oleh pengadilan. Apalagi, jika dilihat
penerpannya seringkali diikuti dengan praktek pungli, bahkan terhadap
pengacara bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu. Seyogianya,
layanan ini bisa dihapuskan untuk mencegah berulangnya praktik
pungli yang semakin lama semakin dianggap wajar oleh publik.
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BAB 4
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Secara umum dapat disimpulkan temuan penelitian ini adalah sebagai
berikut:
-

Pola korupsi di pengadilan memiliki ciri khas tersembunyi
diantara prestasi-prestasi dalam rangka meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Di satu sisi,
pengadilan telah memiliki perangkat peraturan dan kebijakan
yang menunjang pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan
informasi. Namun demikian, di sisi lain, oknum pengadilan
tetap melanggengkan praktek pungli.

-

Praktek pungli masih menjadi hal yang dianggap tabu oleh
sebagian besar masyarakat. Dalam hal ini, kecenderungan
tersebut ditemukan pada penurunan jumlah responden yang
bersedia mengungkapkan detil pungli yang terjadi di pengadilan,
meskipun pengumpulan data dilakukan secara digital (tanpa
tatap muka) dan anonim (rahasia). Hal ini turut menjadi faktor
yang melanggengkan praktek pungli di pengadilan, mengingat
karakteristik mafia peradilan yang cenderung sembunyi dan
saling menutupi dengan tujuan melanggengkan praktek korupsi
di pengadilan.

-

Hampir setiap tahapan perkara yang dilalui oleh pencari
keadilan memiliki potensi korupsi. Namun demikian, dalam
konteks reformasi peradilan, ditemukan beberapa titik yang
perlu mendapatkan perhatian ekstra. Titik-titik yang dimaksud
antara lain: layanan salinan putusan dan berkas perkara, layanan
pendaftaran perkara, dan layanan eksekusi putusan, Di samping
itu, pengadilan juga memiliki permasalahan mengenai persepsi
publik terhadap profesi hakim. Penangkapan terhadap hakim
dan petugas pengadilan yang berkaitan dengan pengaturan isi
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putusan juga turut menyumbang pada persepsi publik yang
cenderung menilai rendah integritas hakim. Hal ini dapat
terlihat pada pengalaman responden yang kerap mendapatkan
hambatan untuk mendapatkan hakim yang berintegritas di
pengadilan.
-

Korupsi peradilan memiliki dampak pada pemenuhan akses
terhadap keadilan (access to justice). Pada beberapa titik, praktek
pungli yang tinggi menyebabkan pula tingginya hambatan yang
dirasakan oleh pencari keadilan. Hal ini dapat ditemukan pada
layanan mendapatkan salinan putusan, mendapatkan hakim
yang berintegritas, dan eksekusi putusan. Namun demikian,
pengadilan dan organisasi advokat juga perlu gusar pada titik
dimana praktek pungli yang tinggi namun diikuti dengan
rendahnya hambatan yang dialami oleh pencari keadilan. Hal
ini ditemui pada layanan pendaftaran perkara dimana praktek
pungli dianggap wajar oleh sebagian besar responden.

4.2. Rekomendasi
Dari beberapa poin kesimpulan
merekomendasikan beberapa hal:

tersebut,

penelitian

ini

-

Pengadilan perlu mengevaluasi kembali pengaturan dan
kebijakan yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan
peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.
Jaminan hak atas informasi di pengadilan dan hak-hak lainnya
yang dimiliki oleh pencari keadilan perlu diikuti dengan
sarana pemenuhannya pula. Dalam hal ini, pengadilan harus
menyediakan sarana yang jelas dan terukur dimana para
pencari keadilan dapat menuntut hak yang dimilikinya.
Misalnya, pengadilan perlu menilai seberapa efektif layanan
meja pengaduan yang disediakan untuk publik dalam hal
menangani keluhan/hambatan yang dialami oleh pencari
keadilan?

-

Celah antara kebijakan yang dimiliki dan praktek di lapangan
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perlu disikapi dengan upaya menelusuri akar permasalahan
praktek korupsi di pengadilan. Dalam hal ini, perlu ada
penelitian lebih lanjut yang mendalami faktor-faktor apa
saja yang mendorong tumbuh suburnya praktek pungli
di pengadilan. Misalnya, praktek pungli seringkali terjadi
disebabkan banyaknya interaksi yang harus dilakukan oleh
pencari keadilan dengan petugas pengadilan. Dalam beberapa
praktik, layanan pengadilan yang dilakukan secara online dan
digital (tanpa tatap muka) cukup efektif dalam mencegah praktik
pungli. Oleh karenanya, perlu ada evaluasi terkait sejauh mana
pencari keadilan perlu berinteraksi dengan petugas pengadilan?
-

Beberapa layanan di pengadilan tidak memiliki dasar hukum
yang jelas pelaksanaannya. Misalnya, pada layanan penerbitan
Surat keterangan bebas perkara, beberapa responden mengaku
tidak pernah menemukan dasar hukum yang jelas sehingga
seringkali oknum pengadilan memintakan biaya yang bervariasi.
Hal seperti ini perlu segera dieliminir. Pasalnya, ketiadaan
dasar hukum menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan
kebiasaan dan memiliki potensi disalahgunakan oleh oknum
pengadilan. Sama halnya dengan pendaftaran surat kuasa
yang saat ini sudah tidak relevan lagi diselenggarakan oleh
pengadilan mengingat kontrol terhadap profesi advokat sudah
diserahkan pada organisasi advokat itu sendiri. Setidaknya,
apabila praktek tersebut tetap ingin dipertahankan, pengadilan
harus menyediakan sistem loket terpadu dimana semua
transaksi biaya yang harus dibayarkan oleh pencari keadilan
dibayarkan melalui satu pintu yang sama. Dengan demikian,
akuntabilitas layanan tersebut tetap dapat dijaga karena ada
bukti pembayaran resmi yang diterima oleh pencari keadilan.

-

Beberapa pengadilan pada dasarnya memiliki beberapa praktik
baik yang sudah dilakukan dalam pelayanan publiknya.
Misalnya, untuk perkara tilang saat ini pengadilan sudah
bekerja sama dengan kejaksaan negeri setempat untuk sistem
tilang online. Sayangnya praktik-praktik baik tersebut kerap kali
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dicemari oleh peristiwa tangkap tangan korupsi yang dilakukan
oleh oknum hakim maupun petugas pengadilan. Hal ini
tentunya berdampak pada berkembangnya opini publik bahwa
pengadilan merupakan tempat yang korup. Oleh karenanya,
pengadilan juga perlu mengembangkan fungsi kehumasan
dalam rangka menjaga komunikasi dengan pihak jurnalis serta
masyarakat sipil yang tujuannya untuk mengimbangi beritaberita yang berkembang di masyarakat mengenai pengadilan.
Harapannya, publik mendapatkan berita yang berimbang atas
prestasi dan capaian yang telah dimiliki pengadilan. Dengan
demikian, kepercayaan publik terhadap pengadilan tidak runtuh
meskipun ada oknum-oknum yang kerap melanggengkan
praktek korupsi di pengadilan
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