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Tercapainya kesetaraan gender merupakan salah satu tantangan dalam tujuan 
pembangunan Indonesia. Padahal, Indonesia sudah memberikan jaminan untuk 
penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin melalui ratifikasi Konvensi 
mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Conven-
tion on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) melalui 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984.

Dalam konteks global, pendekatan strategis ini sejalan dengan Tujuan Pemba-
ngunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) 5 tentang Kese-
taraan Gender, yaitu mencapai kesetaraan dan pemberdayaan untuk perempuan 
dengan memastikan tidak ada diskriminasi, minimnya kekerasan, perempuan 
dapat terlibat dalam pengambilan keputusan di bidang apapun, adanya akses 
ke pelayanan kesehatan reproduksi dan kepemilikan sumber daya ekonomi yang 
proporsional.

Sebagai usaha untuk mewujudkan kesetaraan gender tersebut, Mahkamah 
Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) 
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 
dengan Hukum. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) turut berpartisipasi aktif dalam proses peny-
usunan PERMA ini melalui bantuan teknis guna memastikan pengaturan tentang 
hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh hakim pada saat 
menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Setelah disahkan 
pada Agustus 2017, diperlukan adanya kegiatan lanjutan untuk memastikan 
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik. Proses monitoring 
dan evaluasi (monev) menjadi penting guna memahami hambatan dan tantangan 
bagi Hakim dalam melaksanakan amanat PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Melalui 
dukungan ole program USAID Empowering Access to Justice (USAID-MAJu), 
MaPPI FHUI mengembangkan metode pemantauan pengadilan sebagai salah 

Kata Pengantar
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satu metode monev terhadap implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang 
dituangkan dalam buku panduan  ini. Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk 
memastikan kegiatan pemantauan dapat dilakukan secara terstruktur dan siste-
matis. Harapannya, kegiatan pemantauan nantinya dapat menghasilkan data 
yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan di Mahkamah Agung.

Besar harapan kami agar Buku Panduan Pemantauan Implementasi PERMA 
Nomor 3 tahun 2017 ini dapat dijadikan panduan untuk melakukan monev terh-
adap perilaku hakim di persidangan berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 oleh 
masyarakat secara luas. Sehingga, data pemantauan dapat digunakan sebagai 
rujukan bagi Mahkamah Agung untuk melakukan penguatan atau perbaikan kebi-
jakan internal yang berbasiskan bukti kuat (evidence based) dan sesuai dengan 
kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum.

Sebagai penutup, tak lupa kami turut ucapkan terima kasih banyak kepada tim 
penyusun, Organisasi Masyarakat Sipil, dan juga Instansi-instansi pemerintah 
lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Partisipasi, masukan, 
dan kritik yang kami terima dalam penyusunan pedoman ini merupakan kontri-
busi penting dan telah banyak membantu tim penyusun untuk akhirnya dapat 
menyelesaikan buku pedoman ini. Di sisi lain, kami juga menyadari bahwa banyak 
hal yang masih dapat disempurnakan dari buku ini. Oleh karena itu, kami mohon 
agar dimaklumi apabila terdapat kekurangan dan membuka pintu selebar-lebarnya 
apabila pembaca memiliki saran dan masukan untuk penyempurnaan buku ini di 
masa yang akan datang. Selamat membaca.

Muhammad Rizaldi Warneri
Ketua Harian MaPPI FHUI
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1. Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), 
hlm. 25

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah meratifikasi 
Konvensi mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Wanita (Convention on The Elimination 
of All Forms of Discrimination Against 
Women) melalui Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
1984. Konvensi ini secara umum 
mengatur mengenai upaya yang harus 
dilakukan oleh negara-negara peserta 
dalam memberikan jaminan dan 
perlindungan terhadap perempuan 
dari segala macam bentuk kekerasan 
dan perlakuan diskriminatif, serta 
menjamin adanya persamaan hak dan 
kesetaraan gender.  Hal ini juga sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945, 

khususnya dalam Pasal 28 I Ayat (2) 
yang menyatakan bahwa setiap orang 
bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apapun dan 
berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat 
diskriminatif.

Selain itu Indonesia juga telah 
menerbitkan beberapa peraturan 
terkait lainnya sebagai bentuk 
komitmen negara dalam member-
ikan perlindungan terhadap perem-
puan, diantaranya Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
Undang-Undang Republik Indo-
nesia No 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga, Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 13 tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, 

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Peru-
bahan Atas Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban, dan peraturan 



Panduan Pemantauan 
Perma No. 3 Tahun 2017

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 
Berhadapan dengan Hukum7

2. Herni Sri Nurbayanti, Konsep-Konsep Utama Hukum dan Gender, hal. 95-115 dalam Sulistyowati 
Irianto, dkk., Perempuan Di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan, Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 60

3. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pedoman 
Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ((Depok,: Masyarakat Pemantau Peradilan 
Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019), hlm. 14

4. Ibid

lainnya baik yang bersifat nasional, 
regional, maupun institusional.

Pengesahan atas berbagai pera-
turan di atas tidak serta merta 
menyelesaikan masalah diskrimi-
nasi terhadap perempuan, terutama 
ketika perempuan berhadapan dengan 
hukum. Pada praktiknya, perlakuan 
diskriminatif terhadap perempuan 
masih sangat sering terjadi. Perlakuan 
diskriminatif tersebut disebabkan oleh 
budaya masyarakat yang mayoritas 
masih terpengaruh sistem patriarki, 
di mana dalam sistem ini perem-
puan memiliki kedudukan yang lebih 
rendah daripada laki-laki [1]. Sistem 
yang sudah lama mengakar tersebut 
berujung pada sulitnya perempuan 
keluar dari lingkaran diskriminatif 
yang terbentuk dalam masyarakat. 
Berbagai perlakuan diskriminatif pun 
harus dialami oleh perempuan, di 
antaranya ialah marginalisasi, subor-
dinasi, stereotip, kekerasan, hingga 
terbatasnya akses perempuan dalam 
memperoleh hak-haknya [2], termasuk 
hak untuk memperoleh keadilan ketika 
berhadapan dengan hukum.

Berbagai sumber telah mendoku-

mentasikan bagaimana perempuan 
kerap mengalami diskriminasi dan 
perlakuan yang tidak adil. Misalnya, 
pada kasus kekerasan dalam rumah 
tangga, perempuan seringkali 
disalahkan oleh aparat penegak 
hukum dengan alasan yang beragam, 
mulai dari ketidakseriusan istri dalam 
mengurus suami, selingkuh, sampai  
tidak bisa mengurus anak [3]. Dalam 
kasus perkosaan, aparat penegak 

hukum sering 
m e n y a l a h k a n 
korban karena korban 
berpakaian minim, sering 
pulang malam, ataupun 
memiliki cara bergaul yang 
bebas [4]. Tidak hanya 
itu, perempuan korban 
j u g a  m e n d a p a t k a n 
pertanyaan/pernyataan 
yang menyudutkan dan 
melecehkan dari aparat 
penegak hukum yang 
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berdampak pada timbulnya rasa takut 
dan trauma. Situasi-situasi tersebut 
tentunya akan semakin memper-
sulit perempuan berhadapan dengan 
hukum untuk mengakses hak-haknya, 
terutama hak-hak untuk memperoleh 
peradilan yang adil. [5] 

Berdasarkan permasalahan-per-
masalahan tersebut di atas, Mahkamah 
Agung berinisiatif untuk mengambil 
langkah konkrit guna menjamin dan 
memberikan perlindungan kepada 
perempuan berhadapan dengan 
hukum melalui Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 2017 tentang Pedoman Menga-
dili Perkara Perempuan Berhadapan 
dengan Hukum (PERMA 3/2017). Pera-
turan ini berisi ketentuan-ketentuan 
praktikal bagi Hakim, agar Hakim 
dapat memahami dan menerapkan 
asas-asas terkait kesetaraan gender, 
persamaan di depan hukum dan 
keadilan, mengidentifikasi 
situasi atau perlakuan yang 
mengakibatkan diskriminasi, 
dan menjamin hak perempuan 
untuk mendapat akses yang 
setara dalam memperoleh 
keadilan.

PERMA 3/2017 merupakan salah 
satu jaminan untuk memastikan 
perempuan memiliki akses terhadap 
keadilan dan bebas dari diskriminasi 
dalam sistem peradilan [6], sehingga 
perlu dilakukan monitoring dan eval-
uasi (monev) untuk menilai apakah 
PERMA 3/2017 sudah diimplementa-
sikan dengan baik dalam praktiknya. 
Monitoring atau pemantauan terh-
adap PERMA 3/2017 bertujuan untuk 
mendokumentasikan pemahaman  dan 
kepatuhan para Hakim pada PERMA 
3/2017, mengidentifikasi kesulitan dan 
hambatan dalam mengimplementa-
sikan PERMA 3/2017, serta mendorong 
akuntabilitas administratif (promoting 
administrative accountability) terh-
adap Perma 3/2017 [7]. Hasil peman-
tauan Perma 3/2017 selanjutnya 
akan digunakan untuk melakukan 
evaluasi terh-
adap Perma 
3 / 2 0 1 7 . 

5. Opcit, hlm. 14-15
6. Sebagaimana disampaikan pada pertimbangan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 
Berhadapan dengan Hukum. 

7. Disesuaikan dari tujuan monitoring kebijakan dalam William M. Dunn, Public Policy 
Analysis, New York: Routledge, 2015, hlm. 69.
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Hasil dari evaluasi kebijakan tidaklah 
terbatas pada kesimpulan bagaimana 
suatu kebijakan dapat meminimalisir 
masalah yang ada sesuai dengan 
tujuan dibentuknya kebijakan 
tersebut, melainkan juga klarifikasi 
dan masukkan terhadap nilai-nilai 
yang ada pada suatu kebijakan, yang 
nantinya dapat digunakan dalam 
penyesuaian dan reformulasi kebi-
jakan sesuai dengan perkembangan 
situasi terkini. [8]

Monitoring dan evaluasi merupakan 
langkah dalam siklus regulasi yang 
dibutuhkan untuk dapat menyusun 
kebijakan berbasis bukti (evidence-
based policy). Pembuat kebijakan 
diharapkan memiliki pengetahuan 
yang baik dengan melakukan analisis 
secara rasional terhadap bukti-bukti 
yang ada [9] Melalui mempelajari bukti 
pembuat kebijakan dapat memahami 
perkembangan situasi terkait kebi-
jakan yang akan dibentuk, menen-
tukan kebutuhan dalam mencapai 
tujuan strategis, dan menilai potensi 
akibat dari suatu perubahan kebijakan 

[10] Lebih jauh, ketersediaan bukti juga 
akan membantu pembuat kebijakan 
untuk menentukan pilihan di antara 
opsi-opsi kebijakan yang ada [11] Dalam 
evaluasi PERMA 3/2017, data dan 
informasi yang diperoleh dari peman-

tauan akan menjadi bukti yang sangat 
berguna, baik dalam optimalisasi 
implementasi PERMA 3/2017, maupun 
dalam improvisasi norma-norma yang 
diatur apabila diperlukan

Sejalan dengan tujuan monev di 
atas, buku panduan ini disusun sebagai 
bagian dari inisiatif masyarakat sipil 
untuk berperan serta secara aktif 
dalam pemantauan pelaksanaan 
PERMA 3/2017. Dalam hal ini, MaPPI 
FHUI dengan dukungan program 
MaJU-USAID mengembangkan 
metode pemantauan pengadilan 
yang dapat digunakan oleh jaringan 
masyarakat sipil, baik secara bersa-
ma-sama atau secara mandiri, untuk 
mendorong pemenuhan hak atas 
keadilan bagi perempuan yang berh-
adapan dengan hukum. Panduan 
pemantauan ini diharapkan menjadi 
acuan bagi seluruh anggota jaringan 
masyarakat sipil, termasuk para 
pendamping, akademisi, peneliti 
ataupun pemerhati hukum dan 
perlindungan hak perempuan dalam 
mengumpulkan data dan informasi 
sebagai bukti yang dapat digunakan 
untuk mengadvokasikan keadilan dan 
kesetaraan gender bagi perempuan, 
khususnya terkait peran hakim dalam 
persidangan.

8. Ibid
9. Sophie Sutcliffe dan Julius Court, Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work? What 

relevance for developing countries?, London: Overseas Development Institute, 2006, hlm. 2
10. Shaxson, Louise. Is Your Evidence Robust Enough? Questions for Policy Makers and Practitioners. 

Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, (2005: 102-103)
11. Ibid
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1.2 Keluaran dan Tujuan

Keluaran yang diharapkan dari 
disusunnya buku panduan kegiatan 
pemantauan PERMA 3/2017 ini adalah 
sebagai berikut:

1. Acuan pemantauan implemen-
tasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017;

2. Acuan dalam identifikasi prak-
tik-praktik baik maupun perma-
salahan/hambatan dalam 
penerapan PERMA Nomor 3 
Tahun 2017 di Pengadilan.

1.3. Metodologi

PERMASALAHAN 
HUKUM PEREM-

PUAN BERHADAPAN 
DENGAN HUKUM 

(PBH)

Bagian ini digunakan 
sebagai informasi 

tambahan dan 
bridging/syarat 

untuk bagian-bagian 
lainnya

Observasi
Survei

Indeksasi putusan

DETAIL 
PERKARA

2. Pasal dalam 
Perkara

1. Jenis Perkara

PIHAK YANG 
TERLIBAT

1. Pihak dalam 
Perkara

2. Hakim dalam 
Perkara

Kerangka konsep Monev Implementasi PERMA 3/2017

Dari keluaran-keluaran tersebut, tujuan yang hendak dicapai adalah pening-
katan kapasitas pembaca untuk dapat melaksanakan pemantauan terhadap 
pelaksanaan sidang perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Lebih lanjut, 
hasil pemantauan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai 
bahan evaluasi serta optimalisasi penerapan PERMA 3/2017 sehingga dapat lebih 
menjamin hak perempuan atas akses keadilan khususnya di persidangan.
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1. Identifikasi status sosial
2. Identifikasi adanya situasi/

perlakuan diskriminasi
3. Identifikasi dampak psikis
4. Identifikasi Ketidakberdayaan 

fisik & psikis
5. Identifikasi relasi kuasa
6. Identifikasi riwayat kekerasan

1. Identifikasi hukum tertulis
2. Identifikasi nilai-nilai tidak 

tertulis di masyarakat
3. Identifikasi konvensi 

internasional
4. Identifikasi penafsiran 

terhadap hukum tertulis/
tidak tertulis

1. Identifikasi kebutuhan 
pendampingan

2. Identifikasi kebutuhan 
pemulihan

3. Identifikasi kebutuhan 
pemeriksaan audio visual

4. Identifikasi hambatan yang 
dimiliki

Pasal 4, Bab 
III tentang 
Pemeriksaan 
Perkara, PERMA 
No. 3/2017

Pasal 6, Bab 
III tentang 
Pemeriksaan 
Perkara, PERMA 
No. 3/2017 

Pasal 9 dan 10, 
Bab III tentang 
Pemeriksaan 
Perkara, PERMA 
No. 3/2017

Observasi
Survei
Indeksasi 
Putusan

Indeksasi 
putusan
Wawan-
cara

Survei
Observasi
Wawancara
Indeksasi 
putusan

Identifikasi Fakta 
Persidangan

Identifikasi 
Kerangka Hukum 
Acuan

Identifikasi 
Kebutuhan PBH

PERMASALAHAN 
HUKUM PEREMPUAN 
BERHADAPAN 
DENGAN HUKUM 
(PBH)

1. Pemberian informasi tentang 
hak atas pendampingan

2. Pemberian izin 
pendampingan

1. Pemberian informasi hak 
atas pemulihan

2. Prinsip pemulihan 
berdasarkan HAM, 
nonstereotip gender dan 
kerugian yang distributif

1. Pemeriksaan syarat 
pemeriksaan audio visual

2. Pemberian izin pemeriksaan 
audio visual

1. Pemberian sikap dan pernyataan 
merendahkan, menyalahkan dan 
intimidatif

2. Pembenaran diskriminasi
3. Penggalian riwayat seksualitas
4. Pemberian sikap dan pernyataan 

dengan stereotipe gender
5. Pembiaran pihak lain yang 

bersikap/mengeluarkan 
pernyataan yang merendahkan, 
menyalahkan dan intimidatif

Pasal 9, Bab 
III tentang 
Pemeriksaan 
Perkara, PERMA 
No. 3/2017

Pasal 8, Bab 
III tentang 
Pemeriksaan 
Perkara, PERMA 
No. 3/2017

Pasal 10, Bab 
III tentang 
Pemeriksaan 
Perkara, PERMA 
No. 3/2017

Pasal 5 dan 7, 
Bab III tentang 
Pemeriksaan 
Perkara, PERMA 
No. 3/2017

Survei
Observasi
Wawancara

Survei
Observasi
Indeksasi 
putusan
Wawancara

Survei
Observasi
Indeksasi 
Putusan
Wawancara

Survei
Observasi 
(utama)
Wawancara
Indeksasi 
putusan

Perilaku terhadap 
Pendampingan

Perilaku terhadap 
Pemulihan

Perilaku terhadap 
Pemeriksaan 
Audio Visual

Perilaku yang 
Dilarang

PERILAKU HAKIM 
TERHADAP PEREMPUAN 
BERHADAPAN DENGAN 
HUKUM (PBH)
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1. Prinsip HAM
2. Kepentingan terbaik dan 

pemulihan
3. Konvensi Internasional
4. Relasi kuasa
5. Analisis gender

Pasal 11, Bab 
IV tentang 
Pemeriksaan Uji 
Materiil, PERMA 
No. 3/2017

Wawan-
cara

Pemenuhan 
Prinsip Uji 
Materiil

PEMERIKSAAN 
UJI MATERIIL 
TERHADAP 
PEREMPUAN 
BERHADAPAN 
DENGAN HUKUM 
(PBH)

Pemantauan secara luas dijelaskan 
sebagai kegiatan mengamati kinerja 
dan perilaku aparat penegak hukum 
dengan tujuan menemukan fakta 
objektif yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum dalam proses 
peradilan12. Pemantauan peradilan 
dapat dilakukan dengan observasi13 
atau indeksasi putusan, survei dan 
wawancara14 dengan pihak-pihak 
terkait. Namun, pembahasan dalam 
buku pedoman ini fokus pada peman-
tauan dalam arti lebih sempit yaitu 
pemantauan langsung di persidangan 
(on the spot) dengan metode kuali-
tatif yaitu observasi/pengamatan. 
Pemantau akan melakukan observasi 
terhadap proses persidangan, situasi 
dan kondisi yang penting di luar proses 
persidangan (pengadilan), serta 
perilaku hakim dalam persidangan. 

Metode observasi ini dilakukan 
agar Pemantau memperoleh data yang 
akurat dan objektif sesuai dengan 
yang terjadi di persidangan tanpa 

adanya intervensi dari Pemantau 
tersebut.15 Observasi dilaksanakan 
dengan menggunakan alat bantu 
berupa formulir pemantauan sebagai 
acuan pertanyaan dan informasi yang 
perlu dilihat di persidangan. Selain itu, 
formulir ini juga dapat menjadi alat 
bantu untuk menjaga objektivitas dan 
mengurangi bias Pemantau terhadap 
kondisi persidangan dengan tetap 
melakukan observasi sesuai poin-poin 
yang tertera dalam formulir. 

12. MaPPI FHUI, Handbook Pemantau Peradilan (Depok: MaPPI FHUI, 2015), hlm. 1
13. Dijelaskan bahwa “Court monitoring employs methods that are commonly practiced in the social 

sciences, primarily open participant observation…” dalam Court Watch Poland Foundation, “Court 
Monitoring Methodology” (Poland: CWPF, 2013), hlm. 13 

14. MaPPI FHUI, op cit, hlm. 8
15. Borg & Gall, “Educational Research: An Introduction” (Boston: Pearson Education, 2003), hlm. 254
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BAB 2 
KONSEP KEADILAN GENDER 

DAN PERMA NOMOR 3 
TAHUN 2017

2.1. Mengapa Perempuan Berhadapan Dengan 
Hukum Memerlukan Perlindungan?

Perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) termasuk dalam kelompok 
rentan yang seringkali mengalami ketidakadilan ketika berhadapan dengan 
hukum. Berbagai bentuk ketidakadilan yang kerap dialami antara lain:

1. Ketika perempuan menjadi pelaku, Aparat Penegak Hukum
(APH) umumnya luput memperhatikan situasi yang
melatarbelakangi perempuan melakukan suatu
tindakan melanggar hukum;

2. Perempuan justru “dikambinghitamkan” sebagai
penyebab ketika laki-laki melakukan suatu
perbuatan melawan hukum, misalnya karena gaya
berpakaian;

3. Perempuan korban harus bertemu kembali secara
langsung dengan pelaku tanpa didampingi oleh
siapapun yang bisa memberikan ketenangan bagi
dirinya ketika pemeriksaan;

4. Identitas perempuan korban masih terpublikasi melalui
pemberitaan media massa dan putusan hakim;

5. Banyak perempuan yang tidak didampingi oleh pendamping
dan/atau penasihat hukum dalam persidangan.
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• Tidak mendapatkan hak 
atas bantuan hukum.

• Mahalnya biaya untuk 
menempuh proses 
hukum.

Permasalahan yang Dialami oleh 
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum 
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• Tidak mendapatkan penan-
ganan yang memadai 
untuk kebutuhan medis 
dan forensik akibat dari 
kejahatan.

• Tidak mendapatkan hak 
atas bantuan hukum.

• Berada dalam tekanan/
kondisi tidak bebas untuk 
melaporkan serta member-
ikan kesaksian.

• Dilihat sebagai pelaku 
utama atau turut serta, 
meskipun berada dalam 
relasi kuasa.

• Tidak mendapatkan pemu-
lihan yang memadai dari 
pelaku atau negara.

• Dipersulit atau 
dihambat haknya untuk 
mendapatkan peradilan 
yang adil karena perilaku 
koruptif dan bias gender 
dari APH.

• Tidak dilindungi kepentin-
gannya akibat dari tradisi 
atau proses yang bias 
gender.

• Tidak mendapatkan penan-
ganan yang memadai 
untuk kebutuhan medis 
dan forensik akibat dari 
kejahatan.
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2.2. Memahami Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender pada dasarnya adalah proses atau kondisi di mana 
terdapat ketidakadilan dan/atau diskriminasi yang dialami seseorang sehingga 
tidak mendapatkan haknya atau penyelesaian yang adil atas suatu permasalahan 
yang dihadapi, semata-mata karena kedudukan orang tersebut sebagai perem-
puan atau laki-laki.16 

Bentuk ketidakadilan gender16.1 yang sering ditemui, antara lain:
a. Laki-laki lebih didorong untuk sekolah setinggi-ting-

ginya. Sebaliknya, perempuan seringkali diberitahu
agar tidak sekolah terlalu tinggi.

b. Adanya perbedaan gaji antara perempuan dan laki-laki
untuk pekerjaan yang sama.

c. Tingginya kasus kekerasan
terhadap perempuan.

PBH rentan mendapatkan diskrim-
inasi ketika berhadapan dengan 
aparat penegak hukum yang memiliki 
bias atau stereotip terhadap perem-
puan. Perlakuan diskriminasi tersebut 
umumnya bersumber dari pola pikir yang 
keliru mengenai budaya patriarki 
dimana perempuan dianggap lebih 
rendah dari laki-laki. Berikut contoh 
diskriminasi yang dialami perem-
puan dalam persidangan:

16. MaPPI FHUI, Handbook Pemantau Peradilan (Depok: MaPPI FHUI, 2015), hlm. 1
16.1  Bentuk-bentuk ketidakadilan gender selengkapnya dapat dilihat di publikasi MaPPI FHUI, 
"Ketidakadilan Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan Vol. II" yang dapat diakses di http://
mappifhui.org/2018/11/23/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan-vol-ii/ 

Hakim memeriksa kasus perempuan korban perkosaan, namun kerap 
menanyakan mengapa korban memakai baju yang terbuka dan merendahkan 

hukuman pelaku ketika mengetahui bahwa korban tidak melakuakan perl-
awanan. Perbuatan hakim sangat merugikan korban karena menyalahkan 
korban yang memakai baju terbuka dan mengabaikan fakta terkait ketidak-

berdayaan korban.
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2.3. Perlindungan Perempuan Berhadapan dengan 
Hukum dalam PERMA 3/2017

HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN HAKIM
A. MENGGALI ADANYA KETIDAKSETARAAN GENDER MAUPUN

STATUS SOSIAL

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA 3/2017 guna menjamin pemenuhan 
hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam proses 
persidangan. Secara garis besar, PERMA 3/2017 mengatur hal-hal yang sebai-
knya dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan Hakim di persidangan, dan 
hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum.

Ketidaksetaraan gender merupakan kondisi di 
mana kondisi perempuan dan laki-laki tidak sama/
tidak seimbang dalam memperoleh kesempatan 
dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu 
berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.17

17. Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2017
18. Narwoko & Susanto, Sosiologi, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 156
19. Berdasarkan pembagian status sosial menurut Piltrim dalam Narwoko dan Susanto, Ibid

Status sosial diartikan sebagai tempat atau 
posisi seseorang dalam suatu kelompok 
sosial.18  Status sosial seseorang dapat dilihat 
dari jabatan, pendidikan dan luasnya ilmu 
pengetahuan, kekayaan, politis, keturunan, agama19 
Sehingga ketidaksetaraan status sosial sendiri 
merupakan suatu keadaan di mana status sosial antara 
satu orang dengan orang yang lain tidak setara. 

Contoh:
• Seorang laki-laki yang menjabat sebagai direktur di perusahaan dengan

perempuan yang merupakan seorang asisten rumah tangga.
• Seorang laki-laki yang berpendidikan S1 dan seorang perempuan yang tidak 

lulus SMP.
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Perlindungan hukum adalah segala upaya perlindungan dan pemenuhan hak 
hukum kepada setiap orang atau sekelompok orang, baik bersifat preventif 
maupun represif.20 Hakim agar mempertimbangkan kondisi ketidaksetaraan 
perlindungan hukum yang berdampak pada terhambatnya PBH untuk mengakses 
keadilan.21

Relasi kuasa adalah hubungan yang bersifat struktural dan tidak 
seimbang sehingga menimbulkan kekuasaan dari satu pihak terh-
adap pihak lainnya.22 Hubungan kekuasaan ini sedemikian kuatnya 
sehingga seseorang mampu membuat orang lain melakukan 
apa yang mereka inginkan baik dengan perbuatan 
memaksa atau dengan cara yang halus. Relasi kuasa 
dapat terjadi dalam berbagai lingkup, misalnya namun 
tidak terbatas pada; lingkup rumah tangga (misalnya 
antara suami dan istri), lingkup pekerjaan (direktur dan 
karyawan, sutradara dan artis, majikan dan asisten rumah 
tangga), dan lingkup pendidikan (guru dan murid). Hakim 
perlu menggali adanya hubungan kekuasaan antara 
pelaku dan korban yang mengakibatkan atau memper-
buruk tidak berdayanya PBH.

B. MENGGALI ADANYA KETIDAKSETARAAN PERLINDUNGAN HUKUM

C. MENGGALI DAN MEMPERTIMBANGKAN KETIDAKBERDAYAAN
PBH DISEBABKAN ADANYA RELASI KUASA

20. Merujuk kepada pengertian perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto dalam Pengantar 
Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm 133. Pengertian preventif dan represif dapat dilihat di 
Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.web.id/preventif, https://kbbi.web.id/represif

21. Pasal 4 PERMA No. 3/2017 
22. Merujuk kepada istilah relasi kuasa dalam Pasal 1 Angka 9 PERMA No. 3 Tahun 2017, juga merujuk 

kepada istilah relasi dominasi yang dikemukakan oleh Foucault dalam Technology of The Self. In The 
Essential Foucault. (New York: The New Press, 1982), yang dikutip oleh dikutip oleh Umar Kamahi 
dalam Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik, Jurnal Al-Khitabah. Vol. II, 
No. 1, Juni 2017, hlm. 129

23. Merujuk kepada pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian 
dampak psikis dalam Steele, Claude M.. Whistling Vivaldi: How Stereotypes Affect Us and What We Can 
Do (Issues of Our Time). (W. W. Norton & Company, 2011)  hlm. 46–7
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Ketidakberdayaan PBH dapat berupa ketidakberdayaan fisik dan ketidakber-
dayaan psikis

E. MEMPERTIMBANGKAN PENYEBAB SAKSI/KORBAN
TIDAK BERDAYA MELAWAN PERBUATAN PELAKU

Ketidakberdayaan 
fisik adalah adalah 
ketidakmampuan 
seseorang secara 
fisik untuk melakukan 
atau mencegah suatu 
perbuatan. Contoh ketidakber-
dayaan fisik: lumpuh, stroke, 
pingsan dan lanjut usia.

Ketidakberdayaan 
psikis adalah ketida-

kmampuan seseo-
rang secara psikis 
untuk melakukan 

atau mencegah suatu 
perbuatan. Contoh ketidakber-
dayaan psikis: down syndrome, 

pikun, dan disabilitas mental.

Dampak psikis merupakan akibat yang ditimbulkan dari suatu pengaruh atau 
perbuatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung yang berdampak 
pada kondisi psikis seseorang.23 Contohnya; trauma, takut, cemas, malu, tidak 
percaya diri, murung, dan depresi. 

D. MEMPERTIMBANGKAN DAMPAK PSIKIS YANG
DIALAMI SAKSI/KORBAN

23. Merujuk kepada pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian 
dampak psikis dalam Steele, Claude M.. Whistling Vivaldi: How Stereotypes Affect Us and What We Can 
Do (Issues of Our Time). (W. W. Norton & Company, 2011)  hlm. 46–7
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Kekerasan adalah penggunaan kekuatan secara 
fisik maupun psikis terhadap orang lain yang 
mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, 
psikis, seksual, maupun ekonomi.24  Riwayat 
kekerasan merupakan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan kekerasan yang terjadi di 
masa lalu, mencakup: 

a. Apakah kekerasan pernah terjadi sebelumnya?
b. Kapan kekerasan sebelumnya terjadi?
c. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang pernah terjadi?

Hal ini penting karena kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi 
berulang. Sehingga Hakim perlu untuk menggali riwayat kekerasan, bukan 
hanya kejadian yang dilaporkan atau menjadi permasalahan dalam perkara 
saja.

F. MENGGALI RIWAYAT KEKERASAN YANG
DILAKUKAN PELAKU TERHADAP PBH

24. Merujuk kepada pengertian kekerasan menurut World Health Organization dalam World Report on 
Violence and Health: Summary, (Geneva: World Health Organization, 2002), Hlm. 4, dan pengertian 
kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga



Panduan Pemantauan 
Perma No. 3 Tahun 2017

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 
Berhadapan dengan Hukum20

HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN HAKIM

A. MENUNJUKKAN SIKAP ATAU MENGELUARKAN PERKATAAN
YANG MERENDAHKAN, MENYALAHKAN, ATAU MENGINTIMIDASI PBH

Pernyataan yang merendahkan 
merupakan pernyataan yang bersifat meng-
hina, menurunkan derajat, dan membuat 
seseorang (dalam hal ini adalah PBH) 
merasa rendah.25  Contoh:
a. Menyebut PBH sebagai perempuan

murahan;
b. Mengajukan pertanyaan yang vulgar 

saat memeriksa PBH, misalnya “Gimana
rasanya (saat diperkosa)? Enak nggak?
Goyangnya ke arah mana? Kiri atau kanan?
Naik atau turun?”;

c. Menyebut PBH sebagai istri yang tidak bera-
khlak dan tidak akan pernah mencium bau surga.

Pernyataan yang mengintimidasi adalah pernyataan yang bersifat 
mengancam, menggertak, atau menakut-nakuti.26 Contoh:
a. PBH dibentak-bentak karena keterangannya dianggap tidak jelas dan

membingungkan.
b. Menyudutkan PBH yang menjadi Terdakwa untuk mengaku bersalah,

padahal seorang Terdakwa tidak disumpah dan tidak wajib mengakui
kesalahannya

25. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, https://kbbi.kemdikbud.
go.id/entri/merendahkan, diakses tanggal 3 Januari 2020

26. Kemdikbud RI, KBBI Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyalahkan, diakses tanggal 3 
Januari 2020

27. Kemdikbud RI, KBBI Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengintimidasi, diakses tanggal 3 
Januari 2020.
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Pernyataan yang menyalahkan adalah pernyataan-pernyataan yang pada 
intinya memposisikan seseorang sebagai penyebab terjadinya kejahatan atau 
masalah yang terjadi pada dirinya27. Hal ini kerap terjadi terhadap PBH, bahkan 
pada saat posisi PBH justru adalah sebagai korban. Contoh:
a. Menyatakan bahwa pemerkosaan terjadi karena kesalahan PBH yang

pulang malam, memakai pakaian seksi, atau tidak melawan pada saat
hendak diperkosa.

b. Perceraian terjadi karena PBH tidak dapat menjalankan perannya sebagai
istri.

c. PBH mengalami kekerasan karena kesalahan PBH yang tidak dapat
melayani suami.

1. Diskriminasi adalah perlakuan seseorang atau sekelompok orang tertentu
secara berbeda, terutama dengan cara yang
lebih buruk dikarenakan warna kulit, jenis
kelamin, seksualitas, dan berbagai perbedaan
lainnya yang berdampak pada meniadakan atau
menghambat akses terhadap pemenuhan hak.28

Contoh:
a. Perempuan dilarang untuk ikut serta

dalam rapat pengambilan keputusan
dalam keluarga atau masyarakat;

b. Pengucilan dan pengusiran terhadap
Perempuan dengan HIV/AIDS.

2. `Beberapa praktik adat, kebudayaan, atau praktik tradisional yang
bersifat diskriminasi terhadap perempuan. Contoh: Sistem waris di
beberapa adat yang mengakibatkan perempuan memperoleh bagian yang
lebih sedikit dari laki-laki, atau bahkan tidak mendapatkan bagian sama
sekali.

C. MENGGUNAKAN KEBUDAYAAN, ATURAN ADAT, PRAKTIK
TRADISIONAL, PENAFSIRAN AGAMA, ATAU PENAFSIRAN AHLI
UNTUK MEMBENARKAN DISKRIMINASI TERHADAP PBH

28. Mahkamah Agung Republik Indonesia, et. al., “Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 
dengan Hukum”, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, hlm. 38
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Stereotip gender merupakan asumsi/label 
negatif terhadap gender yang merugikan 
PBH.29  Contoh:
1. Perempuan baik-baik adalah yang tidak 

pernah melakukan hubungan seksual atau 
masih perawan;

2. Perempuan harus tunduk dan patuh pada 
suami dalam keadaan apapun;

3. Perempuan itu emosional, sering bereaksi 
berlebihan, dan senang mendramatisasi 
keadaan.

E.  MENGELUARKAN PERKATAAN YANG 
 MENGANDUNG STEREOTIP GENDER

1. Hubungan PBH dengan pihak lain Pacar, 
mantan, tunangan, suami

2. Orientasi seksual PBH Heteroseksual, lesbian, 
biseksual

3. Riwayat hubungan seksual Masih perawan 
atau tidak, pernah berhubungan seksual 
dengan siapa

4. Riwayat identitas seksual/seksualitas lain 
Transpuan

Riwayat seksualitas adalah segala hal mengenai seksualitas PBH di masa 
lalu, antara lain: 

D.  MEMPERTANYAKAN ATAU MEMPERTIMBANGKAN PENGALAMAN 
 ATAU LATAR BELAKANG RIWAYAT SEKSUALITAS KORBAN UNTUK 
 MEMBEBASKAN PELAKU ATAU MERINGANKAN HUKUMAN PELAKU
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31. Josefhin Mareta, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak 
Pidana Anak”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5, No. 14 (2018), hlm. 310 

32. Gugatan biasa adalah cara memperoleh ganti rugi dengan mengajukan gugatan perdata ke 
pengadilan, di mana pemeriksaan terhadap permintaan ganti rugi dilakukan secara terpisah dengan 
pemeriksaan tindak pidananya, Mekanisme mengajukan permohonan ganti rugi melalui gugatan biasa 
sama dengan mengajukan gugatan perdata pada umumnya.

33. Penggabungan perkara adalah cara memperoleh ganti rugi dengan menggabungkan gugatan perdata 
ke perkara pidana yang sedang diadili, mekanisme ini diatur dalam Pasal 98 KUHAP.

34. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak 
ketiga berdasarkan putusan pengadilan atas kerugian yang dialami korban atau ahli warisnya, melalui 
perantara LPSK. 

2.2. Hak-Hak Perempuan Berhadapan dengan 
 Hukum

PEMULIHAN

Pada umumnya, seseorang yang menjadi korban tindak pidana turut 
pula menderita kerugian baik berupa kehilangan uang akibat tindak 
pidana (misalnya pada kasus pencurian, penipuan, atau penggelapan) 
atau berupa biaya yang harus dikeluarkan, misalnya biaya pengo-
batan atau biaya terapi ke psikolog. Konsep pemulihan pada intinya 
menegaskan bahwa korban harus dikembalikan pada kondisi semula 
seperti sebelum kejahatan terjadi.31 Korban dapat meminta pelaku 
untuk mengganti kerugian yang telah dialaminya. Terdapat tiga cara 
yang dapat digunakan dalam pemulihan, yaitu gugatan perdata32, 
penggabungan perkara33, dan restitusi.34
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35. Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 9 ayat (3)
36. PERMA No. 3 Tahun 2017, Pasal 10 
37. PERMA No. 3 Tahun 2017, Pasal. 9.

PENDAMPINGAN

Pendampingan adalah keadaan di mana ada seorang perempuan 
didampingi oleh seorang Pendamping selama proses persidangan 
berlangsung, terutama pada saat PBH memberikan keterangannya di 
hadapan Hakim. Seorang Pendamping akan duduk di sebelah PBH ketika 
ia memberikan keterangan atau selama PBH membutuhkannya. Hakim 
dapat menyarankan (atas inisiatif hakim) atau memberikan izin/mene-
tapkan (atas permintaan PBH) agar PBH didampingi oleh Pendamping 
akibat hambatan fisik dan psikis yang dialaminya.37

DIPERIKSA TERPISAH MELALUI KOMUNIKASI AUDIO VISUAL JARAK JAUH

Pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh adalah pembe-
rian keterangan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elek-
tronik, seperti teleconference, dengan didampingi oleh pejabat yang 
berwenang35 Berdasarkan Pasal 10 PERMA 3/2017, pemeriksaan dengan 
komunikasi audio visual dapat dilakukan apabila: 36

1. PBH mengalami trauma berdasarkan penilaian dokter/psikolog/
psikiater.

2. Berdasarkan penilaian hakim, keselamatan PBH tidak terjamin
apabila berada ditempat umum dan/atau terbuka;

3. Berdasarkan keputusan LPSK, PBH dinyatakan tidak dapat hadir di 
persidangan karena alasan keamanan maupun alasan hambatan
fisik dan psikis.



Panduan Pemantauan 
Perma No. 3 Tahun 2017

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 
Berhadapan dengan Hukum25

BAB 3
PEMANTAUAN

3.1 Mengapa Pemantauan Diperlukan?

Kegiatan pemantauan dapat merupakan bagian atau rangkaian kegiatan pene-
litian yang bersifat akademik ataupun bagian dari kegiatan monitoring dan eval-
uasi. Pemantauan sendiri dilakukan bukan untuk mencari atau membangun opini 
terhadap suatu peristiwa, melainkan untuk menemukan dan mengemukakan fakta 
yang sebenarnya.38 Kegiatan pemantauan peradilan biasanya dilakukan untuk: 

38. MaPPI FHUI, Panduan Pemantauan Peradilan. Depok : MaPPI FHUI, 2003. Hlm. 17.

Mendeteksi area peradilan yang 
sedang bermasalah, baik dari 
segi personal atau sumber daya 
manusianya/etika ataupun secara 
kelembagaan dan kemudian 
dilakukan upaya perbaikan;

Mengantisipasi terjadinya penyimpangan yang 
sering terjadi di lembaga peradilan. Seperti mafia 
peradilan atau pelanggaran terhadap aturan 
materil atau hukum acara seperti Kitab Undang 
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
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Mewujudkan partisipasi publik sebagai 
mekanisme pengawasan eksternal  
dalam mengawasi lembaga peradilan 
baik secara kelembagaan maupun 
personal (Hal ini termaktub dalam 
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 
6 Tahun 2001 tentang Mendengar 
Pengaduan Pelapor) 39;

Mewujudkan peradilan yang adil (ideal, transparan dan akunt-
abel) (Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman); dan

Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 
peradilan sebagai tempat mencari keadilan.

39. Komisi Hukum Nasional RI. Akar-akar Mafia Peradilan di Indonesia (Masalah Akuntabilitas Penegak 
Hukum). Jakarta : 2009. Hlm. 144
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Pemantauan PERMA 3/2017

DASAR HUKUM PEMANTAUAN

Pemantauan juga dapat dilakukan untuk melihat 
dan menganalisis bagaimana implementasi dari suatu 
peraturan. Peraturan tersebut salah satunya PERMA 
No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perem-
puan Berhadapan dengan Hukum.  Adapun kegiatan 
pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 dilakukan 
untuk:

Beberapa asas dan aturan hukum yang dapat dijadikan landasan hukum 
pemantauan persidangan, sebagai berikut:

a. Mengumpulkan fakta/bukti apakah hakim telah menerapkan nilai-nilai PERMA 
No. 3 Tahun 2017, di antaranya nilai-nilai keadilan, non diskriminasi, dan kese-
taraan gender. 

b. Mengumpulkan fakta/bukti apakah hak-hak perempuan berhadapan dengan 
hukum telah terpenuhi, seperti hak bantuan hukum dan pendampingan di 
persidangan.

c. Berdasarkan bukti yang terkumpul, menganalisis (evaluasi) bagaimana imple-
mentasi PERMA No. 3 Tahun 2017.

40. Komisi Yudisial, Ibid.,

Wujud Transparansi Pengadilan

Transparansi peradilan dibangun dengan memberikan akses kepada 
masyarakat maupun media massa untuk hadir dalam proses persidangan. 
Tidak hanya akses untuk menghadiri persidangan, namun pengadilan 
perlu untuk memberikan keterbukaan terhadap prosedural perkara dan 
dokumen-dokumen hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan [40]
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2011 tentang Komisi Yudisial

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor  6 Tahun 2001 
tentang Mendengar Pengaduan Pelapor

Pasal 20 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa Komisi Yudisial dapat melakukan 
pengawasan perilaku hakim dengan disertai laporan dari masyarakat terh-
adap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH).

Surat Edaran ini mengatur bahwa demi menjaga objektifitas pemeriksaan, 
Mahkamah Agung dapat mendengarkan keterangan pelapor untuk proses 
klarifikasi atau memperoleh bukti-bukti yang diperlukan terkait dengan 
adanya laporan perilaku tidak baik atau penyalahgunaan kekuasaan oleh 
Hakim atau pejabat pengadilan lainnya.

Asas Sidang Terbuka Untuk Umum

Asas ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan 
dalam Pasal 14 Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2005 
tentang Pengesahan International Covenant On Civil and 
Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 
Sipil Dan Politik/ ICCPR).



Panduan Pemantauan 
Perma No. 3 Tahun 2017

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 
Berhadapan dengan Hukum29

3.2. Jenis-jenis Pemantauan

Pemantauan Tertutup

Pemantauan persidangan dapat dikelompokkan 
menjadi dua jenis, yakni pemantauan tertutup dan peman-
tauan terbuka. 

1. Merupakan pemantauan yang dilakukan untuk 
perkara yang disidangkan secara terbuka untuk umum, 
misalnya perkara pidana umum seperti pencurian dan 
penggelapan, serta perkara perkara lain yang tidak 
melibatkan anak dan kesusilaan. 

2. Pemantauan tertutup tidak memerlukan ijin dari 
pengadilan dan lebih mudah dilakukan karena 
pemantau dapat berbaur dengan pengunjung lain 
di kursi pengunjung.

3. Saat memantau, pemantau membawa identitas 
diri dan surat tugas pemantauan dari lembaga. Walaupun pemantauan tertutup 
pada dasarnya tidak memerlukan ijin, tetapi disarankan agar Pemantau atau 
Lembaga mengajukan permohonan ijin/pendekatan ke pengadilan untuk 
memberitahukan bahwa akan melakukan pemantauan kepada Pengadilan 
terkait . Izin yang dimintakan adalah ijin secara umum, tidak perlu spesifik 
pada persidangan tertentu. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya 
kemungkinan hakim melaksanakan tugasnya dengan baik karena tahu sedang 
dipantau.41

4. Dalam pemantauan tertutup, ada banyak informasi yang dapat diperoleh 
oleh pemantau. Informasi tersebut tidak hanya yang terkait dengan persi-
dangan, namun juga objek pemantauan lainnya, misalnya perilaku hakim, 
akses layanan publik, serta sarana dan prasarana pengadilan. Namun keku-
rangannya, tidak semua informasi tersebut dapat dipublikasikan oleh 
pemantau/lembaga 

41. Ijin sangat diperlukan dalam kegiatan pemantaun karena dengan ijin berperan sebagai kunci bagi 
pemantau untuk dapat melakukan pemantauan serta mengakses informasi yang ada di pengadilan, 
termasuk informasi persidangan. Dengan adanya ijin, maka kegiatan pemantauan dapat dilakukan 
secara legal
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Pemantauan Terbuka

1. Merupakan pemantauan pada dasarnya 
membutuhkan izin karena minimnya akses 
untuk mengikuti persidangan, misalnya 
dalam perkara yang memiliki sensitivitas 
tinggi dan bersifat tertutup untuk umum.

2. Pemantau baru dapat melakukan peman-
tauan jika sudah mendapatkan izin dan 
diberikan akses ke ruang sidang.

3. Jika Pemantau juga bertugas sebagai 
Pendamping, maka sebaiknya Pemantau 
tetap menyampaikan izin melakukan 
pemantauan kepada Pengadilan. 
Pendamping/Pemantau harus membawa 
identitas diri dan surat tugas peman-
tauan dari lembaga untuk mengajukan izin 
melakukan pemantauan dan diperlihatkan 
ketika ditanya keperluannya masuk ruang 
sidang.

4. Jika Pemantau merupakan pihak lain misalnya relawan mahasiswa, maka 
surat izin wajib disiapkan terlebih dahulu.

5. Dalam pemantauan terbuka, Pemantau dapat melakukan pemantauan secara 
bebas tanpa harus khawatir dengan masalah perizinan. Pemantau hanya 
tinggal masuk ke ruang persidangan dan melakukan pemantauan dengan 
alat-alat pemantauan yang telah disiapkan sebelumnya. Namun, infor-
masi yang diperoleh pemantau nantinya akan sangat terbatas, karena 
pemantau hanya diperbolehkan mengambil informasi terhadap objek 
pemantauan yang telah diizinkan sebelumnya oleh pengadilan. Bedanya 
dengan pemantauan tertutup, keuntungan dari pemantauan terbuka ini 
adalah informasi tersebut dapat dipublikasikan.
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3.3 Etika Pemantauan

Dalam melakukan kegiatan pemantauan di pengadilan, Pemantau wajib berper-
ilaku sesuai dengan etika kesopanan dan budaya serta bersikap profesional. Hal 
tersebut dilakukan guna:

Berangkat dari pemahaman tersebut, seorang Pemantau perlu memahami 
etika pemantauan. Sama halnya dengan profesi hukum seperti Hakim, Jaksa, 
Polisi dan Panitera, seorang Pemantau dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
juga harus berpedoman pada Prinsip-Prinsip Pemantauan, seperti42

Mengantisipasi terjadinya pelang-
garan oleh Pemantau, seperti 
melakukan contempt of court (peng-
hinaan terhadap pengadilan) atau 
bias dalam mengumpulkan data.

Mencegah timbulnya permasalahan 
hukum saat sedang melakukan 
pemantauan di pengadilan. Meskipun 
kegiatan pemantauan telah memiliki 
dasar hukum yang kuat, Pemantau 
tetap perlu memahami bahwa setiap 
tindakan yang melanggar aturan 
hukum tetap memiliki konsekuensi 
hukum, khususnya yang berkaitan 
dengan tindakan-tindakan yang 
menghina atau mencederai marwah 
pengadilan.

42. Komisi Kejaksaan, Panduan Pemantauan Jaksa di Pengadilan. Jakarta : 2014, Hlm. 13.
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Kegiatan pemantauan dilakukan 
tanpa ada keberpihakan dan 
dilakukan berdasarkan kriteria yang 
telah ditentukan, serta didukung 
dengan fakta-fakta terpercaya.

OBJEKTIF & FAKTUAL

Kegiatan pemantauan dan hasilnya 
dapat dipertanggungjawabkan 
kepada institusi terkait dan juga 
kepada masyarakat sesuai dengan 
ketentuan aturan yang berlaku.

AKUNTABEL

Jika pemantauan bersifat tertutup, 
kegiatan pemantauan dilakukan 
dengan menjaga kerahasiaan iden-
titas terlapor serta kerahasiaan 
materi laporan yang menurut pera-
turan perundang undangan wajib 
untuk dirahasiakan.

KERAHASIAAN

Kegiatan pemantauan dilakukan 
dengan mematuhi norma hukum 
dan kebijakan yang berlaku. Misalnya 
kode etik, norma hukum, peraturan 
tata tertib atau surat edaran.

KEPATUHAN

Kegiatan pemantauan dilakukan 
dengan menggunakan sumber daya 
yang sesuai untuk mencapai hasil 
kerja yang optimal.

EFISIEN & EFEKTIF

Hasil temuan yang didapat oleh 
pemantau saat pemantauan dapat 
ditindaklanjuti.

TINDAK LANJUT

Integritas bermakna sikap dan 
kepribadian yang utuh, berwibawa, 
jujur dan tidak tergoyahkan. Integ-
ritas terwujud dalam sikap setia 
dan tangguh dengan berpegang 
pada nilai-nilai atau norma-norma 
yang berlaku.

Kegiatan pemantauan terbebas 
dari tekanan, pengaruh atau 
campur tangan pihak ketiga, baik 
individu ataupun lembaga lainya.

INTEGRITAS KEMANDIRIAN
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Selain berpedoman pada prinsip-prinsip pemantuan, Pemantau juga harus 
memperhatikan hal-hal yang wajib dan dilarang dilakukan selama melakukan 
pemantauan, sebagai berikut:43 

Bersikap tindak dan bertutur 
kata santun dan sopan.

Mematuhi peraturan dan Prin-
sip-Prinsip Pemantauan.

Menghormati dan mengikuti 
tata tertib persidangan.

Menghormati dan menghargai 
APH dalam menjalankan fungsi, 
tugas dan wewenangnya 
berdasarkan peraturan perun-
dang undangan yang berlaku.

Memegang teguh prinsip kejujuran 
dalam mengungkap fakta yang 
dilihat, didengar dan dialami sendiri 
apa adanya atau menjaga otentis-
itas fakta yang dilaporkan dalam hasil 
pemantauan.

Melakukan kajian secara mendalam 
atas fakta dan data dalam membuat 
laporan hasil pemantauan.

Membina hubungan baik dengan APH, 
pihak terpantau maupun pihak-pihak 
lain yang terkait dengan pemantauan.

Menjaga nama baik diri sendiri 
dan nama baik lembaga.

HAL YANG WAJIB 
DILAKUKAN 

OLEH PEMANTAU

43. Diambil berdasarkan pembelajaran dari proses pemantauan di pengadilan yang dilakukan oleh MaPPI 
dalam kurun waktu 2003-2020



Panduan Pemantauan 
Perma No. 3 Tahun 2017

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 
Berhadapan dengan Hukum34

HAL YANG DILARANG 
DILAKUKAN 
OLEH PEMANTAU

Dilarang melakukan pertemuan atau 
membicarakan temuan/hasil dengan 
pihak terpantau guna menjaga 
kemandirian Pemantau dalam 
melakukan pemantauan.

Dilarang untuk meminta dan menerima pemberian dalam bentuk apapun 
dari organisasi atau individu pihak terpantau. Hal ini sangat penting untuk 
menjaga kemandirian dan imparsialitas dari Pemantau.

Dilarang memberikan uang atau 
hadiah kepada pihak terpantau atau 
pihak-pihak lain untuk mendapatkan 
keterangan, informasi atau hal lain 
yang berhubungan dengan peman-
tauannya.

Dilarang menyebarkan/mengunggah rekaman suara/video hasil pantauan ke 
media sosial atau media massa44. Keputusan untuk menyebarkan/mengunggah 
hasil pantauan lebih lanjut dilakukan berdasarkan kebijakan lembaga 
pemantauan, untuk kepentingan advokasi, ataupun hanya setelah dilakukan 
proses verifikasi dan mendapatkan persetujuan PBH.

44. Keputusan untuk menyebarkan/mengunggah hasil pantauan harus lebih lanjut dilakukan berdasarkan 
kebijakan lembaga pemantauan, untuk kepentingan advokasi, ataupun hanya setelah dilakukan 
proses verifikasi dan mendapatkan persetujuan PBH
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BAB 4
TEKNIK PEMANTAUAN 

PERMA NO. 3 TAHUN 2017

4.1 Pemantauan Persidangan

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan pemantauan peradilan, termasuk 
pemantauan terhadap perkara di persidangan. Pemantauan dapat dilakukan oleh 
siapapun baik oleh individu maupun kelompok. Pemantau pun dapat berasal dari 
berbagai kalangan seperti mahasiswa, paralegal, pendamping, wartawan, LSM, 
dan masyarakat pada umumnya. Namun untuk perkara PBH, tidak semua orang 
dapat menjadi Pemantau. 

Pemantau harus memiliki akses 
ke ruang sidang. Dalam perkara yang 
dinyatakan terbuka dan dibuka untuk 
umum, Pemantau secara otomatis 
memiliki akses untuk masuk ke dalam 
ruang sidang dan mengikuti jalannya 
persidangan.45 Untuk perkara yang 
dinyatakan tertutup, Pemantau 
harus meminta izin terlebih dahulu 
kepada hakim dan pengadilan atau 
memiliki akses sebagai Pendamping 
dalam perkara tersebut. 

Syarat Pemantau PERMA 3/2017

45. Lihat Pasal 13 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam Pasal 14 UU No. 12 
tahun 2005 Tentang International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional 
Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik/ ICCPR
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Pemantau harus menge-
tahui dan memahami nilai-nilai 
Perma No. 3 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Mengadili Perkara 
Perempuan Berhadapan Dengan 
Hukum. Sehingga apabila terdapat 
pelanggaran terhadap nilai-nilai 
PERMA tersebut, Pemantau dapat 
segera mengetahuinya.
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Pidana
Perdata/Keluarga

Pada Perkara

4.2 Objek Pemantauan Dalam Persidangan

Objek pemantauan adalah hal-hal yang dapat dipantau oleh pemantau terkait 
dengan persidangan pada perkara perempuan sebagai korban, saksi, pelaku atau 
para pihak baik dalam perkara pidana dan perdata/keluarga di pengadilan umum, 
pengadilan agama atau Mahkamah Syari’ah. 

Objek pemantauan ini dapat mengacu pada dasar hukum materiil46 dan formil47 
serta Kode Etik Perilaku Aparatur Penegak Hukum dan Perangkatnya48. Selain itu, 
pemantauan tidak hanya berfokus pada penerapan hukum acara, namun juga 
harus memperhatikan substansi/pokok dari perkara yang sedang disidangkan 
dan sejauh mana suasana di persidangan akan dibawa oleh majelis hakim atau 
para pihak yang bersidang49. 

46. Seperti Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (UU PTPK), Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT),

47. Seperti Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang Undang Hukum Acara 
Perdata (KUHPer), Undang Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Pengadilan 
Hak Asasi Manusia (HAM),

48. Seperti Kode Etik Perilaku hakim (Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 
Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P,KY/2012 tentang Panduan 
Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim), Kode Etik Perilaku Jaksa (Peraturan Jaksa 
Agung Republik Indonesia Nomor PER–014/A/JA/11/2012), Kode Etik Perilaku Polisi (Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011),dll

49. Komisi Yudisial., Ibid.,

Korban
Pelaku

Perempuan sebagai

Saksi
Para pihak

Umum
Khusus/Agama
Mahkamah Syariah

Di Pengadilan
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Ditambah lagi, pemantauan juga harus dilakukan terhadap kondisi dan situasi 
pengadilan50.
Dalam perkara PBH, objek pemantauan mengacu pada Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang secara garis besar dapat dikelompokan 
menjadi tiga, yaitu:

50. Dapat juga mengacu pada (1) Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 untuk 
mengetahui sejauh mana pengadilan sebagai lembaga pelayanan publik telah menjalankan fungsinya 
dengan baik; (2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 untuk menilai 
apakah isu keterbukaan informasi publik di pengadilan telah benar-benar dijalankan; (3) Tata Tertib di 
Persidangan seperti yang termuat dalam Pasal-pasal 153 ayat 5, 217, 218, 219 dan 232 KUHAP untuk 
menilai apakah pihak pihak non penegak hukum seperti pengunjung sidang apakah telah mematuhi 
tata terib yang sudah dibuat oleh pengadilan; (4) Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan 
Petikan Putusan untuk menilai apakah putusan sebagai produk hukum sudah dapat diakses dengan 
baik; (5) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan untuk melihat secara lebih spesifik khusus untuk pelayanan lembaga peradilan; 
(6) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman 
Pelayanan Informasi Pengadilan sebagai pelengkap dari aturan mengenai implementasi keterbukaan 
informasi publik di pengadilan; (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang secara umum mengatur mengenai apa 
saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan hakim ketika menangani perkara perempuan berhadapan 
dengan hukum.

Seperti apakah PBH didampingi kuasa hukum, apakah 
hakim lengkap, tidak ditunda persidangannya, kondisi 
PBH sedang sakit/sehat dsb.

Seperti cara hakim menanyai PBH apakah meny-
alahkan, merendahkan, mengintimidasi, menanyakan 
riwayat seksual, dsb.

Seperti fasilitas ruang sidang memadai, ada aturan 
tidak boleh merekam, jadwal sidang, informasi perkara, 
perilaku pengunjung sidang, pengamanan sidang, dsb.

Objek pemantauan yang berkaitan 
dengan proses persidangan

Objek pemantauan yang berkaitan dengan 
perilaku hakim dalam persidangan

Objek pemantauan yang berkaitan 
dengan situasi dan kondisi diluar proses 
persidangan (pengadilan)
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51. Disadur dari Handbook Pemantauan Peradilan, 2003, MaPPI, Hlm. 6 & ICJ Trial Observation Manual. 
Hlm. 4.

4.3 Tahapan Pemantauan

Berhasil atau tidaknya suatu pemantauan 
tergantung pada proses persiapan peman-
tauan. Oleh sebab itu sebelum kegiatan peman-
tauan dilakukan, ada beberapa hal yang h a r u s 
dipersiapkan oleh Pemantau, seperti:51

Idealnya informasi terkait lokasi, denah, dan jadwal sidang 
sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Pemantau sebelum 
memulai pemantauan. Hal tersebut dapat dilakukan di awal 
dengan melakukan penelusuran informasi secara online 
dengan mencari alamat dan cara menuju ke pengadilan melalui:

• Google (http://google.com) atau 
• Google Maps (http://maps.google.com)

Pemantau harus menentukan sidang/perkara apa yang 
akan dipantau nanti. Hal ini dapat dilakukan dengan meng-
etahui jadwal sidang di pengadilan yang dituju (lihat Bagian 
4.4.2 untuk pencarian jadwal sidang).

Pra pemantauan mengacu pada persiapan pemantauan berupa hal-hal yang 
wajib dilakukan sebelum menghadiri dan memantau sidang perkara PBH di 

pengadilan, yaitu:

Meninjau lokasi, menentukan pengadilan yang 
akan dipantau, dan menginformasikan institusi 
terkait;

Mencari informasi mengenai perkara 
yang akan dipantau;

PRA PEMANTAUAN

1

2
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Dikarenakan pemantauan merupakan salah satu cara 
untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian, maka 
untuk menjamin data yang didapatkan bersifat lengkap, 
terpercaya dan dapat ditindaklanjuti maka Pemantau 
diharapkan membawa perlengkapan pendukung seperti: 

• alat perekam digital;
• kartu memori berkapasitas 

minimal 16 – 32 gigabyte 
untuk perekam digital;

• baterai cadangan;

• alat tulis;
• formulir pemantauan;
• kertas/buku catatan/

laptop/tablet;
• kabel pengisi daya (charger) 

Jika pemantauan dilakukan secara terbuka (meng-
gunakan surat tugas/ijin dari ketua pengadilan) 

maka surat tugas dan kartu identitas seperti KTP/
SIM/Paspor harus selalu dibawa setiap melakukan 
pemantauan. Hal ini akan membantu jika ditengah 
proses pemantauan pihak pengadilan menanyakan 
status Pemantau di dalam ruang sidang. 

Jika pemantauan dilakukan secara tertutup 
(tanpa surat tugas dan langsung memantau 

sidang terbuka) maka Pemantau harus tetap 
membawa kartu identitas dan jika ditanya statusnya 

dalam persidangan, Pemantau dapat menyampaikan 
identitasnya sebagai masyarakat umum atau mahasiswa 
yang ingin memahami persidangan PBH. Hal ini mungkin 
dapat mempengaruhi perilaku Hakim ketika ia menge-
tahui bahwa sedang diamati/dipantau apalagi dicatat.

Membawa perlengkapan yang akan 
memudahkan proses pemantauan

Menyiapkan surat tugas dan 
kartu identitas

3

4
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Tujuannya agar informasi yang penting terkait kasus 
ataupun hal-hal menarik di persidangan dapat 
terekam dan nantinya dicatatkan secara runut dan 
lengkap. Sehingga pengumpulan data pemantauan dapat 
diolah dan dipertanggung jawabkan berdasarkan bukti 
rekaman/hasil dokumentasi foto maupun video oleh 
pemantau. Alat rekam dapat berupa:

• handphone (HP);
• recorder/alat rekam suara;
• kamera;

Hal ini bertujuan agar pemantauan dapat dilakukan 
secara maksimal, misalnya:52

Menyiapkan alat rekam dan pendoku-
mentasian

Memastikan terdapat lebih dari satu orang Pemantau dalam proses 
pemantauan dan membagi tugas

5

6

Mencatat jalannya persidangan;

Mendokumentasikan persidangan ataupun 
melengkapi informasi lainnya yang dibutuhkan;53

Pemantau 1

Pemantau 2

52. Pemantauan juga dapat dilakukan oleh pemantau difabel. Seperti yang dijelaskan bahwa pemantauan 
disarankan untuk dilakukan oleh 2 (dua) orang dan apabila terdapat satu pemantau difabel maka 
dianjurkan untuk dilakukan bersama satu pemantau lain dengan kebisaan yang berbeda. Sehingga, 
dapat saling melengkapi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan

53. Pemantauan juga dapat dilakukan oleh pemantau difabel. Seperti yang dijelaskan bahwa pemantauan 
disarankan untuk dilakukan oleh 2 (dua) orang dan apabila terdapat satu pemantau difabel maka 
dianjurkan untuk dilakukan bersama satu pemantau lain dengan kebisaan yang berbeda. Sehingga, 
dapat saling melengkapi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan
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Hal ini juga berlaku bagi Pemantau yang juga Pendamping perempuan berha-
dapan dengan hukum. Walaupun Pendamping mempunyai akses langsung ke 
persidangan , pendamping tetap membutuhkan rekan sesama Pendamping 
yang sedang tidak bertugas atau Pemantau yang telah mendapatkan ijin dari 
hakim/pengadilan apabila ingin memantau. Hal ini dikarenakan Pendamping 
tidak dapat melakukan pemantauan dan pendampingan secara bersamaan.

Hal ini akan membantu pemantau untuk memahami 
jalannya persidangan dan memudahkan untuk mencatat 
serta mengamati informasi berkaitan dengan detail 
perkara. Misalnya penggunaan beberapa 
istilah hukum, dll. Informasi ini dapat diperoleh 
dari buku, koran, media sosial, internet dan 
sebagainya.

Hal ini akan membantu pemantau agar dapat melakukan 
pengisian form secara tepat dan benar. Selain itu, pema-
haman akan form juga dapat membantu pemantau untuk 
cepat mengingat/mengetahui informasi apa yang belum 
terisi atau butuh dicari sehingga dapat melakukan usaha 
lain untuk melengkapi data dalam form tersebut, seperti 
dengan bertanya kepada pihak tertentu. Formulir 
pemantauan terlampir di akhir buku ini.

Mempelajari kasus yang akan dipantau 
(membaca bahan, dokumen persidangan dan 
aturan hukum terkait);

Mempelajari formulir pemantauan 
secara mendalam

7

8
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Saat pemantauan mengacu pada kegiatan pemantauan pada saat melakukan pemantauan di 
pengadilan di pengadilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemantauan perkara PBH, yaitu:

SAAT PEMANTAUAN

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk 
mendeskripsikan situasi dengan menggunakan 
pancaindra, sehingga membentuk gambaran 
yang lebih rinci untuk kebutuhannya—di mana 
pengamat tidak melakukan intervensi.54 
Dengan kata lain, Pemantau harus memperha-
tikan dengan mendengar dan/atau melihat, 
mencatat, hingga merekam objek pemantauan dalam persi-
dangan (lihat bagian 4.2), seperti bagaimana cara Hakim mengajukan 
pertanyaan kepada PBH, apakah Hakim melakukan tindakan diskrimi-
natif, apakah PBH didampingi oleh Pendamping, kondisi ruang sidang, 
persidangan ditunda, dan lain sebagainya.
 
Dalam melakukan pemantauan, khususnya pemantauan tertutup, Pemantau 
juga harus mengantisipasi kegiatan mencatat/mengamati/merekam 
agar tidak diketahui atau memancing perhatian hakim dengan berper-
ilaku tenang, tidak mencolok, dan tidak menimbulkan keributan. Karena 
dikhawatirkan apabila hakim mengetahui sedang diamati/dipantau, perilaku 
hakim akan dibuat sebaik mungkin sehingga tidak diperoleh kondisi yang 
sesungguhnya atau yang biasanya terjadi. Apabila hakim terlanjur mengetahui 
bahwa sedang dipantau, lebih baik tetap ikuti dan pantau persidangan namun 
beri catatan khusus lalu berpindah ke ruang sidang lain.

Mengamati (observasi) dan mencatat 
proses persidangan;1

54. Ibid.
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Dalam prosesnya, diperlukan lebih dari satu orang untuk melakukan peman-
tauan agar data/informasi yang didapatkan lengkap dan tidak bias, sehingga 
penting bagi Pemantau untuk selalu berdampingan dengan rekan Pemantau 
lainnya dan berkomunikasi/bertukar informasi. Misalnya, Pemantau 1 bertugas 
untuk mencatat jalannya persidangan dan Pemantau 2 bertugas untuk mendo-
kumentasikan persidangan. Pemantau 1 dan 2 harus saling memastikan masing-
masing menjalankan tugasnya dan tidak memantau secara terpisah. Apabila 
Pemantau saling terpisah maka dikhawatirkan ketika ada kekurangan data, tidak 
bisa saling mengkonfirmasi/klarifikasi informasi yang sesungguhnya pada saat itu.

Wawancara merupakan cara seseorang menemukan 
fakta dan data melalui mekanisme tanya-jawab kepada 
narasumber . Wawancara ini menjadi alternatif upaya 
atau usaha untuk melengkapi data pemantauan. 
Apabila Pemantau masih belum mendapatkan 
informasi melalui pengamatan dalam persidangan, 
maka pemantau perlu mencari sumber informasi 
lain seperti dengan bertanya/wawancara kepada 
Panitera Pengganti, Pendamping, keluarga PBH, atau 
kepada petugas pengadilan lainnya. Informasi yang 
mungkin perlu didapatkan melalui wawancara adalah seperti identitas hakim, 
identitas Pendamping/Penasihat Hukum PBH, data pribadi PBH, dan sebagainya. 
Sehingga, informasi yang didapatkan lengkap dan utuh baik soal detail perkara 
maupun yang terkait pelaksanakaan PERMA 3/2017.

Melakukan wawancara terhadap pihak yang diperlukan untuk 
melengkapi data pemantauan;3

Dalam prosesnya, diperlukan lebih dari satu orang 
untuk melakukan pemantauan agar data/informasi 
yang didapatkan lengkap dan tidak bias, sehingga penting 
bagi Pemantau untuk selalu berdampingan dengan rekan 
Pemantau lainnya dan berkomunikasi/

Berkomunikasi dan saling melengkapi 
informasi antar rekan Pemantau2
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Tahapan ini diperlukan untuk meminimalisir terjad-
inya kesalahan pelaporan data yang terdapat dalam 
catatan Pemantau, serta agar informasi yang dibu-
tuhkan (yang tertera di form pemantauan) dapat 
dipastikan lengkap dan benar. Proses cross check/
pengecekan kembali informasi dapat dilakukan oleh 
Pemantau 1 ataupun 2 dengan:

• melihat papan informasi terkait perkara
• bertanya kepada pihak yang dirasa mampu untuk memberikan infor-

masi/data (seperti keluarga terdakwa, keluarga korban, panitera, 
petugas pengadilan, dll). 

Tahap ini harus segera dilakukan setelah proses pemantauan selesai dilaksanakan 
pada hari tersebut. Hal ini agar mencegah tercampurnya hasil pemantauan dengan 
perkara lain atau human error seperti lupa, tidak tercatat, dan sebagainya.

Melakukan cross check/pengecekan 
kembali terhadap informasi yang sudah 
didapat;4

Wawancara merupakan cara seseorang menemukan 
fakta dan data melalui mekanisme tanya-jawab kepada 
narasumber . Wawancara ini menjadi alternatif upaya 
atau usaha untuk melengkapi data pemantauan. 

Apabila Pemantau masih belum mendapatkan 
informasi melalui pengamatan dalam persidangan, 
maka pemantau perlu mencari sumber informasi 
lain seperti dengan bertanya/wawancara kepada 
Panitera Pengganti, Pendamping, keluarga PBH, atau 

kepada petugas pengadilan lainnya. Informasi yang 
mungkin perlu didapatkan melalui wawancara adalah seperti identitas hakim, 
identitas Pendamping/Penasihat Hukum PBH, data pribadi PBH dan sebagainya. 
Sehingga, informasi yang didapatkan lengkap dan utuh baik soal detail perkara 
maupun yang terkait pelaksanakaan PERMA 3/2017.

Melakukan pendekatan secara pribadi (jika perlu) dengan para 
pihak terkait yang dirasa dapat mempermudah pemantauan5
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Pemantau harus segera melengkapi form pemantauan (lihat 
di Lampiran) dengan mengacu pada catatan pemantau itu 
sendiri selama persidangan yang telah dilakukan. Melengkapi 
form harus dilakukan secara teliti agar seluruh pertanyaan 
dalam form terisi dengan lengkap dan benar. Selanjutnya, 
form pemantauan yang sudah dilengkapi harus dikum-
pulkan kepada penanggungjawab yang sudah ditugaskan 
baik dengan mengirimkan dokumen hardcopy melalui pos/kurir 
atau softcopy melalui email. Hasil pemantauan juga dapat dijad-
ikan sebagai bahan laporan jika ada pelanggaran yang terjadi dan 
ditemukan oleh pemantau selama persidangan (Lihat bagian 4.4.4

Melengkapi formulir 
pemantauan1

Pasca pemantauan berarti kegiatan setelah 
melakukan pemantauan.

PASCA PEMANTAUAN

4.4  Tips dan Trik Memantau Kasus Perempuan 
 Berhadapan Dengan Hukum

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan pemantauan peradilan, termasuk 
pemantauan terhadap perkara di persidangan. Pemantauan tersebut dapat 
dilakukan oleh siapapun baik oleh individu maupun kelompok. Pemantau pun 
dapat berasal dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, paralegal, pendamping, 
wartawan, LSM, dan masyarakat pada umumnya. Namun untuk perkara PBH, 
tidak semua orang dapat menjadi Pemantau. 
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Gunakan formulir online agar tidak menarik 
perhatian
Penggunaan formulir online55 akan memudahkan 
bagi pemantau yang melakukan pemantauan 
secara tertutup/rahasia. Dengan form online, 
pemantau cukup menggunakan smartphone sebagi 
media yang memudahkan proses pengamatan atas 
persidangan perkara yang sedang dipantau.

Sediakan kertas/buku catatan kosong untuk 
mencatat informasi
Beberapa Hakim tidak mengizinkan peng-
gunaan handphone atau pencatatan apabila 

pemantauan dilakukan secara tertutup. Sediakan 
kertas/buku catatan kosong untuk mencatat 
seluruh informasi yang bisa diperoleh di persi-
dangan secara diam-diam tanpa diketahui oleh 

Hakim atau petugas  persidangan, kemudian isi formulir yang ada 
sesuai dengan  informasi yang telah dicatat. Dengan menyediakan 
kertas/buku catatan kosong ini juga dapat memudahkan Pemantau 
untuk tidak perlu langsung menulis rapi di form pemantauan 
dan fokus mencatat informasi secara lengkap pada kertas/buku 
catatannya terlebih dahulu. Namun, ketika tidak langsung meng-
gunakan form, pemantau harus memahami informasi yang dibu-

tuhkan dalam form, sehingga tidak terjadi kekosongan data 
karena tidak tercatat/terlewat waktu memantau. 

PENGGUNAAN FORMULIR

55. Dapat diakses di internet dengan mengetikkan bit.ly/Pemantauan_Perma pada kolom alamat/URL 
di browser
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1. Menuju website Google (http://google.
com).

2. Ketikkan pada kolom pencarian-nya,
misal: SIPP Pengadilan Negeri Kota
Surabaya, lalu klik enter/cari.

3. Lalu akan muncul tampilan seperti di
samping:

1. Klik website SIPP (yang ditandai
kotak merah).

2. Lalu akan muncul tampilan seperti
di samping.

JADWAL SIDANG

Cara memperoleh informasi jadwal sidang

Melihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 
di website masing-masing pengadilan.

Melihat Sistem Informasi Penelusuran 
Perkara (SIPP) di website masing-
masing pengadilan.

1
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Hal ini perlu dilakukan jika SIPP tidak bisa diakses. Namun, umumnya 
petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pengadilan akan 
meminta nomor perkara untuk mengetahui informasi lebih lanjut 
mengenai jadwal sidang hari itu. 

Hal ini juga dapat dilakukan apabila informasi jadwal sidang hari itu 
sulit didapatkan. Dapat dilakukan dengan menanyakan apakah hari 
ini ada jadwal sidang terkait PBH.

Hal ini dapat dilakukan apabila SIPP tidak dapat diakses dan tidak 
diketahui nomor perkara yang ada jadwal sidang di hari itu sehingga 
kesulitan untuk meminta informasi dari petugas.

Bertanya pada meja informasi/laporan terkait 
jadwal sidang pada hari itu.

Layar TV di pengadilan. 

2

3

4 Bertanya pada petugas keamanan/penjaga tahanan 
yang ada di sekitar ruang sidang.

nomor perkara perlu dipahami bahwa jika “ /Pdt./ “ maka adalah perkara 
perdata dan jika “ /Pid./ “ maka adalah perkara pidana.

5. Terdapat juga opsi [Detil] (ditandai kotak biru) yang memberikan informasi 
mengenai nama pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Hal ini bermanfaat 
untuk pemantauan perkara perempuan karena dapat diidentifikasi ada/
tidaknya perempuan yang berhadapan dengan hukum di perkara tersebut.

3. Klik pada tulisan Jadwal Sidang 
(ditandai kotak kuning).

4. Sehingga muncul tampilan di bawah 
ini, yang merupakan jadwal sidang 
pada hari website ini diakses. Infor-
masi berisi nomor perkara, ruangan 
sidang dan agenda sidang. Untuk 
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Umumnya, persidangan perkara perdata berlangsung pada jam 09.00 – 15.00 
waktu setempat, sedangkan persidangan perkara pidana dimulai pukul 14.00.56

Walaupun jadwal persidangan telah dicantumkan 
dalam website masing-masing pengadilan 
(lihat bagian 4.4.2.1), pemantau harus 
tetap rajin menanyakan kembali mengenai 
jadwal dan ruang persidangan kepada 
petugas PTSP. Hal ini terutama mengingat 
bahwa di satu ruangan dan waktu yang 
sama, beberapa perkara dapat diperiksa 
bergantian dengan cepat, dan tidak dapat 
diketahui perkara yang akan dipantau akan 
diperiksa pada urutan keberapa dan jam 
berapa tepatnya. Selain itu, terdapat pula 
kemungkinan perubahan ruang sidang yang 
digunakan untuk memeriksa perkara dari yang 
dicantumkan dalam jadwal sidang.

Jadwal persidangan perkara perdata dan pidana

Pastikan kembali jadwal persidangan

56. Praktik di setiap pengadilan dapat berbeda. Oleh karena itu penting bagi Pemantau untuk memeriksa 
jadwal persidangan sebelum pemantauan dilakukan.

Hal ini dapat dijadikan opsi paling akhir yang dilakukan Pemantau 
untuk memantau suatu perkara karena cenderung akan lebih mengh-
abiskan waktu. Pemantau dapat mengecek apakah di masing-masing 
ruang sidang ada PBH yang menghadiri, lalu jika ada dapat langsung 
masuk, bertanya PBH sebagai pihak yang berperkara atau bukan lalu 
bersiap memantau.

Memasuki/mengecek masing-
masing ruang sidang. 5
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PEREKAMAN SIDANG

Pada dasarnya perekaman dan dokumentasi itu membu-
tuhkan izin dari Majelis Hakim, namun pada praktiknya 
memang menjadi dilema di mana terkadang Hakim 
melarang, memperbolehkan atau bahkan 
tidak memberikan instruksi sama sekali. 
Perekaman lebih mudah dilakukan di sidang 
terbuka dibandingkan sidang tertutup.

Setiap perekaman cukup jadikan sebagai data pemantauan dan kepentingan 
pelaporan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan. Pemantau tidak boleh 
menyebarkan/mengunggah rekaman suara/foto tersebut ke media sosial 
atau media massa tanpa persetujuan PBH.

Jika ingin merekam/mengambil 
gambar, lakukan dengan tenang, tidak 
mencolok dan tidak mengundang 
perhatian. Namun jika Hakim meng-
etahui dan memerintahkan Pemantau 
untuk berhenti melakukan perekaman, 
ikuti perintah Hakim. Di dalam persi-
dangan, rekaman suara dan foto adalah bukti 
perekaman yang paling memungkinkan untuk 
dilakukan.

Penggunaan Data Rekaman
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Ada pelanggaran yang cukup untuk dikumpulkan saja 
sebagai data pelanggaran (lalu advokasikan setelah data 
terkumpul banyak) dan ada data pelanggaran yang akan 
dilaporkan ke lembaga-lembaga pelaporan (apabila 
dinilai merupakan pelanggaran berat atau melanggar 
ketentuan etik dan pidana atau perilaku tersebut sangat 
merugikan PBH).

      Lembaga yang dapat menerima laporan 
antara lain Komisi Yudisial (KY), Badan Pengawas 
Mahkamah Agung, (BAWAS MA) Ombudsman, dan 
Komisi Nasional Perlindungan Perempuan (Komnas 
Perempuan)56.1.

Lembaga yang menerima laporan biasanya 
akan meminta bukti untuk memperkuat laporan. 

Rekaman suara, foto, atau saksi dapat dilampirkan 
sebagai alat bukti dalam laporan.

Lakukan seleksi terhadap 
pelaporan yang dilakukan

Gunakan semua kanal pelaporan sesuai tugas 
dan kewenangan masing masing

Lampirkan alat bukti (rekaman suara atau 
foto) sebagai bagian untuk pelaporan

PELAPORAN HASIL PEMANTAUAN

Hasil pemantauan yang diperoleh oleh Pemantau perlu diolah untuk kemudian 
didentifikasi apakah ada pelanggaran-pelanggaran dalam proses persidangan 
terhadap PBH. Jika memang terdapat adanya pelanggaran atau hasil 
pemantauan yang perlu dilaporkan, dapat dilakukan hal-hal 
di bawah ini:

56.1 Alamat-alamat lembaga ini tercantum di Lampiran 2 buku ini 
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Advokasi non-litigasi atau diluar pengadilan dapat dilakukan 
melalui rilis pers, media briefing, kampanye, atau petisi.

Siapkan mekanisme advokasi non-litigasi yang dapat dilakukan 
sebagai kerja bersama jaringan selain menyampaikan laporan ke 
lembaga terkait.

Dalam menangani perkara PBH, mekanisme 
litigasi seperti banding, kasasi, atau peninjauan 
kembali tetap harus menjadi prioritas 
utama. Jangan sampai mekanisme non-
litigasi seperti melaporkan temuan pada 
BAWAS atau KY kemudian 
mengesampingkan upaya banding dan 
kasasi. Terkait kondisi psikis PBH yang terka-

Tetap utamakan 
mekanisme litigasi

dang tidak memungkinkan untuk memproses kasus secara litigasi, maka 
proses di luar pengadilan atau yang dikenal sebagai proses keadilan 
restoratif dapat menjadi alternatif pilihan. Pendekatan restoratif 
selengkapnya diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 
Anak (SPPA) bagi anak dan di Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan 
Restoratif.
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1. PBH adalah singkatan dari Perempuan Berhadapan dengan Hukum
2. Pastikan Pemantau sudah memahami form ini sebelum pemantauan ke penga-

dilan dilakukan
3. Pemantauan ini dapat dilakukan pada:

a. Jenis perkara pidana dan perdata/agama
b. Salah satu pihak yang berperkara (terdakwa, saksi, korban, pemohon, 

termohon, penggugat, tergugat) adalah PBH
4. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) PBH dalam 1 (satu) perkara, maka pilih salah satu 

PBH saja
5. Khusus di jenis perkara perdata, diutamakan untuk PBH yang hadir. Jika 

memang dalam kurun waktu tersebut tidak ada persidangan perdata dengan 
PBH yang hadir, diperbolehkan memantau perkara yang PBHnya diwakilkan 
kuasa hukumnya

6. Form ini terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian data umum dan data persidangan
7. Bagian data umum berisi:

a. Identitas Pemantau
b. Data Perkara (nomor registrasi, jenis perkara, tahap sidang, status PBH, 

relasi antarpihak)
c. Identitas PBH
d. Identitas Hakim

8. Bagian data persidangan berisi: 
a. Data perkara (waktu mulai, pasal yang dikenakan, waktu selesai, catatan 

lain)
b. Perilaku hakim terkait pendampingan 
c. Perilaku hakim terkait identifikasi PBH (status sosial, dampak psikis, keti-

dakberdayaan, relasi kuasa, pengalaman kekerasan, diskriminasi)
d. Perilaku hakim terkait cara bertanya kepada PBH (merendahkan, meny-

alahkan, intimidatif, stereotip gender, riwayat seksual)
e. Perilaku hakim terkait dampak/kerugian yang dialami PBH
f. Perilaku hakim terkait permohonan pemulihan PBH
g. Perilaku hakim terkait pemeriksaan audio-visual

9. Isi form ini dengan tulisan yang jelas dan dapat dibaca
10. Perhatikan dan baca dengan seksama setiap instruksi di masing-masing kolom 

pengisian
11. Di akhir pemantauan, pastikan kembali seluruh kolom pengisian sudah terisi—

tidak ada yang kosong, kecuali untuk bagian yang ada instruksi “Tidak Perlu 
Mengisi jika….”

LAMPIRAN 1
PANDUAN PENGISIAN FORM
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LAMPIRAN

FORM PEMANTAUAN IMPLEMENTASI PERMA 3/2017

DATA UMUM

A. Identitas Pemantau

A1 Nama Pemantau 1.
2.

A2 Lembaga Pemantau
*tidak perlu diisi jika perorangan

A3 Hari, tanggal pemantauan
Contoh:  Jumat, 10 Januari 2000

A4 Lokasi pemantauan
Contoh:  Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan

B. Data Perkara 1

B1 Nomor registrasi perkara
Contoh: 47/Pid.C/2020/PN Jkt.Pst …/…………/……/………………

B2

Jenis perkara
*pilih salah satu bagian (A dan B); isi 
dengan lingkari di salah satu bagian 
tersebut
*jika jenis perkara tidak ada di pilihan, 
isi bagian Lainnya dengan jenis perkara-
nya bukan dengan pasal/ Undang-un-
dangnya

A. PIDANA

1. KDRT
2. Perkosaan
3. Pembunuhan
4. Pencurian
5. Kekerasan pada Anak

6. Perzinahan
7. Terorisme
8. Narkotika
9. ITE
10. Penipuan
11. Lainnya:__________

B. PERDATA

1. Warisan
2. Perceraian
3. Dispensasi Kawin
4. Hak asuh anak

5. Akta kematian
6. Wasiat
7. Ketenagakerjaan
8. Lainnya:__________

B3

Tahap sidang yang se-
dang dipantau
*pilih salah satu bagian (A dan B); isi 
dengan lingkari di salah satu bagian 
tersebut

A. PIDANA
(hanya diisi untuk Perkara Pidana)

B. PERDATA
(hanya diisi untuk Perkara Perdata)

1. Pembacaan Dakwaan
2. Pemeriksaan Saksi
3. Pemeriksaan Terdakwa
4. Pemeriksaan Ahli
5. Lainnya______

1. Pembacaan Gugatan
2. Pemeriksaan Saksi
3. Pemeriksaan Berkas
4. Lainnya_____
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B4
Status PBH dalam perkara
*pilih salah satu bagian (A dan B); isi 
dengan lingkari di salah satu bagian 
tersebut

A. PIDANA
(hanya diisi untuk Perkara Pidana)

B. PERDATA
(hanya diisi untuk Perkara Perdata)

1. Korban
2. Terdakwa
3. Saksi

1. Saksi
2. Termohon
3. Pemohon
4. Tergugat
5. Penggugat

Dengan siapa PBH punya 
hubungan?

*beri tanda centang (V) pada kolom di samping
*dapat mengisi lebih dari satu

B5.
Tandai centang (V) di sini 
sesuai dengan siapa PBH 

memiliki hubungan

B6. 

Apa hubungan yang 
dimiliki PBH dengan pihak 

tersebut?

Isi sesuai kode angka di bahwa ini:

A
. PIDA

N
A

1. Korban

2. Saksi

3. Terdakwa

B. PER
DA

TA

4. Penggugat

5. Tergugat

6. Pemohon

7. Termohon

8. Tidak ada yang dikenal 

9. Lainnya, sebutkan pada 
kolom B6

1. Guru/dosen
2. Atasan/Boss
3. Bawahan/Staff
4. Suami/Istri

5. Pacar
6. Teman
7. Lainnya, sebut-

kan di bawah



Panduan Pemantauan 
Perma No. 3 Tahun 2017

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 
Berhadapan dengan Hukum61

C. Identitas PBH

C1 Nama PBH
*nama lengkap atau inisial

C2

Usia PBH
*pilih yang paling sesuai
*jika tidak diperoleh dalam pemantauan, 
cari informasi dengan cara lain sesuai 
pedoman halaman 38 poin (2)

1. ≤ 18 tahun
2. 19 – 24 tahun
3. 25 – 45 tahun

4. 46 – 59 tahun
5. ≥ 60 tahun

C3

Pekerjaan utama PBH saat 
ini
*pilih yang paling sesuai
*jika tidak diperoleh dalam pemantauan, 
cari informasi dengan cara lain sesuai 
pedoman halaman 38 poin (2)

1. Tidak bekerja
2. PNS
3. Karyawan swasta
4. Mahasiswa/Pelajar

5. Guru/Dosen
6. Wiraswasta
7. Ibu Rumah Tangga
8. Lainnya_______

C4

Status perkawinan PBH
*pilih yang paling sesuai
*jika tidak diperoleh dalam pemantauan, 
cari informasi dengan cara lain sesuai 
pedoman halaman 38 poin (2)

1. Belum/Tidak Menikah
2. Menikah

3. Cerai Hidup
4. Cerai Mati

C5 Pendidikan terakhir PBH
*pilih yang paling sesuai
*jika tidak diperoleh dalam pemantauan, 
cari informasi dengan cara lain sesuai 
pedoman halaman 38 poin (2)

1. Tidak sekolah
2. SD/sederajat
3. SMP/sederajat
4. SMA/sederajat
5. Diploma 

6. Sarjana
7. Magister
8. Doktor
9. Lainnya: ______

C6 Disabilitas yang PBH miliki
*pilih yang paling sesuai

1. Tidak ada
2. Tidak tahu/tidak didapatkan informasinya
3. Fisik (Lumpuh, stunting, manusia kecil, cerebrapalsi dll)
4. Mental (Skizofrenia, bipolar, autis dll)
5. Sensoris (Netra, tuli, bisu, buta warna)
6. Intelektual (Down syndrome, IQ dibawah rata-rata)

C7 Kondisi khusus yang dimi-
liki PBH
*pilih yang paling sesuai

1. Tidak ada
2. Tidak tahu/tidak didapatkan informasinya
3. ODHA (Orang dengan HIV/AIDS)
4. LGBTIQ, sebutkan:_______________
5. Lainnya:____________
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D. Identitas Hakim

D1

Nama Hakim Ketua dalam 
perkara PBH
*jika data tidak diperoleh dalam
pemantauan, cari informasi dengan cara
lain sesuai pedoman halaman 38 poin 
(2) & (4)

D2

Nama Hakim Anggota da-
lam perkara PBH
*wajib tulis minimal 2 nama
*jika kasus pidana anak, isi dengan 99
(tidak relevan)
*jika data tidak diperoleh dalam
pemantauan, cari informasi dengan cara
lain sesuai pedoman halaman 38 poin 
(2) & (4)

1.
2.
3.
4.

Catatan:
*beri catatan jika seharusnya hakim angggota lengkap tetapi tidak lengkap dan kondi-
si-kondisi menarik lainnya

D3 Nama pengganti Hakim An-
ggota
*jika tidak ada pergantian Hakim Ang-
gota, isi dengan 99 (tidak relevan)
*jika kasus pidana anak, isi dengan 99
(tidak relevan)
*jika data tidak diperoleh dalam
pemantauan, cari informasi dengan cara
lain sesuai pedoman halaman 38 poin 
(2) & (4)

D4 Jenis kelamin Hakim
*isi sesuai urutan di D2

1.
2.
3.
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DATA PERSIDANGAN

A. Data Perkara 2

A1 Waktu dimulainya sidang
Contoh: 10:15 atau 15:10

A2
Pasal yang didakwakan/dikenakan da-
lam perkara PBH
*hanya bisa diisi untuk perkara pidana
*biasanya lebih dari 1 pasal

1.
2.
3.

B. Perilaku Hakim terkait Pendampingan

B1

Apakah PBH 
memiliki pen-
damping? 
*penjelasan pendamping 
dapat dilihat di pedoman 
halaman 24 poin (5)

1. Ya
2. Tidak
3. Menolak didampingi

beri catatan jika ada hal yang menarik:

Jika Ya, maka hanya isi bagian sebelah kiri: (1) Jika PBH memiliki pendamping
Jika Tidak & Menolak didampingi, maka hanya isi bagian sebelah kanan: (2) Jika PBH tidak memiliki 

pendamping
(1) Jika PBH memiliki pendamping (2) Jika PBH tidak memiliki pendamping

B1.1 Nama Pendamp-
ing:______________________
*jika data tidak diperoleh dalam pemantauan, cari 
informasi dengan cara lain sesuai pedoman halaman 38 
poin (2)

B4. Hakim menanyakan 
kembali apakah PBH 
memiliki pendamping

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika ada hal 
yang menarik:

B1.2 Jenis lembaga pendamping:
*pilih salah satu
*jika data tidak diperoleh dalam pemantauan, cari 
informasi dengan cara lain sesuai pedoman halaman 38 
poin (2)

B5. Hakim menanyakan 
apakah PBH mem-bu-
tuhkan pendamping

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika ada hal 
yang menarik:

B6. Hakim memberikan 
informasi mengenai 
hak PBH atas pendamp-
ing

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika ada hal 
yang menarik:

B2. Hakim 
memastikan/ 
menyebutkan 
bahwa PBH 
memiliki pen-
damping

1. Ya
2. Tidak

beri catatan 
jika ada hal 
yang menarik:

B7. Hakim menanyakan/ 
menyebutkan terkait 
hambatan fisik PBH 
seperti cedera, disabili-
tas sehingga membutuh-
kan pendamping

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika ada hal 
yang menarik:

B3. Hakim 
memperboleh-
kan Pendamping 
menemani PBH & 
masuk ke ruang 
sidang

1. Ya
2. Tidak

beri catatan 
jika ada hal 
yang menarik:

B8. Hakim menanyakan/ 
menyebutkan terkait 
hambatan psikis PBH 
seperti trauma, takut 
sehingga membutuhkan 
pendamping

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika ada hal 
yang menarik:

B9. Hakim mengkonfir-
masi PBH maju sendiri/
tidak membutuhkan 
pendamping

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika ada hal 
yang menarik:

1. OBH
2. Advokat/Pengacara
3. Pengada layanan

(Psiko-log, P2TP2A,
dll)

4. Universitas
5. Organisasi
6. Keluarga
7. Komunitas
8. Lainnya__
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C. Perilaku Hakim terkait Identifikasi PBH

B10 Hakim menanyakan/
menyebutkan kembali 
status sosial PBH
*contoh dapat dilihat di pedoman 
halaman19 poin (2)

1. Ya
2. Tidak

beri catatan terkait siapa yang mengucapkan & apa isi 
ucapannya
Contoh: Hakim ketua: “kamu ibu rumah tangga harusnya 
diam saja di rumah”

(1) Jika hakim menanyakan/menyebutkan status sosial
A. Apa status sosial yang disampaikan?

1. Status pernikahan (contoh: janda, duda, lajang, sudah menikah)
2. Kondisi ekonomi (contoh: miskin, kaya, berkecukupan)
3. Pekerjaan (contoh: pengangguran, ibu rumah tangga, kepala desa, tokoh 

agama, guru, pejabat, karyawan biasa)

4. Pendidikan (contoh: tidak sekolah, pintar, bodoh, masih sekolah)
5. Usia (contoh: masih anak, masih muda, sudah tua)
6. Agama (contoh: islam, bukan islam)
7. Etnis (contoh: cina, batak)

8. Lainnya____________

B11 Hakim menanyakan/
menyebutkan dampak 
psikis yang dialami PBH 
dalam perkara ini
*contoh dapat dilihat di pedoman 
halaman19 poin (3)

1. Ya
2. Tidak

beri catatan terkait siapa yang mengucapkan & apa isi 
ucapannya
Contoh: Hakim ketua: “kamu ibu rumah tangga harusnya 
diam saja di rumah”

(1) Jika hakim menanyakan/menyebutkan dampak psikis
A. Apa dampak psikis yang disampaikan?

1. Trauma
2. Takut/cemas
3. Malu/Tidak PD
4. Depresi

5. Rasa tidak aman
6. Murung/Tidak ceria seperti dulu
7. Lainnya____________

B12 Hakim menanyakan/
menyebutkan adanya hal 
yang membuat PBH tidak 
berdaya dalam perkara 
ini

1. Ya
2. Tidak

beri catatan terkait siapa yang mengucapkan & apa isi 
ucapannya
Contoh: Hakim ketua: “kamu ibu rumah tangga harusnya 
diam saja di rumah”

(1) Jika hakim menanyakan/menyebutkan ketidakberdayaan
A. Apa ketidakberdayaan yang disampaikan?

1. Lumpuh/stroke
2. Pingsan/lemas
3. Mabuk
4. Lansia/pikun

5. Disabilitas mental (contoh: bipolar, anxiety)
6. Disabilitas intelektual (contoh: down 

syndrome)

7. Lainnya____________

B13 Hakim menanyakan/
menyebutkan apakah PBH 
juga mengalami ke-
kerasan dalam perkara ini
*contoh kekerasan: fisik (pukulan, 
tendangan dll), psikis (ancaman, olokan 
dll), seksual, penelantaran
*contoh lain dapat dilihat di pedoman 
halaman 17 poin (5a)

1. Ya
2. Tidak

beri catatan terkait siapa yang mengucapkan & apa isi 
ucapannya
Contoh: Hakim ketua: “kamu ibu rumah tangga harusnya 
diam saja di rumah”

(1) Jika PBH mengalami kekerasan:
A. Apa jenis kekerasannya?

1. Kekerasan Fisik (contoh: penganiayaan, pemukulan)
2. Kekerasan Psikis (contoh: ancaman, penghinaan)
3. Kekerasan Seksual (contoh: pelecehan, pemaksaan hub.seksual)
4. Kekerasan Ekonomi (contoh: penelantaran, ekspolitasi dll)
5. Lainnya____________
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B14

Hakim menanyakan/
menyebutkan adanya 
perbedaan/ketimpangan 
kuasa antarpihak dalam 
perkara ini
*contoh: suami-istri, dosen-mahasiswa, 
bos-staf dll
*contoh lain dapat dilihat di pedoman 
halaman 16 poin (4)

1. Ya
2. Tidak

beri catatan terkait siapa yang mengucapkan & apa isi 
ucapannya
Contoh: Hakim ketua: “kamu ibu rumah tangga harusnya 
diam saja di rumah”

B15

Hakim menanyakan/
menyebutkan PBH tentang 
perbedaan perlakuan 
(diskriminasi) kepada PBH 
dalam perkara ini
*contoh dapat dilihat di pedoman 
halaman19 poin (2)

1. Ya
2. Tidak

beri catatan terkait siapa yang mengucapkan & apa isi 
ucapannya
Contoh: Hakim ketua: “kamu ibu rumah tangga harusnya 
diam saja di rumah”

B16

Hakim menanyakan/
menyebutkan adanya ri-
wayat/pengalaman ke-
kerasan yang pernah di-
alami sebelum perkara ini
*contoh kekerasan: fisik (pukulan, 
tendangan dll), psikis (ancaman, olokan 
dll), seksual, penelantaran
*contoh lain dapat dilihat di pedoman 
halaman 17 poin (5b)

1. Ya
2. Tidak

beri catatan terkait siapa yang mengucapkan & apa isi 
ucapannya
Contoh: Hakim ketua: “kamu ibu rumah tangga harusnya 
diam saja di rumah”

D. Perilaku Hakim terkait Cara Bertanya kepada PBH

B17 Hakim mengeluarkan 
pernyataan yang bersifat 
merendahkan, intimidatif 
dan menyalahkan PBH
*contoh dapat dilihat di pedoman hala-
man 18 poin (1)

1. Ya
2. Tidak

beri catatan terkait siapa yang mengucapkan & apa isi 
ucapannya
Contoh: Hakim ketua: “kamu ibu rumah tangga harusnya 
diam saja di rumah”

(2) Jika HAKIM TIDAK melakukan:
A. Siapa pihak yang melakukan?

     1. Tidak ada     2.Jaksa      3. Pengacara   3. Lainnya_____

B. Apakah hakim menegur pihak itu?
1. Ya                   2. Tidak.         3. Tidak relevan

 *jika tidak ada yang melakukan
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B18 Hakim mengeluarkan 
pernyataan yang bersifat 
stereotip gender kepada 
PBH 
*contoh dapat dilihat di pedoman hala-
man 20 poin (4)

1. Ya
2. Tidak

beri catatan terkait siapa yang mengucapkan & apa isi 
ucapannya
Contoh: Hakim ketua: “kamu ibu rumah tangga harusnya 
diam saja di rumah”

(2) Jika HAKIM TIDAK melakukan:
A. Siapa pihak yang melakukan?

     1. Tidak ada     2.Jaksa      3. Pengacara   3. Lainnya______

B. Apakah hakim menegur pihak itu?
1. Ya                   2. Tidak.         3. Tidak relevan

 *jika tidak ada yang melakukan

B19 Hakim membenarkan 
diskriminasi yang dialami 
PBH dalam perkara ini 
dengan alasan agama/
praktik tradisional kepada 
PBH 
*contoh dapat dilihat di pedoman hala-
man 19 poin (2)

1. Ya
2. Tidak

beri catatan terkait siapa yang mengucapkan & apa isi 
ucapannya
Contoh: Hakim ketua: “kamu ibu rumah tangga harusnya 
diam saja di rumah”

(2) Jika HAKIM TIDAK melakukan:
A. Siapa pihak yang melakukan?

     1. Tidak ada     2.Jaksa      3. Pengacara   3. Lainnya______

B. Apakah hakim menegur pihak itu?
1. Ya                   2. Tidak.         3. Tidak relevan

 *jika tidak ada yang melakukan

B20 Hakim menanyakan/
menyebutkan riwayat/ 
pengalaman seksualitas 
PBH sebelum perkara ini
*contoh dapat dilihat di pedoman hala-
man 19 poin (3)

1. Ya
2. Tidak

beri catatan terkait siapa yang mengucapkan & apa isi 
ucapannya
Contoh: Hakim ketua: “kamu ibu rumah tangga harusnya 
diam saja di rumah”

(2) Jika HAKIM TIDAK melakukan:
A. Siapa pihak yang melakukan?

     1. Tidak ada     2.Jaksa      3. Pengacara   3. Lainnya_____

B. Apakah hakim menegur pihak itu?
1. Ya                   2. Tidak.         3. Tidak relevan

 *jika tidak ada yang melakukan
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BAGIAN DI BAWAH INI HANYA UNTUK PBH SEBAGAI KORBAN & SAKSII DI PERKARA 
PIDANA

*Jika perkara yang sedang dipantau adalah perkara perdata ATAU adalah PBH sebagai terdakwa: 
TIDAK PERLU MENGISI BAGIAN DI BAWAH INIii

E. Perilaku Hakim terkait Dampak/Kerugian yang Dialami PBH

B21

Apakah PBH mengalami 
kerugian/dampak dalam 
perkara ini
*penjelasan dapat dilihat di pedoman 
halaman 20 poin (1)

1. Ya
2. Tidak
3. Tidak disebutkan oleh 

hakim

beri catatan jika ada hal yang menarik:

Jika Ya, maka hanya isi bagian sebelah kiri: (1) Jika PBH mengalami
Jika Tidak, maka hanya isi bagian sebelah kanan: (2) Jika PBH tidak mengalami

Jika Tidak disebukan oleh hakim, maka bagian di bahwa ini tidak perlu diisi dan lanjut ke B27

(1) Jika PBH mengalami (2) Jika PBH tidak mengalami

B21.1 Kerugian/dampak apa yang dialami?
*jika data tidak diperoleh dalam pemantauan, cari informasi dengan 
cara lain sesuai pedoman halaman 38 poin (2)

B25. Hakim 
menanyakan 
kembali apakah 
PBH mengalami 
kerugian/ dampak 
dalam perkara ini

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika ada 
hal yang menarik:

1. Uang
2. Psikis (trauma, takut, 

malu)
3. Sakit fisik

4. Kehilangan rumah
5. Kehilangan pekerjaan
6. Lainnya_________

B26. Hakim 
menyebutkan 
kerugian/dampak 
yang mungkin 
dialami PBH

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika ada 
hal yang menarik:

B22. Hakim 
menye-butkan bahwa 
PBH mengalami keru-
gian/ dampak dalam 
perkara ini

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika 
ada hal yang 
menarik:

B23. Hakim menanya-
kan/ menyebutkan 
jenis kerugian/
dampak yang dialami 
PBH

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika 
ada hal yang 
menarik:

B24. Hakim menanya-
kan apakah PBH 
membutuhkan pemu-
lihan
*macam pemulihan: restitusi, 
kompensasi, gugatan biasa

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika 
ada hal yang 
menarik:
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F. Perilaku Hakim terkait Permohonan Pemulihan oleh PBH

B27

Apakah PBH mengajukan 
permohonan pemulihan?
*penjelasan dapat dilihat di pe-
doman halaman 20 poin (2)

1. Ya
2. Tidak
3. Tidak disebutkan oleh 

hakim

beri catatan jika ada hal yang 
menarik:

Jika Ya, maka hanya isi bagian sebelah kiri: (1) Jika PBH mengajukan
Jika Tidak, maka hanya isi bagian sebelah kanan: (2) Jika PBH tidak mengajukan

Jika Tidak disebukan oleh hakim, maka bagian di bahwa ini tidak perlu diisi dan lanjut ke B34

(1) Jika PBH sudah mengajukan (2) Jika PBH tidak mengajukan
B28. Hakim 
memastikan 
permohonan 
pemulihan 
sudah diter-
ima

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika ada hal yang 
menarik: B30. Hakim me-nanya-

kan kembali apakah 
PBH pernah menga-
jukan permo-honan 
pemulihan

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika 
ada hal yang 
menarik:

B29. Hakim 
meng-
abulkan 
permohonan 
pemulihan

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika ada hal yang 
menarik:

B31. Hakim men-
yarankan untuk menga-
jukan permo-honan 

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika 
ada hal yang 
menarik:

B32. Hakim men-jelas-
kan informasi terkait 
hak pemulihan

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika 
ada hal yang 
menarik:

B33. Hakim menjelas-
kan langkah yang 
dapat ditempuh untuk 
mengajukan permo-
honan

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika 
ada hal yang 
menarik:
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     BAGIAN DI BAWAH INI HANYA UNTUK PBH KORBAN & SAKSI DI PERKARA 
PIDANAAA

    BAGIAN DI BAWAH INI HANYA UNTUK PBH SAKSIIDI DI PERKARA PERDATAaa

*Jika PBH yang dipantau sebagai terdakwa di perkara pidana ATAU tergugat/penggugat/pemohon/termohon di 
perkara perdata: 

  TIDAK PERLU MENGISI BAGIAN DI BAWAH INIii

   JANGAN LUPA MENGISI WAKTU BERAKHIRNYA PEMANTAUAN & CATATAN AKHIR DI HALAMAN 
TERAKHIR

G. Perilaku Hakim terkait Pemeriksaan Audio Visual

B34

Hakim mengabulkan/memerintah-
kan peme-riksaan audio-visual
*penjelasan dapat dilihat di pedoman halaman 23 
poin (3)

1. Ya
2. Tidak
3. Tidak disebut-

kan oleh hakim

beri catatan jika ada hal yang menarik:

Jika Ya, maka hanya isi bagian sebelah kiri: (1) Jika hakim memerintahkan
Jika Tidak, maka hanya isi bagian sebelah kanan: (2) Jika hakim tidak memerintahkan

Jika Tidak disebukan oleh hakim, maka bagian di bahwa ini tidak perlu diisi dan lanjut ke A3

(1) Jika hakim memerintahkan (2) Jika hakim tidak memerintahkan
B28. Pemerik-
saan audio vi-
sual dilakukan 
atas inisiatif 
hakim 

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika ada hal 
yang menarik:

B30. Hakim 
menyebutkan bahwa 
syarat pemeriksaan 
audio visual tidak 
terpenuhi

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika ada hal 
yang menarik:

B29. Pe-
meriksaan 
audio visual 
dilakukan atas 
pengajuan 
dari PBH

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika ada hal 
yang menarik:

B31. Hakim 
menyebutkan bahwa 
PBH tidak membu-
tuhkan pemeriksaan 
audio-visual 

1. Ya
2. Tidak

beri catatan jika ada hal 
yang menarik:

A3 Waktu berakhirnya pemantauan
Contoh: 10:15 atau 15:10

A4
Catatan tambahan bagi pelaksanaan persidangan
*misalnya terkait penundaan sidang, jadwal ngaret, pihak tidak hadir, 
pihak selain hakim tidak siap, kondisi ruang sidang, kondisi PBH dll
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Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

+6221- 3903963/80605399.
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