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Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata’ala, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga kami dapat
menyelesaikan Laporan Akhir “Peran Penegak Hukum Dalam Rangka
Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan“. Laporan
ini dibuat sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Manteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : PHN.08.LT-01.05 Tahun 2015
tentang Pembentukan Tim Penelitian Hukum tentang Peran Penegak
Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada
Lembaga Peradilan Tahun Anggaran 2015.
Kami menyadari bahwa Laporan akhir kegiatan penelitian tentang
Peran Penegak Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik
Kepada Lembaga Peradilanini masih terdapat kekurangan secara
substantif. Sekalipun demikian, kami optimis laporan akhir tim
penelitian ini akan dapat memberi manfaat dalam pengembangan dan
pembentukan hukum nasional yang akan datang.
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim yang
telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penyusunan laporan akhir yang
dipercayakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami
mengucapkan terima kasih tak terhingga yang telah memberikan
kepercayaan untuk melakukan Penelitian Hukum tentang Peran Penegak
Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada
Lembaga Peradilan.
Selanjutnya, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan
memberi kontribusi dalam pengembangan/pembentukan hukum nasional
hukum.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Hampir 15 tahun reformasi telah dijalani oleh bangsa Indonesia
berbagai upaya perubahan terus dilakukan baik dalam kebijakan
ekonomi, politik, sosial, budaya

dan juga reformasi

di bidang

hukumnamun masih saja tujuan reformasi belum mampu terwujud.
Dari sekian

agenda reformasi

yang paling menyedihkan adalah

kegagalan di bidang reformasi hukum khususnya dalam penegakan
hukum di negeri ini.
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di
negri ini dari hari ke hari grafiknya terus mengalami penurunan.
Tingkat ketidak puasan masyarakat terhadap penegakan hukum di
negri ini semakin meningkat, hal ini dapat terlihat dengan jelas dari
hasil survei

yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia1 yang

menempatkan tingkat ketidak percayaan publik terhadap penegakan
hukum saat ini berada pada angka 56 persen dan hanya 29,8 persen
yang menyatakan puas, jika dibandingkan dengan pemerintahan
sebelumnya hanya 22,6 persen yang mengatakan penegakan hukum di
era

pemerintahan

sekarang

ini

lebih

baik

dari

pemerintahan

sebelumnya.
Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir prosentase tingkat ketidak
puasan masyarakat terhadap penegakan hukum di negri ini terus
mengalami kenaikan yang cukup signifikan

Januari

2010,

37,4

persen, Oktober 2010 41,2, September 2011, 50,3 persen, Oktober
2012, 50,3 dan
mencapai

yang terakhir April 2013, sungguh

mengejutkan

56,0 persen. Dan yang paling mencengangkan ternyata

1
LSI tangkap ketidak puasan rakyat atas penegak hokum: “Sindonews.com Senin 8
April 2013 00:32”. Menurut Dewi survey dilakukan 1 s/d 4 April 2013.

1

masyarakat di desa justru tingkat ketidakpuasannya mencapai pada
angka 61,1 persen sementara di kota mencapai 48,6 persen.
Sebelumnya dalam rilis yang dilakukan oleh Lembaga Survey
Indonesia (LSI): “Ketidakpercayaan Publik Pada Ketidakpercayaan
Publik Pada Lembaga Pemberantasan Korupsi”, Survei Opini Publik
Nasional 10 – 22 Oktober 2010 ditemukan, bahwa: (i) Dari empat
lembaga,

hanya KPK yang aparatnya dinilai punya integritas.

Sementara aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dinilai tidak
punya integritas, atau integritasnya buruk. (ii) Lembaga-lembaga
tersebut tidak mampu mencegah aparatnya dari tindakan korupsi, dan
dari tekanan atau suap dari kelompok kepentingan masyarakat,
termasuk pengusaha, dan dari politisi atau partai politik.

2

Namun ditengah persepsi minim terhadap kinerja Polri, “masih
ada harapan public” terhadap garda depan keamanan rakya tersebut.
Sebagian public masih menilai positif kinerja Polri dalam mewujudkan
brata ketiga dalam kapasitas sebagai pengayom, pelindung, dan
pelayan masyarakat.2 Hal itu digambarkan:

2

KOMPAS, Senin, 13 April 2015, “Politik & Jukum” hal. 5

3

Dari gambaran tersebut di atas menginspirasi Tim

untuk

melakukan “penelitian hukum tentang peran penegak hukum dalam
rangka meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan”.

Adapun yang akan dilakukan penelitian ini adalah apa yang
dimaksud dan siapa saja yang dapat dikatakan sebagai “penegak
hukum”. Karena dalam penelusuran terhadap peraturan perundangundangan tidak ditemukan terminologi atau apa yang dimaksud
dengan “penegak hukum”. Oleh sebab itu penelitian ini akan
membatasi terhadap “penegak hukum”, yaitu Kepolisian, Kejaksaan,
Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan, dan Advokat. Hal itu
didasarkan bahwa dalam penegakan hukum terkait proses peradilan,
yaitu penyelidian, penyidikan, penuntutan, pengadilan, termasuk
didalamnya ada proses pembelaan yang dilakukan oleh advokat.
4

Dengan alasan simpel yang demikian itu dengan inspirasi hasil
penelitian LSI dan KOMPAS tersebut, maka perlu dilakukan penelitian
tentang bagaimana cara penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan,
Komisi

Pemberantasan

Korupsi,

Pengadilan,

dan

Advokat:

(i)

membersihkan diri dari korupsi; (ii) menjadikan lembaganya sebagai
institusi penegak hukum yang berwibawa; (iii) lembaganya mampu dan
bersedia bekerjasama dengan lembaga penegak hukum lain; dan (iv)
memberikan pelayanan publik, sebagai upaya untuk meningkatkan
kepercayaan publik terhadap penegak hukum.

B.

Permasalahan
Dengan latar belakang dan permasalahan yang demikian maka
dalam melakukan penelitian dibatasi pada masalah:
1.

apa dan siapa yang dimaksud penegak hukum;

2.

bagaimana

cara

dan

upaya

Kepolisian,

Kejaksaan,

Komisi

Pemberantasan Korupsi, Pengadilan yang dalam hal ini adalah
Mahkamah Agung, dan Advokat yang dalam hal ini Peradi untuk:
(i) membersihkan diri dari korupsi; (ii) menjadikan lembaganya
sebagai institusi penegak hukum yang berwibawa; (iii) lembaganya
mampu dan bersedia bekerjasama dengan lembaga penegak
hukum lain; (iv) memberikan pelayanan publik yang prima; dan
(v)
BagaimanaSistemKesejahteraanPegawaiatauKompensasidilihatdar
igaji, tunjangan, insentif, danpajak, apakahsudahlayak?.

C.

Tujuan Penelitian
Dengan latar belakang serta permasalahan yang demikian Badan
Pembinaan Hukum Nasional membentuk “Tim Penelitian Hukum
Tentang

Peran

Penegak

Hukum

Dalam

Rangka

Meningkatkan

Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan” dengan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-04-LT.02.01
5

Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim-tim Penelitian Hukum Bidang
Penelitian Budaya Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun Anggaran
2015. Adapun tujuan penelitian adalah untuk memperoleh bahan
dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya
system

kesejahteraan

pegawai

atau

kompensasi

dan

upaya

pengembangan ilmu hukum.

D.

Metode Penelitian
Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada penelitian
hukum yang bersifat normatif-empiris.3Artinya secara normatif
penelitian

ini

dimaksudkan

untuk

menemukan

peraturan

perundang-undangan yang membahas masalah apa dan siapa yang
dimaksud

penegak

hukum.

Sedangkan

secara

empirik

data

dilakukan dengan mengadakan limited focus group discussion sekitar
10 s/d 12 orang undangan bersama responden sebagai nara sumber,
yaitu

Kepolisian,

Kejaksaan,

Komisi

Pemberantasan

Korupsi,

Mahkamah Agung, dan Peradi untuk digali mengenai bagaimana
cara

dan

upaya

mereka

untuk:

membersihkan

diri

dari

korupsi;menjadikan lembaganya sebagai institusi penegak hukum
yang berwibawa;lembaganya mampu dan bersedia bekerjasama
dengan lembaga penegak hukum lain; danmemberikan pelayanan
publik yang prima.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian
hukum yang memberikan gambaran secara rinci dan sistematis,
faktual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti,
sedangkan

analisisnya

dilakukan

dengan

mengelompokkan,

Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian
yang mencakup: (i)asas-asas hukum, (ii) sistematik hukum, (iii) taraf sinkronisasi
vertikal dan horisontal, (iv)perbandingan hukum, (v) sejarah hukum (lihat Soerjono
Soekanto dan Sri Mamudji: “Pengkajian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, edisi
1, cet.v, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal,13-14.Lihat juga Soerjono
Soekanto dan Sri Mamudji: “Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam
Pengkajian Hukum”, Jakarta, Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 1979, hlm.15.
3

6

menghubungkan, dan memberi makna4 terhadap data penelitian ke
dalam sebuah matriks. Karena bersifat deskriptif maka penelitian ini
menggunakan analisis kualitatif, yaitu seluruh data yang berhasil
dikumpulkan

kemudian

diinventaris,

diklasifikasikan,

dan

selanjutnya dilakukan dianalisis.
Proses analisis diawali berdasarkan pada data yang bersifat
umum seperti teori-teori, ilmu-ilmu hukum, Undang-Undang yang
terkait dengan konsep “kepercayaan publik” untuk kemudian
dilakukan analisis untuk dapat disandingkan dengan data yang
bersifat khusus yaitu “kepercayaan publik” untuk kemudian diambil
suatu kesimpulan, dengan harapan terjadi jawaban mengenai “peran
penegak hukumdalam rangka meningkatkan kepercayaan publik
kepada lembaga peradilan”.

E.

Konsep
Konsep di sini diambil dari data sekunder dengan fokus pada
judul

penelitian,

meningkatkan

yaitu:

“peran

kepercayaan

penegak

publik

hukum

kepada

dalam

lembaga

rangka

peradilan”.

Sehingga konsepnya secara berurutan adalah sebagai berikut:
1.

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh
orang yang berkedudukan dalam masyarakat.5 Dengan demikian
“peran” di sini dikonsepkan, bahwa seseorang yang memegang
jabatan

untuk

menjalankan

tugas

pokok

dan

fungsinya

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata
sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubunganhubungan

hukum

dalam

kehidupan

bermasyarakat

dan

SoerjonoSoekantodan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, cetakanKe II, Rajawali, Jakarta, 1998, hal. 145.
4

5

Ibid.

7

bernegara.6

Sedangkan

penegak

hukum

adalah

aparatur

penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh
undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma
hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.7 Oleh karena dalam penelitian ini terkait dengan
orang-orang yang menangani dalam proses peradilan mulai dari
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan adanya
proses pembelaan, sedangkan peraturan perundang-undangan
“dikhawatirkan” tidak memberi definisi resmi apa itu penegak
hukum, maka konsep ...
3.

Penegak hukum adalah “seseorang yang diberi wewenang oleh
peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, peradilan dan pembelaan.”

4.

Kepercayaan publik. Beberapa rekomendasi perubahan persepsi
yang harus dilakukan organisasi publik untuk mendapatkan
kepercayaan atau „trust‟ dari masyarakat antara lain (disimpulkan
dari Arisman), yaitu:8 (i) mengenalkan suatu pelayanan yang
melebihi standard pelayanan yang dilakukan swasta, atau dengan
mempublikasikan prestasi atau pelayanan terbaik yang dilakukan
pemerintah; (ii) menjaga kualitas terbaiknya dan memelihara
kualitas tersebut; (iii) menciptakan operasi baru dalam pelayanan
publik dan strategi pembenahan struktur internal organisasi
publik dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat;
dan (iv) menerapkan Four Proactive Tactics, yang meliputi the stick,
the

carrot,

marketing

pull

dan

high-touch

push,

untuk

menumbuhkan motivasi dalam organisasi. Oleh karena itu untuk

“PENEGAKAN HUKUM” Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. http://www.jimly.com/
makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diunduh Selasa 22 Juni 2015 jam 11:57.
6

7

Loc.cit.

Arisman, Fungsional Widyaiswara KementerianHukumdan HAM, dalam : “Peran
Kepemimpinan Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik”
dimuat
di
http://jakarta.kemenkumham.go.id/download/karya-ilmiah/pelayananpublik/72-peran-kepemimpinan-dalam-membangun-kepercayaan-masyarakat-terhadappelayanan-publik/file diunduh Selasa 22 Juni 2015 jam 13:51.
8

8

membangun konsep kepercayaan publik, maka arti “kepercayaan
publik” adalahpejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang
bekerja di dalam instansi negara yang bertugas melaksanakan
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik yang setia
melaksanakan tugas pokok dan fungsi profesi serta peduli dan
memahami, kebutuhan, keprihatinan, dan keinginan masyarakat.
5.

Meningkat

adalah

menaikkan

derajat

atau

taraf

atau

mempertinggi kepercayaan publik terhadap penegak hukum.
Sebagaimana dimuat dalam “Tajuk Rencana” Kompas, Rabu, 1
Juli 2015 halaman 6 bahwa “citra positif Polri terlihat berada
pada tren membaik. Jajak pendapat harian ini, 29 Juni 2015
menunjukkan

55.0%

responden

menilai

citra

Polri

positif.

Sebelumnya pada Januari 2015 masih berada pada angka 52.1%
dan pada 46.7% Desember 2014.” Sedangkan yang paling
dirasakan lemahadalah peranan kepolisian pada penanganan
kasus korupsi (28.1% puas), penegakan hukum (39.5% puas), dan
pelanggaran hak asasi oleh aparat sebesar 40.4 puas, sementara
itu dalam memerangi terosisme, kriminalitas, kejahatan narkoba
sudah berada di angka 60% masyarakat merasa puas. Sementara
itu untuk Kejaksaan, KPK, Lembaga Peradilan, dan Advokat
belum

ketemu

data

kepuasan

masyarakat

sebagai

pembandingnya.
6.

Lembaga peradilan atau pengadilan adalah lembaga tempat
subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah
sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan
atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.9 Sedangkan
“Peradilan” adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang
dijalankan

di

Pengadilan

yang

berhubungan

dengan

tugas

memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan
hukum

dan/atau

menerapkan
9

menemukanhukum“in

peraturan

hukum

kepada

concreto”
hal-hal

(hakim

nyata

yang

http://pn-yogyakota.go.id/pnyk/info-peradilan/pengertian-peradilan.html

9

dihadapkan

kepadanya

mempertahankan

dan

untuk
menjamin

diadili

dan

ditaatinya

diputus)
hukum

untuk
materiil

dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh
hukum formal.10
7.

Sistem
keadaan

Kesejahteraan
pegawai

dan

Pegawai

atau

keluarganya

Kompensasi

yang

dilihat

adalah

dari

gaji,

tunjangan, insentif, dan pajak.

F.

Respondendan Wilayah Penelitian
Sebagaimana tercantum dalam permasalahan di atas, maka
responden dalam Penelitian Tentang Peran Penegak Hukum Dalam
Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan
ini adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi,
Pengadilan yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung, dan Advokat
yang dalam hal ini Peradi. Adapun alasan dipilihnya responden
tersebut, karena mereka sebagai aparat penegak hukum. Sedangkan
alasan dipilih Peradi, karena Peradi berdiri sudah cukup lama dan
jumlah anggotanya cukup banyak. Peneltian dilakukan di Jakarta,
Medan, dan Ujung Pandang.

G.

Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Penelitian Hukum Tentang Peran Penegak Hukum Dalam Rangka
Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan dibiayai
oleh DIPA BPHN TA 2015 Nomor: SP DIPA-013.10-0/AG/2015 tanggal
14 November 2014. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu 9 bulan
terhitung mulai Maret s.d November 2015 dengan jadwal pelaksanaan
penelitian sebagai berikut:

10

www. pn-bojonegoro.go.id
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NO
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

URAIAN KEGIATAN
Rapat Pertama
o Brainstorming persiapan
penyusunan proposal
penelitian;
o Pembagian tugas.
Rapat Kedua
o Pengintegrasian hasil
pembagian tugas.
o Penyusunan quesioner.
o Penentuan responden.
Rapat Ketiga
o Uji Proposal
Rapat Keempat
o Perbaikan hasil Uji Proposal
o Penyusunan quesioner.
o Penentuan responden.
o Penentuan tempat penelitian
lapangan
o Pengiriman Quesioner.
o Pembagian tugas penelitian
lapangan.
Rapat Kelima
o Penelitian lapangan
termasukdalam bentuk FGD
terbatas.
Rapat Keenam
o Laporan penelitian lapangan.
o Pengintegrasian data
lapangan.
o Penyusunan Laporan Akhir.
Rapat Ketujuh
Finalisasi Laporan Akhir
Rapat Kedelapan
Pencetakan, Penggandaan, dan
penyampaian Laporan Akhir
kepada Kepala BPHN.

WAKTU
PELAKSANAAN
Jumat,
17 April 2015

DANA
(RUPIAH)

Rabu,
6 Mei 2015

Rabu,
30 Juli 2015
Rabu,
3 - 4Agustus 2015

Senin s.d Jumat,
5 - 23Oktober 2015
Senin - Jumat,
26Oktober –
30Oktober 2015
Senin - Jumat,
2– 13 November
2015
Senin - Jumat,
16 - 20 November
2015

11

H.

Model Penyajian Data Lapangan

NO

PERTANYAAN|RESPONDEN

1.

Apa yang dimaksud dengan
penegak hokum.
Bagaimana cara dan upaya
membersihkan diri dari
korupsi.
Bagaimana cara dan upaya
menjadikan lembaganya
sebagai institusi penegak
hukum yang berwibawa.
Bagaimana cara dan upaya
lembaganya mampu dan
bersedia bekerjasama
dengan lembaga penegak
hukum lain.
Bagaimana cara dan upaya
memberikan pelayanan
public yang prima.
Bagaimana Sistem
Kesejahteraan Pegawai atau
Kompensasi dilihat dari gaji,
tunjangan, insentif, dan
pajak, apakah sudah layak?

2.
3.

4.

5.
6.

I.

KEPOLISIAN

KEJAKSAAN

KPK

MA

ADVOKAT

Analisis dan Ukurannya
Untuk menganalisis data yang terkumpul digunakan ukuran: jika
jawaban mereka menunjukkan baik, maka hal itu dapat dianggap
sebagai bentuk untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap
penegak

hukum

untuk

“berurusan”

dengan

lembaga

peradilan.

Sedangkan ukuran baik itu adalah: (i) ada upaya dari Kepolisian,
Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan, dan Advokat
untuk tidak korupsi; (ii) berwibawa yaitu mereka mempunyai wibawa
sehingga disegani dan dipatuhi oleh masyarakat karena mereka
senantiasa menyelaraskan perilaku dengan jati diri masing-masing.11
Misalnya di Polri memiliki pedoman kerja Catur Prasetya Kepolisian
Republik Indonesia, pedoman hidup Tri Brata, dan Kode Etik Profesi

11

http://kamus.cektkp.com/berwibawa/diunduh Selasa 23 Juni 2015 jam 11:05
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Kepolisian Republik Indonesia;12 (iii) mereka berupaya untuk saling
bekerjasama dalam penegakan hukum; dan (iv) memberikan kepastian
hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam
pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur. Jika jawaban responden di luar ukuran itu maka tidak diukur
buruk.

J.

Personalia Tim Penelitian
Penelitian
Meningkatkan

tentang

Peran

Kepercayaan

Penegak

Publik

Hukum

kepada

dalam

Lembaga

Rangka
Peradilan

dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia nomor : Phn.08.Lt-01.05

Tahun 2015

Tentang Pembentukan Tim Penelitian Hukum Bidang Budaya Hukum
Tahun Anggaran 2015 dengan susunan personalia tim penelitian:
Ketua

: Rooseno, S.H., M.Hum.

Sekretaris

: Supriyatno, S.H.,M.H.

Anggota

: 1.

Sekretariat

Budi Suhariyanto, S.M., M.H.

2.

Brigjend. Achmad Wiyagus

3.

Dra. Diana Yusyanti, M.H.

4.

Ismail, S.H.

5.

Nevey V A, S.H.,M.H.

: Muhaimin, S.H.

12 Bambang Usadi: “Kembali ke Jati Diri Polri”, Kompas Cetak, Kolom Opini, Rabu 1
Juli 2015.
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BAB II
ALAT BANTU ANALISIS

Adapun yang dimaksud dalam Bab II Alat Bantu Analisis ini bahwa
setelah data terkumpul dan dilakukan pengelompokan sesuai dengan
pertanyaan, maka data akan dianalisis antar lain dengan alat bantu
analisis di bawah berupa peraturan atau pun kode etik dari sebagai acuan
kerja. Adapun alat bantu analisis ini dikelompokkan sebagai berikut:

A.

Kepolisian
1.

Tri Brata Kepolisian Republik Indonesia, yaitu :
Kami Polisi Indonesia:
1.

Berbakti Kepada Nusa dan Bangsa Dengan Penuh
Ketaqwaan Terhadap Tujan Yang Maha Esa.

2.

Menjunjung Tinggi Kebenaran Keadilan dan Kemanusian
Dalam Menegakkan Hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UndangUndang dasar 1945.

3.

Senantiasa

Melindungi

Masyarakat

Dengan

Mengayomi

Keikhlasan

dan

Untuk

Melayani

Mewujudkan

Keamanan dan Ketertiban.
2.

Catur Prasetya, Kepolisian Republik Indonesia :
Sebagai Insan Bhayangkara Kehormatan Saya Adalah
Berkorban Demi Masyarakat Bangsa dan Negara Untuk :
1.

Meniadakan Segala Bentuk Gangguan Keamanan.

2.

Menjaga Keselamatan Jiwa Raga Harta Benda dan Hak
Asasi Manusia
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3.

Menjamin Kepastian Berdasarkan Kepastian Berdasarkan
Hukum.

4.
3.

Memelihara Perasaan Tenteram dan Damai.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2011Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

B.

Kejaksaan
1.

C.

Perintah Harian Jaksa Agung,sebagai berikut :
1.

Laksanakan Semua Tugas Dengan Penuh Rasa Tanggung
Jawab Secara Obyektif Dan Profesional Semata Mata Dengan
Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Keadilan Dan Kebenaran.

2.

Kembangkan Integritas Kepribadian Diri Dengan Melakukan
Perubahan
Dan
Pembaharuan
Sikap
Mental
Yang
Berorientasi Pada Pengabdian Kepada Masyarakat.

3.

Tumbuh Kembangkan Keberanian Dan Ketegasan Sikap
Dalam Mengembang Tugas Dan Tanggung Jawab, Selaku
Aparat Penegak Hukum, Yang Mandiri, Terpuji Tanggung Dan
Berwibawa.

4.

Bertanggung Jawab Dalam Upaya Memperkuat Kehadiran
Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan
Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya.

5.

Menempatkan
Diri
Sebagai
Pengawal,
Pengaman
Pemerintahan Dan Pembangunan Demi Tercapainya Tujuan
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dan Kemajuan Bangsa

Komisi Pemberantasan Korupsi
1.

Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor: Kep-04/P.KPK/02/2004 tentang Kode Etik
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

2.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 P.KPK Tahun
2006 tentang Kode Etik Pegawai.
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D.

Mahkamah Agung
1.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor : KMA/104 A/SK/XII/2006 Tentang
Pedoman Perilaku Hakim.

2.

Peraturan Bersama Ketua Mahakamah Agung dan Ketua Komisi
Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 & 02/SKB/P.KY/IV/2009
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

3.

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

Nomor

122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Panitera Pengganti dan Jurusita.
4.

Keputusan

Sekretaris

A/SEK/SK/I/2012

Mahkamah

tentang

Agung

Peraturan

Rl

Nomor

Perilaku

008-

Pegawai

Mahkamah Agung Republik lndonesia.
5.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2008 tanggal 17
September 2008 Tentang Larangan Meminta dan Menerima
Bantuan/Fasilitas.

6.

SK. KMA Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

E.

Advokat
Kode Etik Advokat Indonesia bertanggal 23 Mei 2002 diperbarui
bertanggal 1 Oktober 2002
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BAB III
PENYAJIAN ANALISA DATA

Sebagaimana

disampaikan

dalam

Bab

I

Pendahuluan,

bahwa

responden terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan
Korupsi, Mahkamah Agung, dan Persatuan Advokat Indonesia. Adapun
masalah penelitian yang akan diketahui jawabannya adalah: (i) apa dan
siapa yang dimaksud penegak hukum; (ii) bagaimana cara dan upaya
Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan yang
dalam hal ini adalah Mahkamah Agung, dan Advokat yang dalam hal ini
Peradi untuk: (a)
lembaganya

membersihkan diri dari korupsi;

sebagai

institusi

penegak

hukum

yang

(b) menjadikan
berwibawa;

(c)

lembaganya mampu dan bersedia bekerjasama dengan lembaga penegak
hukum lain; (d) memberikan pelayanan publik yang

prima; dan (e)

bagaimana system kesejahteraan pegawai atau kompensasi dilihat dari gaji,
tunjangan, insentif, dan pajak, apakah sudah layak?
Bahwa pada tanggal 6 s.d 9 Oktober 2015 Tim telah melakukan
penelitian di Kota Medan Sumatera Utara terhadap Kepolisian Daerah
Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Pengadilan Tinggi
Tata

Usaha

Negara

Sumatera

Utara.

Adapun

hasil

penelitian

itu

disampaikan dalam “penyajian data” sebagai berikut:
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No.
1

PERNYATAAN/RESPONDEN
Apa yang dimaksud dengan
penegak hukum.

POLDA
Penegak Hukum adalah Lembaga
atau instansi yang diberikan
wewenang oleh undang-undang
untuk melakukan penegakan
hukum
yang
berhubungan
dengan proses peradilan yang
diartikan
sebagai
proses
pemungsian
norma-norma
hukum
sebagai
pedoman
perilaku
dalam
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara
dalam
rangka
mewujudkan keadaan yang aman
dan tertib demi mensukseskan
pembangunan nasional untuk
mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur sebagaimana
diamanatkan dalam UUD 1945.

KEJATI
Definisi dari penegak hukum
sebagaimana kami baca dalam
proposal
penelitian
hukum
tentang peran penegak hukum
dalam
rangka
meningkatkan
kepercayaan
publik
kepada
lembaga
peradilan
adalah:
“seseorang
yang
diberikan
wewenang
oleh
peraturan
perundang-undangan
untuk
melakukan
penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, peradilan
dan
pembelaan”
yang
berdasarkan definisi di atas akan
kami hubungkan dengan tugas
dan
kewenangan
Kejaksaan
Republik
Indonesia.
Sebagai
salah satu lembaga penegak
hukum mempunyai kedudukan
sentral dalam proses penegakan
hukum yang mana hal tersebut di
sebut
dalam
Undang-undang
No.16
Tahun
2004
tentang
Kejaksaan Republik Indonesia,
yaitu “Kejaksaan R.I. adalah
lembaga
pemerintah
yang
melaksanakan kekuasaan negara
dalam bidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan
undang-undang“.
Dikatakan
kejaksaan
R.I
mempunyai
kedudukan sentral dalam proses
penegakan
hukum
ialah
dikarenakan Kejaksaan sebagai
pengadilan proses perkara

PT TUN
Penegakan Hukum adalah
proses
dilakukannya
upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya normanorma
hukum
secara
nyata sebagai pedoman
perilaku dalam lalu lintas
atau hubungan hubungan
hukum dalam kehidupan
bermasyarakat
dan
bernegara.
Penegak Hukum adalah
aparat yang melakanakan
proses
upaya
untuk
tegaknya
atau
berfungsinya
normanorma
hukum
secara
nyata sebagai pedoman
perilaku dalam lalulintas
atau hubungan hubungan
hukum dalam kehidupan
bermasyarakat
dan
bernegara,
untuk
menjamin
dan
memastikan
tegaknya
hukum
itu,
apabila
diperlukan,
aparatur
penegak
hukum
itu
diperkenankan
untuk
menggunakan
daya
paksa.
Perlindungan
Hukum
adalah
memberikan
pengayoman kepada hak
asasi manusia yang
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No.

PERNYATAAN/RESPONDEN

POLDA

KEJATI

PT TUN

(dominis litis) yang menentukan
apakah suatu perkara pidana
dapat diajukan ke pengadilan
atau tidak berdasarkan alat bukti
yang sah menurut hukum acara
pidana

dirugikan orang lain dan
perlindungan
tersebut
diberikan
kepada
masyarakat agar mereka
dapat menikmati semua
hak-hak yang diberikan
oleh hukum.

Disamping menyandang status
sebagai (dominisi litis) dalam
proses
penegakan
hukum,
kejaksaan juga merupakan satusatunya institusi penagak hukum
yang melaksanakan
putusan
pengadilan
pidana
(executif
ambtenaar).
Kewenangan penegak hukum lain
yang dimiliki Kejaksaan RI adalah
melakukan penyelidikan dan
penyidikan terhadap tindak
pidana korupsi dan melakukan
penyidikan terhadap tindak
pidana pelanggaran HAM Berat.
2

Bagaimana cara dan upaya
membersihkan diri dari korupsi

Bahwa cara dan upaya lembaga
ini (Polri) membersihkan diri dari
korupsi
dilakukan
dengan
transparansi
dalam
hal
penggunaan
anggaran,
peningkatan pengawasan
internal
dalam
proses
penggunaan
anggaran
dan
pengawasan
kemungkinan
penyalahgunaan
kewenangan
terutama dalam hal penegakan
hukum demi mendapatkan

 Menciptakan suatu sistem
kerja yang dapat diterapkan
untuk
mengeliminir
atau
paling tidak meminimalisir
adanya penyimpangan yang
mengarah
pada
korupsi,
kolusi dan nepotisme, yaitu
dengan menerapkan Standard
Operational Procedur (SOP)
terhadap seluruh pelaksanaan
tugas kejaksaan RI, utamanya
pelaksanaan fungsi penegakan

Upaya yang dilakukan
oleh Pengadilan Tingi Tata
Usaha Negara Medan,
selalu mengamalkan dan
melaksanakan Visi dan
Misi Mahkamah Agung Rl,
yakni:
Visi Mahkamah Agung Rl
“Terwujudnya
Badan
Peradilan Yang Agung”.
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No.

PERNYATAAN/RESPONDEN

POLDA
keuntungan pribadibagi oknumoknum
tertentu
dengan
mengatasnamakan
penegakan
hukum.

KEJATI
hukum, yaitu SOP terkait
dengan penanganan perkara
Tindakan
Pidana
Umum,
perkara
Tindakan
Pidana
Khusus dan perkara Perdata
dan Tata Usaha Negara;


Menerapkan
merit
system
dalam
setiap
pelaksanaan
tugas, khususnya tugas-tugas
penegakan
hukum,
yaitu
menciptakan
aturan-aturan
ketat dan tegas menyangkut
pemberian
reward
(penghargaan)
dan
punishment(penghukuman)
terhadap
seluruh
personil
Kejaksaan RI, baik unsur
Pimpinan
maupun
unsur
pembantu pimpinan dan staf,
termasuk juga Kejaksaan telah
membuat kode etik perilaku
jaksa yang mengatur tidak
hanya hal-hal yang dilarang
dalam
pelaksanaan
tugas
jaksa maupun juga mengatur
bagaimana seorang pribadi
Jaksa dalam bersikap dan
berperilaku.

PT TUN
Misi Mahkamah Agung Rl:
1. Menjaga kemandirian
badan peradilan;
2. Memberikan
pelayanan
hukum
yang
berkeadilan
kepada
pencari
keadilan;
3. Meningkatkan
kualitas
kepemimpinan badan
peradilan;
4. Meningkatkan
kredibilitas
dan
transparansi
badan
peradilan;
Serta
setiap
aparatur
Pengadilan
Tingi
Tata
Usaha
Negara
Medan
diwajibkan
untuk
mentaati
dan
menjalankan
segala
Peraturan
Perundangundangan dan peraturan
kedinasan yang berlaku
khususnya yang terkait
dengan tugas * tugas
pokok
dan
fungsi
Mahkamah
Agung
Rl,
diantaranya, referensi:
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No.

PERNYATAAN/RESPONDEN

POLDA

KEJATI

 Melakukan
pembenahan
terhadap pola rekrutmen dan
pendidikan terhadap personil
kejaksaan
R.I.
dengan
melakukan
penguatan
terhadap
fungsi
bidang
Pembinaan dalam melakukan
rekrutmen pegawai disamping
juga kejagsaan R.I. telah
meningkatkan satus lembaga
diklat
yang
semula
merupakan subordinasi dari
Bidang Pembinaan menjadi
lembaga
tersendiri
dan
amndiri
yaitu
Badan
Pendidikan
dan
Pelatihan
yang dipimpin oleh seorang
pejabat Eselon Ia.

PT TUN

Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1999
tentang
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Korupsi.
2. Surat
Ketua
Mahkamah Agung Rl
Nomor
MA/KUMDILI/01/II/2
002
tertanggal
15
Februari 2002 yang
telah disempurnakan
dengan SEMA Nomor
3 Tahun 2010 tanggal
8 Maret 2010 Tentang
Petunjuk Penerimaan
Tamu.
3. SEMA (Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl)
Nomor
06
Tahun
2008
tanggal
17
September
2008
Tentang
Larangan
Meminta
dan
Menerima
Bantuan/Fasilitas.
1.
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No.

PERNYATAAN/RESPONDEN

POLDA

KEJATI

PT TUN

4. SEMA (Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl)
Nomor 5 Tahun 2O11
Tentang
Penandatanganan
Pakta lntegritas Bagi
Ketua Pengadilan.
5. SEMA (Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl)
Nomor 2 Tahun 2013
Tentang
Larangan
Memberikan
Parcel
Kepada
Pejabat
Makamah Agung dan
Pimpinan Pengadilan
6.

Peraturan
Bersama
Ketua
Mahakamah
Agung RI dan Ketua
Komisi Yudisial Rl Nomor
047/KMA/SKB/IV/2009
&
02/SKB/P.KY/IV/2009
tentang Kode Etik dan
Pedoman
Perilaku
Hakim.

7. SK KMA Nomor 138
A/KMA/SK/VIII/2014
tentang Pembentukan
Unit
Pengendali
Gratifikasi di Lingkungan
Mahkamah
Agung Rl dan Badan
Peradilan
Dibawahnya.
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No.

PERNYATAAN/RESPONDEN

POLDA

KEJATI

PT TUN

8. Keputusan
Ketua
Mahkamah Agung Rl
Nomor
122/KMA/SK/VII/201
3 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Panitera
Pengganti
dan Jurusita.
9. Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Rl
Nomor
008A/SEK/SK/I/2012
tentang
Peraturan
Perilaku
Pegawai
Mahkamah
Agung
Republik lndonesia.
10. SK. KMA Nomor 076
Tahun 2009 Tentang
Petunjuk Penanganan
Pengaduan
pada
Badan Peradilan.
Upaya yang dilakukan
oleh Pengadilan TingiTata
Usaha Negara Medan,
selalu mengamalkan dan
melaksanakan Visi dan
Missi Mahkamah Agung
Rl, yakni: Misi Mahkamah
“Terwuiudnya
Badan
Peradilan Yang Agung"
dan
Misi
Mahkamah
Agung Rl:
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No.

PERNYATAAN/RESPONDEN

POLDA

KEJATI

PT TUN

3

Bagaimana cara dan upaya
menjadikan
lembaganya
sebagai
institusi
penegak
hukum yang berwibawa.

Untuk menjadikan lembaga ini
(Polri) menjadi penegak hukum
yang berwibawa maka terlebih
dahulu
harus
dipenuhi
kebutuhan
Polri
terkait
dukungan
anggaran
yang
proporsional
dalam
rangka
melakukan upaya penegakan
hukum,
sehingga
tidak
ditemukan lagi situasi bahwa
anggaran
penyelidikan
dan
penyidikan yang dibatasi untuk
beberapa perkara saja dalam
kurun waktu tertentu, tidak
didasarkan pada jumlah perkara
yang
sebenarnya
ditangani/dilaporkan
kepada
pihak
Kepolisian.
Setelah
keadaan ini terlaksana maka
prinsip reward and punishment
akan dapat diterapkan secara
maksimal yang berkontribusi
pada terwujudnya kewibawaan
lembaga Polri sebagai penegak
hukum.

Upaya
kejaksaan
dalam
menjadikan lembaga penegak
hukum yang beribawa adalah
dengan senantiasa menerapkan
doktrin Tri Krama Adhyaksa yang
dijadikan sebagai pedoman setiap
personil Kejaksaan dan seluruh
pelaksanaan tugas. Doktrin Tri
Krama adalah:
- Satya yang artinya kesetiaan
yang bersumber pada rasa
jujur,baik terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, terhadap
diri pribadi dan keluarga
maupun
kepada
sesama
manusia.
- Adhi
yang
artinya
kesempurnaan
dalam
bertugas dan berunsur utama
pemilikan rasa
tanggung
jawab, bertanggung
jawab
baik kepada Tuhan Yang
Maha Esa, terhadap keluarga
dan
terhadap
sesama
manusia.
Wicaksana
yang
artinya
bijaksana dalam tutur kata dan
tingkah laku khususnya dalam
penerapan
kekuasaan
dan
kewenangannya.
Dengan senantiasa menerapkan
Dokrin Tri Krama Adhyaksa ini
oleh setiap insan korps Adhyaksa
maka
Kejaksaan
R.I
akan
semakin berwibawa dan kredibel
dalam setiap pelaksaan tugas

1. Menjaga kemandirian
badan peradilan;
2. Memberikan
pelayanan
hukum
yang
berkeadilan
kepada
pencari
keadilan;
3. Meningkatkan
kualitas
kepemimpinan badan
peradilan;
4. Meningkatkan
kredibilitas
dan
transparansi
badan
peradilan.
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No.

PERNYATAAN/RESPONDEN

POLDA

KEJATI
berdasarkan kewenangannya dan
dalam
hubungannya
dengan
masyarakat.

PT TUN

4

Bagaimana cara dan upaya
lembaganya
mampu
dan
bersedia bekerjasama dengan
lembaga penegak hukum lain.

Bahwa pada prinsipnya Polri
dipastikan akan sangat terbuka
untuk
bekerjasama
dengan
penegak hukum lain,
demi
maksimalnya upaya penegakan
hukum di Indonesia. Akan tetapi
harus
didasarkan
pada
kesetaraan
dan
penghargaan
antar
sesama
penegak
hukum,sehingga
tidak
ada
lembaga penegak hukum yang
merasa superior dan dilain pihak
ada yang ditempatkan pada
posisi imperior, karena pada
prinsipnya penegakan hukum itu
ditujukan untuk menciptakan
suasana yang aman dan tertib
(kondusif) untuk mensukseskan
pembangunan nasional guna
mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur sebagaimana
diamanatkan dalam UUD 1945.

Adalah kewajiban bagi kejaksaan
sebagai lembaga negara yang
melaksanakan fungsi penegakan
hukum untuk melaksanakan dan
membina
kerjasama
dengan
lembaga penegak hukum lainnya
yang dilandasi oleh prinsipprinsip
keterbukaan,
kebersamaan dan keterpaduan
dalam suasana keakraban guna
mewujudkan
sistemperadilan

Adapun cara dan upaya
yang
dilakukan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan, diantaranya mengikuti referensi:
1. Peraturan
Bersama
Ketua
Mahkamah
Agung RI dan Ketua
Komisi Yudisial Rl
Nomor
047/KMA/SKB/IV/20
09
&
02/SKB/P.KY/IV/200
9 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim.
2. Peraturan
Bersama
Nomor
01/PB/M/III/2014
antara antara Ketua
Mahakamah Agung Rl,
Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Rl,
Menteri
Kesehatan
Republik
lndonesia,
Menteri
Sosial
Rl,
Jaksa
Agung
RI,
Kepala
Kepolisian
Negara RI, dan Kepala
Badan
Narkotika
nasional RI tentang
Penanganan Pecandu

pidana terpadu (integrated criminal
justice system).
Hubungan kerjasama ini dilakukan
melalui koordinasi secara horisontal
dan vertikal secara berkala dan
berkesinambung
dengan
tetap
menghormati fungsi, tugas dan

wewenang
masing-masing
kerjasama antara Kejaksaan dan
instansi penegak hukum lainnya
juga
dimaksudkan
untuk
memperlancar upaya penegakan
hukum sesuai dengan asas cepat,
sederhana dan biaya ringan serta
bebas, jujur dan tidak memihak
dalam
penyelesaian
perkara,
serta juga dengan senantiasa
mengesampingkan
segala
hal
yang bersifat ego sektoral
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Narkotika
Kedalam
Lembaga Rehabilitasi.
No.

PERNYATAAN/RESPONDEN

POLDA

KEJATI

PT TUN
3.

Peraturan
Bersama
Nomor
01/PB/MA/II/2015
antara
Ketua
Mahakamah
Agung
Rl,
Menteri
Luar
Negeri
RI,
Kepala
Kepolisian Negara RI,
Kepala
Badan
Nasional
Penanggulangan
Terorisme,
Kepala
Pusat
dan
Pelaporan
dan
Analisis
Transaksi
Keuangan RI tentang
Pencantuman
Identitas Orang dan
Korporasi
Dalam
Daftar Teroris dan
Pemblokiran
Secara
Serta
Merta
Atas
Dana Milik Orang
atau Korporasi Yang
Tercantum
Dalam
Daftar
Terduga
Teroris
dan
Organisasi Teroris.
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No.
5

PERNYATAAN/RESPONDEN
Bagaimana cara dan upaya
memberikan pelayanan public
yang prima.

POLDA
Dalam memberikan pelayanan
kepada
masyarakat
(publik),
semaksimal mungkin diarahkan
untuk tercapainya kondisi yang
ideal sebagaimana diamanatkan
dalam Tribata yang merupakan
pedoman hidup anggota Polri dan
Catur Prasetya sebagai pedoman
kerja Polri, dimana apabila hal
tersebut terlaksana dengan baik
dipastikan
akan
terwujud
pelayanan publik yang prima
sesuai bidang pelayanan yang
diemban Polri.

KEJATI
Upaya ataupun cara Kejaksaan
dalam memberikan pelayanan
publik yang prima adalah dengan
senantiasa menerapkan prinsipprinsip pelayanan publik yang
prima yaitu:
(a)Kesederhanaan,
yaitu
prosedur pelayanan publik
tidak berbelit-belit mudah
dipahami
dan
mudah
dilaksanakan;
(b) Kejelasan, yaitu terhadap
persyaratan
teknis
dan
administratif
pelayanan
publik;
terhadap
unit
kerja/pejabat
yang
berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan
pelayanan; dan rincian biaya
pelayanan publik dan tata
cara pembayaran;
(c)Kepastian
waktu,
yaitu
pelaksanaan
pelayanan
publik dapat diselesaikan
dalam kurun waktu yang
telah ditentukan;
(d)Akurasi,
yaitu
produk
pelayanan publik diterima
dengan benar, tepat dan sah;
(e) Keamanan, yaitu proses dan
produk pelayanan publik
memberikan rasa aman dan
kepastian hukum;

PT TUN
Pengadilan
TinggiTata
Usaha
Negara
Medan
selalu berupaya memberikan
pelayanan
prima
kepad segenap masyarakat khususnya para
pencari keadilan.
Upaya
percepatan
penanganan perkara baik
di
Mahkamah
Agung
maupun di pengadilan
terus-menerus dilakukan.
MA telah mengeluarkan
regulasi untuk memastikan
percepatan
penanganan
perkara
dapat
berjalan
efektif.
Untuk
penanganan
perkara di MA telah
diterbitkan
SK
KMA
Nomor
119/SK/KMA/VII/2013
sedangkan
untuk
pengadilan
tingkat
pertama
dan
banding
telah diatur dalam SEMA
Nomor 2 Tahun 2014.
Adapun cara dan upaya
lain
yang
dilakukan
diantaranya, referensi :
1. Undang
Undang
Nomor 25 Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik.
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No.

PERNYATAAN/RESPONDEN

POLDA

KEJATI
Tanggungjawab,
yaitu
pimpinan
penyelenggaraa
pelayanan
publkik
atau
pejabat
yang
ditunjuk
bertanggungjawab
atas
penyelenggaraan pelayanan
dan
penyelesaian
keluhan/persoalan
dalam
pelayanan public;
(g) Kelengkapan sarana dan
prasarana, yaitu tersedianya
sarana dan prasarana kerja,
peralatan
kerja
dan
pendukung lainnya yang
memadai
termasuk
penyediaan sarana teknologi
telekomunikasi
dan
informatika (telematika);
(h) Kemudahan Akses, yaitu
tempat dan lokasi serta
sarana
pelayanan
yang
memadai, mudah dijangkau
oleh masyarakat dan dapat
memanfaatkan
teknologi
telekomunikasi
dan
informatika;
(f)

PT TUN
SK. KMA Nomor 076
Tahun 2009 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Penanganan
Pengaduan
pada
Badan Peradilan.
3. SK. KMA Nomor 1-144
Tahun 2011 tentang
Pedoman
Pelayanan
lnformasi
di
Pengadilan.
4. 5K. KMA Nomor 026
Tahun 2012 Tentang
Standart
Pelayanan
Peradilan.
2.

(i) Kedislipinan, Kesopanan dan
keramahan, yaitu member
pelayanan harus bersikap
disiplin,
sopan
dan
santun,ramah serta memberi
pelayanan
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No.

PERNYATAAN/RESPONDEN

POLDA

KEJATI
(j)Kenyamanan,
yaitu
lingkungan pelayanan harus
tertib, teratur, disediakan
ruang tunggu yang nyaman,
bersih, rapi, lingkungan yang
indah
dan
sehat
serta
dilengkapi dengan fasilitas
pendukung
pelayanan
seperti parkir, toilet, tempat

PT TUN

ibadah dan lain-lain.

Kejaksaan R.I telah menerapkan
Standar Pelayanan Publik di
kejaksaan R.I melalui peraturan
Jaksa Agung R.I Nomor: PERO11/A/JA/06/2013,
yang
meliputi:
Pelayanan jasa dan pelayanan
administrtif sebagai acuan dalam
penilaian kinerja pelayanan oleh
pimpinan, pejabat pengawasan
fungsional dan masyarakat dalam
penyelenggaraan
pelayanan
publik di Kejaksaan R.I.
Penyelenggaraan
pelayanan
publik
dapat
diintergrasikan
dengan
pelayanan
informasi
public melalui meja informasi
(informasi desk), sesuai dengan
kondisi dan kemampuan masingmasing satuan kerja. Lingkup
pelayanan publik di kejaksaan R.I
mencakup:
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No.

PERNYATAAN/RESPONDEN

POLDA

KEJATI

PT TUN

Bidang Tindak Pidana yang terdiri
dari: (i) Pelayanan administarasi
perkara
pidana;
dan
(ii)
Pelayanan
informasi
proses
penanganan perkara pidana;
Bidang intelijen yang mencakup:
(i) Pelayanan informasi publik
dan
(ii)
Pelayanan
laporan
masyarakat dan penyelesaian
keluhan/persoalan/sengketa
dalam pelaksanaan pelayanan
publik.
Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara
yang
meliputi:
(i)
Pelayanan
konsultasi
hukum
perdata;
dan
(ii)
Pelayanan
hukum lainnya; dan
Bidang
pengawasan
yang
mencakup:
Pengaduan
masyarakat terhadap kinerja dan
perilaku dan kejaksaan R.I.
6

Bagaimana
Sistem
Kesejahteraan Pegawai atau
Kompensasi dilihat dari gaji,
tunjangan, insentif, dan pajak,
apakah sudah layak?

Merupakan teori yang berlaku
secara umum, bahwa seseorang
akan bekerja dengan fokus dan
maksimal apabila dari pekerjaan
yangdilakukan
menjanjikan
sesuatu
hasil
yang
dapat
memberikan
suatu
jaminan
tentang hidup yang layak bagi
dirinya
dan
keluarganya,
jaminan akan layanan kesehatan
bagi dirinya dan keluarganya,
jaminanpendidikan yang layak

Cukup layak,yang mana sejak
tahun
2010
setiap
pegawai
kejaksaan sudah mendapatkan
tunjungan kinerja kejaksaan atau
remunerasi.

Sampai dengan saat ini
Aparatur
dijajaran
Pengadilan Tinggi Tata
Usaha
Negara
Medan
yang berada di bawah
jajaran Mahkamah Agung
telah mendapatkan gaji,
tunjangan insentif, dan
pajak yang sudah layak.
Namun
sebaiknya
Pemerintah
tetap
menaikkan
tunjangan
insentif setiap tahunnya
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No.

PERNYATAAN/RESPONDEN

POLDA
untuk anak-anak dan jaminan
hari
tua
(pensiun),
dengan
menggunakan
standar
yang
rasional.
Demikian halnya yang berlaku
bagi para penegak hukum, untuk
dapat bekerja dengan baik dan
maksimal tentunya dibutuhkan
jaminan-jaminan tersebut yang
salah satunya dapat diukur dari
jumlah penghasilan (Take home
pay). Sehingga aparat penegak
hukum tidak terbebani untuk
memikirkan
tentang
upaya
pemenuhan kebutuhan rutin
keluarga,
biaya
kesehatan,
pendidikan anak dan jaminan
hari
tua,
melainkan
fokus
dengan
upaya
penegakan
hukum, kemudian diberlakukan
penerapan sanksi yang tegas dan
konsisten (pecat) bagi oknumoknum yang masih mencari
“keuntungan”
dari
upaya

KEJATI

PT TUN
dengan
menyesuaikan
kenaikan
harga-harga
kebutuhan pokok pasar.
Sehingga dengan adanya
tunjangan insentif yang
diperoleh
maka
para
Penegak Hukum pada
Pengadilan Tinggi Tata
Usaha
Negara
Medan
dapat
selalu
memprioritaskan
Pelayanan
Terpadu,
Pelayanan
Prima
dan
Penyelesaian
perkara
secara cepat.
Referensi :SK. KMA Nomor
128/KMA/SK/VIII/2014
tentang
Tunjangan
Kinerja Pegawai Negeri di
Lingkungan
Mahkamah
Agung
dan
Badan
Peradilan yang Berada
Dibawahnya.

penegakan hukum.

Catatan:
1.
2.
3.

Jawaban Polda Sumut dikirim by email tertanggal 26 Oktober 2014;
Jawaban Polda PT TUM dikirim by email tertanggal 23 Oktober 2014;
Jawaban Kejati Sumut diambil langsung di Sekretariat Kajati tertanggal 8 Oktober 2014;
Di samping itu Tim diperkenankan untuk mengambil foto: “Perintah Harian Jaksa Agung RI” di Kejaksaan Tinggi Sumut serta Tim diberikan foto copy: “Peraturan Jaksa
Agung Republik IndoneiaNomorPER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa ”. Juga Tim diperkenankan untk mengambil foto: “Tri Brata” dan “Catur Prasetya” di
Polda Sumut.
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BAB IV
ANALISIS
Untuk menganalisis data yang terkumpul digunakan ukuran: jika
jawaban mereka menunjukkan baik, maka hal itu dapat dianggap sebagai
bentuk untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum
untuk “berurusan” dengan lembaga peradilan.Sedangkan ukuran baik itu
adalah: (i) ada upaya dari Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan
Korupsi, Pengadilan, dan Advokat untuk tidak korupsi; (ii) berwibawayaitu
mereka

mempunyai

wibawa

sehingga

disegani

dan

dipatuhi

oleh

masyarakat karena mereka senantiasa menyelaraskan perilaku dengan
jatidiri masing-masing.1 Misalnya di Polri memiliki pedoman kerja Catur
Prasetya Kepolisian Republik Indonesia, pedoman hidup Tri Brata, dan
Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia;2 (iii) mereka berupaya
untuk saling bekerjasama dalam penegakan hukum; dan (iv) memberikan
kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara
dalam pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur. Jika jawaban responden di luar ukuran itu maka tidak diukur
buruk.

A.

Yang dimaksud dengan Lembaga Penegak Hukum
1.

Data responden.
Secara

ringkas

disampaikan

menurut

responden

Kepolisian

Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), yang dimaksud Penegak
Hukum adalah lembaga atau instansi yang diberikan wewenang oleh
undang-undang

untuk

melakukan

penegakan

hukum

yang

berhubungan dengan proses peradilan yang diartikan sebagai proses
pemungsian norma-norma hukum sebagai pedoman prilaku dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka
1

http://kamus.cektkp.com/berwibawa/diunduh Selasa 23 Juni 2015 jam 11:05

2
Bambang Usadi: “Kembali ke Jati Diri Polri”, Kompas Cetak, Kolom Opini, Rabu 1
Juli 2015.
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mewujudkan keadaan yang aman dan tertib demi mensukseskan
pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.Sedangkan
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) tidak memberikan
definisi penegak hukum, hanya saja disampaikan bahwasebagai salah
satu lembaga penegak hukum Kejaksaan mempunyai kedudukan
sentral dalam proses penegakan hukum yang menentukan apakah
suatu perkara pidana dapat diajukan ke pengadilan atau tidak
berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, serta
satu-satunya institusi penegak hukum yang melaksanakan putusan
pengadilan pidana (executif ambtenaar), maupun sebagai penegak
hukum lain yang dimiliki Kejaksaan RI adalah melakukan penyelidikan
dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran HAM Berat.Adapun
menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sumatera Utara (PT
TUN Sumut), bahwa Penegak Hukum adalah aparat yang melakanakan
proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum
secara

nyata

sebagai

pedoman

perilaku

dalam

lalulintas

atau

hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum.

2.

Analisis.
Sebenarnya Tim hanya ingin mendapat definisi mengenai penegak

hukum, karena berbagai Undang-Undang tidak mendefinisikannya
dengan tegas tentang penegak hukum. Oleh sebab itu Tim membuat
definisi, bahwa penegak hukum adalah: “seseorang yang diberikan
wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan atau pembelaan”.
Dengan data responden yang demikian, maka Tim tidak berhasil
menemukan definisi tentang penegak hukum, sehingga perlu diulang
kepada responden lain dalam fgd terbatas yang akan diselenggarakan
kemudian.
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B.

Cara dan Upaya Membersihkan Diri Dari Korupsi
1.

Data responden.
Secara

ringkas

disampaikan

bahwa

kiranya

mereka

telah

berusaha dengan cara dan upaya membersihkan diri dari korupsi,
misalnya berbuat untuk:


transparansi dalam hal penggunaan anggaran;



menerapkan Standard Operational Procedur (SOP) terhadap
seluruh pelaksanaan tugas;



selalu mengamalkan dan melaksanakan Visi dan Misi instansinya;



diwajibkan untuk mentaati dan menjalankan segala Peraturan
Perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku
khususnya yang terkait dengan tugas tugas pokok dan fungsi
instansinya.
Di samping itu mereka jug telah berupaya untuk membersihkan

diri dari korupsi, misalnya:


peningkatan pengawasan internal dalam proses penggunaan
anggaran;



pengawasan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan terutama
dalam

hal

penegakan

hukum

dengan

mengatasnamakan

penegakan hukum;


menerapkan merit system dalam setiap pelaksanaan tugas;



menciptakan

aturan-aturan

ketat

dan

tegas

menyangkut

pemberian reward (penghargaan) dan punishment (penghukuman);


membuat kode etik perilaku yang mengatur perbuatan yang
dilarang, bagaimana bersikap dan berperilaku;



pembenahan terhadap pola rekrutmen dan pendidikan terhadap
personil;



melakukan penguatan terhadap fungsi bidang pembinaan dalam
melakukan rekrutmen pegawai;



meningkatkan satus lembaga pedidikan dan pelatihan yang
dipimpin oleh seorang pejabat Eselon Ia.
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2.

Analisis.
Dengan data responden yang demikian itu sebenarnya mereka

telah berupaya dengan berbagai cara untuk membersihkan diri dari
korupsi. Satu hal yang perlu mendapat tekanan adalah adanya upaya
untuk: (i) menerapkan merit system dalam setiap pelaksanaan tugas,
dan (ii) menciptakan aturan ketat dan tegas menyangkut pemberian
penghargaan dan penghukuman. Dua hal itu tentu terkait dengan
masalah “Sistem Kesejahteraan Pegawai atau Kompensasi” yang juga
dipertanyakan dalam penelitian ini.

C.

Cara dan Upaya Menjadikan Lembaga Penegak Hukum Berwibawa
1.

Data responden.
Secara ringkas disampaikan bahwa untuk menjadikan Polda

Sumut menjadi penegak hukum yang berwibawa maka terlebih dahulu
harus dipenuhi kebutuhan Polri terkait dukungan anggaran yang
proporsional dalam rangka melakukan upaya penegakan hukum,
sehingga tidak ditemukan lagi situasi bahwa anggaran penyelidikan
dan penyidikan yang dibatasi untuk beberapa perkara saja dalam
kurun waktu tertentu, tidak didasarkan pada jumlah perkara yang
sebenarnya ditangani/dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Setelah
keadaan ini terlaksana maka prinsip reward and punishmentakan
dapat

diterapkan

terwujudnya

secara

maksimal

kewibawaan

lembaga

yang
Polri

berkontribusi
sebagai

pada

penegak

hukum.Sedangkan menurut responden Ketaji Sumut, bahwa upaya
Kejaksaan dalam menjadikan lembaga penegak hukum yang beribawa
adalah dengan senantiasa menerapkan doktrin Tri Krama Adhyaksa
yang dijadikan sebagai pedoman setiap personil Kejaksaan dan seluruh
pelaksanaan tugas. Adapun menurut responden PT TUN Sumut, maka
untuk menjadikan lembaga penegak hukum yang beribawa adalah
dengan selalu mengamalkan dan melaksanakan Visi dan Missi
Mahkamah Agung.
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2.

Analisis.
Bahwa Tim telah membuat ukuran berwibawayaitu mereka

mempunyai wibawa sehingga disegani dan dipatuhi oleh masyarakat
karena mereka senantiasa menyelaraskan perilaku dengan jatidiri
masing-masing. Misalnya di Polri memiliki pedoman kerja Catur
Prasetya,3 pedoman hidup Tri Brata4, dan Kode Etik Profesi Kepolisian
Republik Indonesia; (iii) mereka berupaya untuk saling bekerjasama
dalam penegakan hukum; dan (iv) memberikan kepastian hukum
dalam

hubungan

antara

masyarakat

dan

penyelenggara

dalam

pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur.Kiranya para responden menghendaki untuk menjadikan
instansinya menjadi instansi yang berwibawa, misalnya mereka
mengusahakan untuk:


terlebih dahulu harus dipenuhi kebutuhan terkait dukungan
anggaran yang proporsional dalam rangka melakukan upaya
penegakan hukum;



menerapkan prinsip reward and punishment secara maksimal;



senantiasa

menerapkan

doktrin

Tri

Krama

Adhyaksa

yang

dijadikan sebagai pedoman setiap personil Kejaksaan dan seluruh
pelaksanaan tugas;


selalu mengamalkan dan melaksanakan Visi dan Missi Mahkamah
Agung dengan peraturan internal terkait lainnya.
Tim berkeyakinan bahwa Polri yang memiliki pedoman kerja Catur

Prasetya, pedoman hidup Tri Brata, dan Kode Etik Profesi Kepolisian
Republik Indonesia, Kejaksaan yang memiliki doktrin Tri Krama
3
Sebagai insan Bhayangkara kehormatan sayaadalah berkorban demimasyarakat,
bangsa, dan Negara untuk: 1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan; 2. Menjaga
keselamatanjiwaraga, harta benda dan hak asasi manusia; 3. Menjaminkepastian
berdasarkan hukum; dan 4. Memelihara perasaan tentram dan damai.

Kami Polisi Indonesia: 1Berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketaqwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2. Menjungjung tingg kebenaran, keadilan, dan
kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Senantiasa melindungi,
mengayom, dan melayani masyarakat dengan keihklasan untuk mewujudkan keamanan
dan ketertiban.
4
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Adhyaksa dan Peraturan Kode Etik Jaksa Republik Indonesia, serta
Mahkamah Agung yang memiliki: (i) Peraturan Bersama Ketua
Mahkamah

Agung

RI

dan

Ketua

Komisi

Yudisial

RI

Nomor

047/KMA/SKB/IV/2009 & 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim; (ii) Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku

Panitera

Pengganti

dan

Jurusita;

dan

(iii)

Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang
Peraturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik lndonesia, jika
hal-hal tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh maka mereka
akan menjadi instansi yang berwibawa. Rakyat menunggu apakah
mereka akan melaksanakan perangkat yang telah dibuatnya itu
menuju Kepolisian RI Yang Berwibawa, Kejaksaan RI Yang Berwibawa,
dan Mahkamah Agung RI Yang Berwibawa.

D.

Cara dan Upaya Bekerjasama Dengan Lembaga Penegak Hukum
Lain
1.

Data Responden.
Secara ringkas disampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan

cara dan upaya bekerjasama dengan lembaga penegak hukum lain,
mereka menyatakan:


sangat terbuka untuk bekerjasama dengan penegak hukum lain;



didasarkan pada kesetaraan dan penghargaan antar sesama
penegak hukum;



tidak ada lembaga penegak hukum yang merasa superior di satu
sisi dan imperior di sisi yang lain;



ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945;



dilandasi

oleh

prinsip

keterbukaan,

kebersamaan

dan

keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem
peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system);

37



dilakukan melalui koordinasi secara horisontal dan vertikal secara
berkala dan berkesinambung dengan tetap menghormati fungsi,
tugas dan wewenang masing-masing;



untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan
asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan
tidak memihak dalam penyelesaian perkara, serta juga dengan
senantiasa

mengesampingkan

segala

hal

yang

bersifat

ego

sektoral.
2.

Analisis.
Menurut Dimas Wahyu Satria5 timbulnya friksi antar stakeholder

terjadi karena adanya tarik menarik kepentingan antar lembaga. Tarik
menarik kepentingan dapat terjadi karena faktor-faktor berikut,6 yaitu:
a.

Structural differences among agencies (perbedaan struktur antara
instansi);

b.

Competing

bureaucrasies

interests

(perbedaan

kepentingan

birokrasi);
c.

Differences in what planning is all about (perbedaan perencanaan
dalam berbagai hal);

d.

Information sharing practice (tukar menukar informasi tentang
praktek);

e.

Time pressures (tekanan waktu);

f.

Lack of understanding of planning by other agencies (kurangnya
pemahaman tentang perencanaan oleh instansi lain).
Dalam mengatasi hambatan dalam kerjasama antar lembaga

diperlukan beberapa kunci, yaitu:


Menentukan tujuan bersama (define and articulate a common
outcome);

5
Dimas Wahyu Satria: “Strategi Pertahanan dan Resolusi Konflik”, catatan kuliah
cohort 3 Naval Postgraduate School Monterey CA atas kerjasama Magister Program Studi
Peace and Conflict Resolution,Indonesian Defense University.
6
Thomas s. Szayna, Derek Eaton, and Amy Richardson, Preparing the Army for Stability
Operations: Doctrinal and Interagency Issues, RAND Corporation, USA, Hlm. 34
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Mengembangkan

strategi

bersama

yang

dapat

memperkuat

masing-masing lembaga (establish mutually reinforcing or joint
strategies);


Menyetujui peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga
(agree on roles and responsibilities); dan



Membuat kebijakan, prosedur, maupun cara-cara lain yang dapat
dioperasikan
procedures,

antar
and

lembaga

other

(establish

means

to

compatible

operate

across

policies,
agency

boundaries)7.
Oleh sebab itu memang benar, bahwa untuk memperlancar upaya
penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya
ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak dalam penyelesaian
perkara, serta juga dengan senantiasa mengesampingkan segala hal
yang bersifat ego sektoral.

E.

Cara dan Upaya Memberikan Pelayanan Public Yang Prima
1.

Data responden singkat.
Responden Polda Sumut menyatakan, bahwa dalam memberikan

pelayanan

kepada

diarahkan

untuk

masyarakat
tercapainya

(publik),
kondisi

semaksimal

yang

ideal

mungkin

sebagaimana

diamanatkan dalam Tribata yang merupakan pedoman hidup anggota
Polri dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja Polri, dimana apabila
hal tersebut terlaksana dengan baik dipastikan akan terwujud
pelayanan publik yang prima sesuai bidang pelayanan yang diemban
Polri. Demikian pula responden dari Kejati Sumut menyatakan, bahwa
upaya ataupun cara Kejaksaan dalam memberikan pelayanan publik
yang prima adalah dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip
pelayanan publik yang prima yaitu: (a) kesederhanaan, (b) kejelasan,
(c) kepastian waktu, (d) akurasi, (f) tanggungjawab, (g) kelengkapan

7

Preparing the Army for Stability Operations: Doctrinal and Interagency Issues, hlm. 41.
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sarana dan prasarana, (h) kemudahan akses, dan (i) kedislipinan,
kesopanan

dan

keramahan.Sementara

itu

responden

Pengadilan

TinggiTata Usaha Negara Medan secara singkat menyampaikanselalu
berupaya memberikan pelayanan prima kepada segenap masyarakat
khususnya para pencari keadilan.Upaya percepatan penanganan
perkara baik di Mahkamah Agung maupun di pengadilan terusmenerus

dilakukan.

MA

telah

mengeluarkan

regulasi

untuk

memastikan percepatan penanganan perkara dapat berjalan efektif.

2.

Analisis.
Dari

jawaban

yang

demikian

itu

kiranya

responden

ingin

mewujudkan good governance8maupun Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009Tentang Pelayanan Publik,9 Pasal 3 yang menentukan:
Tujuan

Undang-Undang

tentang

Pelayanan

Publik

adalah:

a.

terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan

pelayanan

publik;

b.

terwujudnya

sistem

penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas
umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. terpenuhinya
penyelenggaraan

pelayanan

publik

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian
hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tata Kelola Pemerintahan memiliki karakteristik utama 8, yaitu partisipatif,
konsensus berorientasi, bertanggung jawab, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil
dan inklusif dan mengikuti aturan hukum. Hal ini menjamin bahwa korupsi diminimalkan,
pandangan dari minoritas yang diambil ke account dan itu suara-suara yang paling rentan
dalam masyarakat didengar dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga responsif terhadap
kebutuhan sekarang dan masa depan masyarakat. (disarikan dari: “What is Good
Governance?” oleh Mr. Yap Kioe Sheng, Chief, Poverty Reduction Section UNESCAP, UN
Building, Rajdamnern Nok Ave. Bangkok 10200, Thailand.
8

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038).
9
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F.

Sistem Kesejahteraan Pegawai atau Kompensasi
1.

Data responden singkat.
Polda Sumut menyampaikan bahwa seseorang akan bekerja

dengan fokus dan maksimal apabila dari pekerjaan yang dilakukan
menjanjikan sesuatu hasil yang dapat memberikan suatu jaminan
tentang hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, jaminan akan
layanan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya, jaminan pendidikan
yang layak untuk anak-anak dan jaminan hari tua (pensiun), dengan
menggunakan standar yang rasional.
Demikian halnya yang berlaku bagi para penegak hukum, untuk
dapat bekerja dengan baik dan maksimal tentunya dibutuhkan
jaminan-jaminan tersebut yang salah satunya dapat diukur dari
jumlah penghasilan (take home pay). Sehingga aparat penegak hukum
tidak

terbebani

untuk

memikirkan

tentang

upaya

pemenuhan

kebutuhan rutin keluarga, biaya kesehatan, pendidikan anak dan
jaminan hari tua, melainkan fokus dengan upaya penegakan hukum,
kemudian diberlakukan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten
(pecat) bagi oknum-oknum yang masih mencari “keuntungan” dari
upaya penegakan hukum.
Jawaban di atas menyiratkan masih perlunya perbaikan masalah
net take home pay setiap pegawai, walaupun jawaban dari kejaksaan
tinggi Sumut menyatakan cukup layak yang mana sejak tahun 2010
setiap pegawai kejaksaan sudah mendapatkan tunjungan kinerja
kejaksaan atau remunerasi.
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Demikian pula jawaban dari PT TUN Sumut yang menyatakan
bahwa sampai dengan saat ini Aparatur dijajaran Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan yang berada di bawah jajaran Mahkamah
Agung telah mendapatkan gaji, tunjangan insentif, dan pajak yang
sudah

layak.

Namun

sebaiknya

Pemerintah

tetap

menaikkan

tunjangan insentif setiap tahunnya dengan menyesuaikan kenaikan
harga-harga

kebutuhan

pokok

pasar.

Sehingga

dengan

adanya

tunjangan insentif yang diperoleh maka para Penegak Hukum pada
Pengadilan

Tinggi

memprioritaskan

Tata

Usaha

Pelayanan

Negara

Terpadu,

Medan
Pelayanan

dapat

selalu

Prima

dan

Penyelesaian perkara secara cepat.

2.

Analisis.
Untuk melakukan analisis terhadap masalah ini, Tim melakukan

wawancara dan korespondensi terhadap Bagian Keuangan Badan
Pembinaan

Hukum

Nasional

dan

Bagian

Kepegawaian

Komisi

Pemberantasan Korupsi, Sdr. Tri Agus Saputra, sehingga diperoleh
perbandingan Sistem Kesejahteraan Pegawai atau Kompensasi yang
diperoleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Komisi Pemberantasan
Korupsi. Perbandingan ini dipilih, konon penghasilan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi itu dipandang paling layak, seperti yang
diharapkan

responden

Polda

Sumut

yang

menyatakan,

bahwa:

“seseorang akan bekerja dengan fokus dan maksimal apabila dari
pekerjaan yang dilakukan menjanjikan sesuatu hasil yang dapat
memberikan suatu jaminan tentang hidup yang layak bagi dirinya dan
keluarganya, jaminan akan layanan kesehatan bagi dirinya dan
keluarganya, jaminan pendidikan yang layak untuk anak-anak dan
jaminan hari tua (pensiun), dengan menggunakan standar yang rasional
… Sehingga aparat penegak hukum tidak terbebani untuk memikirkan
tentang upaya pemenuhan kebutuhan rutin keluarga, biaya kesehatan,
pendidikan anak dan jaminan hari tua, melainkan fokus dengan upaya
penegakan hukum, kemudian diberlakukan penerapan sanksi yang
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tegas dan konsisten (pecat) bagi oknum-oknum yang masih mencari
“keuntungan” dari upaya penegakan hukum.”
Coba kita lihat komponen penghasilan yang diperoleh Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).Seorang PNS setiap bulan akan memperoleh: 1. Gaji; 2.
Tunjangan suami atau istri; 3. Tunjangan anak (sampai usia
mahasiswa);

4.

Tunjangan

jabatan

(bagi

yang

menjabat

structural/fungsional); 5. Remunerasi (besarannya atau gradesesuai
pangkat/jabatan); dan 6. Uang makan. Namun dari penghasilan itu
ada sejumlah potongan, yaitu Bapertarum, Asuransi/kesehatan, dan
potongan untuk hari tua yang disetorkan kepada Taspen/Tabungan.
Sementara

itu

seorang

pegawai

KPK

setiap

bulan

akan

memperoleh: 1. Gaji; 2. Tunjangan (a.Tunjangan asuransi kesehatan,
dibayarkan kepada pihak ketiga sebagai pemberi jasa sesuai dengan
ketentuan

yang

perundang-undangan;

b.

Tunjangan

Hari

Tua,

dibayarkan kepada pihak ketiga sebagai pemberi jasa sesuai dengan
ketentuan yang perundang-undangan); 3.Insentif berdasarkan prestasi
kerja tertentu (a. Insentif tahunan dihitung berdasarkan pencapaian
kinerja setahun - di swasta dikenal dengan bonus – dan b. Insentif
bulanan, terdiri dari: i. Insentif tetap yang dihitung berdasarkan
persentase dari insentif tahunan, dan ii.Insentif tidak tetap dihitung
berdasarkan tingkat grade tiap pegawai dengan dilengkapi laporan
kehadiran dan timesheet perbulan).
Khusus

untuk

Pegawai

Negeri

yang

dipekerjakan

di

KPK,

Penghasilan Instansi Asal dihitung sebagai pengurang penghasilan dari
KPK yang terdiri dari gaji pokok dan seluruh tunjangan yang
dibayarkan dari instansi asal kecuali pembulatan dan tunjangan
pajak. Pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh KPK ditanggung
masing

masing

pegawai

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-

undangan yang berlaku dan untuk PN dipekerjakan pajak penghasilan
dihitung terhadap penghasilan yang dibayarkan KPK setelah dikurangi
penghasilan instansi asal.
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Dari perbandingan itu terdapat perbedaan yang nyata bahwa
antara PNS dan KPK, maka untuk PNStidak ada insentif tahunan
dihitung berdasarkan pencapaian kinerja setahun (nomor 3 huruf a)
dan tidak ada Insentif tetap yang dihitung berdasarkan persentase dari
insentif tahunan (angka 3 huruf b.i).
Dengan demikian jika seorang PNS dalam tahun kinerjanya
mencapai target Sasaran Kinerja Pegawai (SPK) atau bahkan melebihi
target pada tahun bersangkutan, maka dia tidak mendapat insentif
tahunan dihitung berdasarkan pencapaian kinerja setahun seperti
Pegawai KPK (vide nomor 3 huruf a) dan tidak ada Insentif tetap yang
dihitung berdasarkan persentase dari insentif tahunan (vide angka 3
huruf b.i). PNS hanya menang di atas kertas belaka.
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BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
1.

Yang dimaksud dengan Penegak Hukum
Tim tidak berhasil mendapatkan definisi tentang penegak
hukum dari responden, namun Tim menawarkan suatu definisi:
penegak hukum adalah seseorang yang diberikan wewenang oleh
peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, peradilan atau pembelaan.

2.

Cara dan Upaya Membersihkan Diri Dari Korupsi
Bahwa

responden

sebenarnya

telah

berupaya

dengan

berbagai cara untuk membersihkan diri dari korupsi. Namun satu
hal yang dimintakan keseimbangan antara pekerjaan dengan: (i)
merit system dalam setiap pelaksanaan tugas, (ii) aturan ketat dan
tegas menyangkut pemberian penghargaan dan penghukuman;
(iii) serta system kesejahteraan pegawai atau kompensasi yang
rasional.
3.

Cara

dan

Upaya

Menjadikan

Lembaga

Penegak

Hukum

Berwibawa
Untuk menuju Kepolisian RI Yang Berwibawa, Kejaksaan RI
Yang Berwibawa, dan Mahkamah Agung RI Yang Berwibawa,
maka Polri menerapkan pedoman kerja Catur Prasetya, pedoman
hidup Tri Brata, dan Kode Etik Profesi Kepolisian Republik
Indonesia, Kejaksaan menerapkan doktrin Tri Krama Adhyaksa
dan Peraturan Kode Etik Jaksa Republik Indonesia, serta
Mahkamah Agung menerapkan antara lain: (i) Peraturan Bersama
Ketua MahkamahAgung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor
047/KMA/SKB/IV/2009 & 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode
Etik

dan

Pedoman

Perilaku

Hakim;

(ii)

Keputusan

Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode
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Etik dan Pedoman Perilaku Panitera Pengganti dan Jurusita; dan
(iii) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 008A/SEK/SK/I/2012

tentang

Peraturan

Perilaku

Pegawai

Dengan

Lembaga

Mahkamah Agung Republik lndonesia.
4.

Cara dan

Upaya Bersedia

Bekerjasama

Penegak Hukum Lain
Semua

responden

menyatakan

bahwa

dalam

rangka

mewujudkan cara dan upaya bekerjasama dengan lembaga
penegak hukum lain, mereka menyatakan sangat terbuka untuk
bekerjasama dengan penegak hukum lain, namun dihindari
adanya lembaga penegak hukum yang merasa superior di satu sisi
dan imperior di sisi yang lain. Semua harus dilandasi oleh prinsip
keterbukaan, kebersamaan dan keterpaduan dalam suasana
keakraban guna mewujudkan system peradilan pidana terpadu
(integrated criminal justice system).
Oleh sebab itu antar para penegak hukum perlu menghindari
adanya lack of understanding of planning by other agencies
sehingga diperlukan beberapa pemahaman mengenai: penentuan
tujuan bersama (define and articulate a common outcome);
pengembangkan

strategi

bersama

yang

dapat

memperkuat

masing-masing lembaga (establish mutually reinforcing or joint
strategies); menyetujui peran dan tanggungjawab masing-masing
lembaga (agree on roles and responsibilities); dan membuat
kebijakan,
dioperasikan

prosedur,
antar

maupun
lembaga

cara-cara
(establish

lain

yang

compatible

dapat
policies,

procedures, and other means to operate across agency boundaries).
Hal itu tiada lain adalah untuk memperlancar upaya penegakan
hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan
serta bebas, jujur dan tidak memihak dalam penyelesaian
perkara, serta juga dengan senantiasa mengesampingkan segala
hal yang bersifat ego sektoral.
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5.

Cara dan Upaya Memberikan Pelayanan Publik Yang Prima
Bahwa semua responden menghendaki untuk memberikan
pelayanan kepada publik yang semaksimal mungkin untuk
mewujudkan good governance maupun Undang-Undang Nomor 25
Tahun

2009

Tentang

Pelayanan

Publik.

Namun

demikian

pelaksanaannya perlu pengawasan yang diperketat mengingat
janji seseorang biasa silap jika ada pihak lain menawarkan untuk
memperkaya diri dengan imbalan taruhan jabatannya.
6.

SistemKesejahteraanPegawaiAtauKompensasi
Seseorang akan bekerja dengan fokus dan maksimal apabila
dari pekerjaan yang dilakukan menjanjikan sesuatu hasil yang
dapat memberikan suatu jaminan tentang hidup yang layak bagi
dirinya dan keluarganya, jaminan akan layanan kesehatan bagi
dirinya dan keluarganya, jaminan pendidikan yang layak untuk
anak-anak dan jaminan hari tua (pensiun), dengan menggunakan
standar yang rasional. Dengan demikian aparat penegak hukum
tidak terbebani untuk memikirkan tentang upaya pemenuhan
kebutuhan rutin keluarga, biaya kesehatan, pendidikan anak dan
jaminan hari tua, melainkan fokus dengan upaya penegakan
hukum, kemudian diberlakukan penerapan sanksi yang tegas dan
konsisten

(pecat)

bagi

oknum-oknum

yang

masih

mencari

“keuntungan” dari upaya penegakan hukum.
Namun dalam kenyataannya bahwa PNS tidak ada insentif
tahunan dihitung berdasarkan pencapaian kinerja setahun dan
tidak ada insentif tetap yang dihitung berdasarkan persentase dari
insentif tahunan.
Oleh

sebab

Kesejahteraan

itu

Pegawai

perlu
yang

dipikirkan

mengenai

sedemikian

rupa,

Sistem
misalnya

komponen net take home pay yang sudah ada saat ini ditambah
dengan insentif tahunan dan insentif tetap termasuk asuransinya
dan penambahan jumlah tunjangan hari tua/pension sehingga
aparat penegak hukum tidak terbebani untuk memikirkan tentang
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upaya pemenuhan kebutuhan rutin keluarga, biaya kesehatan,
pendidikan anak dan jaminan hari tua, melainkan fokus dengan
upaya penegakan hukum.
B.

Rekomendasi.
1.

Yang dimaksud dengan Lembaga Penegak Hukum
Tim menawarkan suatu definisi: penegak hukum adalah
seseorang yang diberikan wewenang oleh peraturan perundangundangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
peradilan atau pembelaan.

2.

Cara danUpayaMembersihkanDiri Dari Korupsi
Perlu dilakukan peraturan tentang: (i) merit system, (ii)
aturan menyangkut pemberian penghargaan dan penghukuman;
dan (iii) system kesejahteraan pegawai atau kompensasi yang
rasional.

3.

Cara

dan

Upaya

Menjadikan

Lembaga

Penegak

Hukum

Berwibawa
Publik menunggu pelaksanaan:


Pedoman kerja Catur Prasetya, pedoman hidup Tri Brata, dan
Kode

Etik

Profesi

Kepolisian

Republik

Indonesia

dari

Kepolisian RI;


Doktrin Tri Krama Adhyaksa dan Peraturan Kode Etik Jaksa
Republik Indonesia dari Aparatur Kejaksaan RI; dan



(i) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua
Komisi

Yudisial

RI

Nomor

047/KMA/SKB/IV/2009

&

02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim; (ii) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor

122/KMA/SK/VII/2013

tentang

Kode

Etik

dan

Pedoman Perilaku Panitera Pengganti dan Juru sita; dan (iii)
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 008A/SEK/SK/I/2012

tentang

Peraturan

Perilaku

Pegawai
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Mahkamah Agung Republik lndonesia dari seluruh jajaran
pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi.
4.

Cara dan

Upaya Bersedia

Bekerjasama

Dengan

Lembaga

Penegak Hukum Lain
Antar para penegak hukum perlu menghin dari adanya lack
of under standing of planning by other agencies sehingga
diperlukan beberapa pemahaman mengenai: penentuan tujuan
bersama

(define

pengembangkan

and
strategi

articulate
bersama

a
yang

common
dapat

outcome);

memperkuat

masing-masing lembaga (establish mutually reinforcing or joint
strategies); menyetujui peran dan tanggungjawab masing-masing
lembaga (agree on roles and responsibilities); dan membuat
kebijakan,

prosedur,

dioperasikan

antar

maupun
lembaga

cara-cara
(establish

lain

yang

compatible

dapat
policies,

procedures, and other means to operate across agency boundaries).
5.

Cara danUpayaMemberikanPelayanan Public Yang Prima
Perlu pengawasan yang ketat terhadap para pelaksana
pelayanan public mengingat janji seseorang bisa silap jika ada
pihak lain menawarkan untuk memperkaya diri dengan imbalan
taruhan jabatannya.

6.

Sistem Kesejahteraan Pegawai Atau Kompensasi.
Perlu dipikirkan mengenai Sistem Kesejahteraan Pegawai
yang sedemikian rupa, misalnya komponen net take home pay
yang sudah ada saat ini ditambah dengan insentif tahunan dan
insentif tetap termasuk asuransinya dan penambahan jumlah
tunjangan hari tua/pension sehingga aparat penegak hukum
tidak terbebani untuk memikirkan tentang upaya pemenuhan
kebutuhan rutin keluarga, biaya kesehatan, pendidikan anak
dan

jaminan

hari

tua,

melainkan

fokus

dengan

upaya

penegakan hukum.
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