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SEKAPUR SIRIH DARI INDONESIA CORRUPTION WATCH 
 
Korupsi yang terjadi Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat akut dan begitu 

mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke 

tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara 

maupun dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas 

dalam seluruh aspek masyarakat. Peringkat korupsi Indonesia berdasarkan laporan 

Transparency Internasional sejak 1998-2003 selalu berada dalam peringkat sepuluh besar 

dunia. 

 

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak 

saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa 

dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan 

sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu  kejahatan luar biasa (extra 

ordinary crime).  

 

Bentuk korupsi yang dikenal luas oleh masyarakat selain korupsi dilingkungan eksekutif 

dan legilslatif adalah korupsi di lingkungan yudikatif atau lembaga-lembaga peradilan atau 

lebih dikenal dengan mafia peradilan (judicial corruption). Maraknya korupsi di peradilan 

salah satunya disebabkan karena lemahnya pengawasan terhadap lembaga peradilan - 

baik pengawasan internal dari lembaga itu sendiri (internal control) maupun pengawasan 

eksternal dari luar lembaga tersebut (external control) yang  biasanya dilakukan oleh 

masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menutupi kelemahan ini adalah 

dengan meningkatkan pengawasan, yaitu peran dan kapasitas masyarakat dalam 

melakukan pengujian dan penilaian terhadap produk atau putusan yang dihasilkan oleh 

lembaga peradilan atau yang lebih dikenal dengan istilah eksaminasi publik. 

 

Eksaminasi dapat dilakukan untuk dua kepentingan. Pertama, untuk kepentingan praktis 

yakni sebagai social control dengan melakukan pengujian, pemeriksaan atau pengujian 

berkas perkara untuk meneliti secara cermat apakah putusan yang telah telah dibuat 

sesuai dengan aturan hukum dan asas-asas penegakan hukum berdasarkan atas fakta 

hukum yang terbukti dipersidangan dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
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Kedua, eksaminasi sebagai sebuah kajian yang ilmiah dan independen, melalui lembaga 

pendidikan tinggi hukum. Upaya membudayakan eksaminasi secara ilmiah dan 

independen di kalangan masyarakat anatara lain adalah dengan mencantumkan 

eksaminasi sebagai salah satu mata kuliah keahlian atau ketrampilan di Fakultas Hukum.  

 

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan menjadikan eksaminasi sebagai mata 

kuliah. Pertama, Menumbuhkembangkan kepedulian perguruan tinggi terhadap persoalan-

persoalan penegakan hukum di Indonesia. Kedua, Memotivasi mahasiswa agar selalu 

berfikir kritis terhadap persoalan-persoalan dalam praktik penegakan hukum dan keadilan 

pada umumnya dan praktik peradilan pada khususnya. Ketiga, Membentuk sarjana hukum 

lebih berkualitas yang menguasai cara berfikir yuridis (juridisch denken), bersikap kritis 

dan mempunyai ketajaman analisis terhadap proses dan produk peradilan. Dan Keempat, 

Mendorong para penegak hukum untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan 

profesionalitasnya di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi 

putusan yang kontroversial, sehingga melukai rasa keadilan masyarakat.  

 

Untuk mendukung agar eksaminasi dapat diaplikasikan sebagai mata kuliah maka penting 

untuk dibuat suatu acuan atau pedoman yang dapat digunakan baik oleh dosen maupun 

mahasiswa. Pada akhirnya acauan atau pedoman dalam bentuk modul mata kuliah 

eksaminasi kemudian disusun oleh Chandera, S.H, M.Hum., F.X. Endro Susilo, S.H, LLM., 

dan E.Sundari,S.H,M.Hum - semuanya akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Atma 

Jaya Yogyakarta. Selain sebagai pengajar, mereka juga pernah terlibat dalam beberapa 

kegiatan eksaminasi publik yang pernah dilakukan di Yogyakarta. Jadi sudah barang tentu 

materi modul yang disusun tidak sekadar teori hukum semata namun juga berdasarkan 

pengalaman dari para penyusunnya.  

   

Menurut kami modul ini dapat digunakan oleh siapa saja - perguruan tinggi atau 

akademisi– yang tertarik menjadikan eksaminasi menjadi mata kuliah bagi mahasiswa 

hukum. Sekali lagi modul ini hanya merupakan pedoman namun tidak ada keharusan 

untuk “sakleg” atau kaku terikat pada panduan ini. Kami mempersilahkan siapa saja untuk 

menyempurnakan dan menambahkan materi dalam modul ini sehingga menjadi pedoman 

yang bisa digunakan, baik bagi dosen yang mengajarkan mata kuliah eksaminasi maupun 

mahasiswa yang mengambil mata kuliah.  
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Kami ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penyusun modul ini yang 

sudah meluangkan waktu dan pemikirannya dan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta yang berkenan menjadikan eksaminasi sebagai mata kuliah di fakultas hukum. 

Kami juga ucapkan terima kasih kepada The Asia Foundation dan USAID atas 

dukungannya dalam mendorong eksaminasi menjadi mata kuliah di perguruan tinggi 

hukum di Indonesia. Semoga modul ini bermanfaat bagi pendidikan hukum dan 

pembaruan hukum saat ini dan yang akan datang.  

 

Jakarta, 20 Desember 2004  

Indonesia Corruption Watch  

 

 

Pelaksana Program Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATA PENGANTAR 
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Dalam program pendidikan di perguruan tinggi, mata kuliah merupakan materi 

pembelajaran tentang ilmu, pengetahuan atau ketrampilan tertentu yang akan diajarkan 

kepada peserta didik, dengan suatu tujuan tertentu. Jumlah dan macam mata kuliah 

beserta nama mata kuliah sangat tergantung dari jenis program pendidikan yang ada 

serta ke arah mana lulusan program pendidikan tersebut akan dikembangkan.  

Program pendidikan tinggi hukum mempunyai suatu tujuan tertentu bagi lulusan 

yang akan dihasilkan. Di Indonesia, masih ada perbedaan pendapat tentang tujuan 

pendidikan tinggi hukum strata-1. Ada dua pendapat di sini. Pertama, pendapat yang 

mengatakan bahwa lulusan fakultas hukum harus siap latih. Kedua, lulusan fakultas 

hukum harus siap kerja. Perbedaan tujuan ini akan membawa dampak pada perbedaan 

kurikulum serta macam mata kuliahnya. BPHN, Departemen Hukum dan Perundang-

undangan dan HAM RI serta Fakultas Hukum UGM dalam Simposium Peningkatan 

Kurikulum Fakultas Hukum dan Metode Pengajaran yang mendukung Pembangunan 

Nasional di Yogyakarta pada tanggal 21-22 Juli 2004  mempunyai keinginan menghasilkan 

lulusan yang siap pakai, tidak lagi sekedar siap latih. Salah satu rekomendasi yang 

penting di dalamnya adalah perlu dikembangkannya pendidikan hukum terapan. 

Pengembangan pendidikan hukum terapan ditangkap oleh pemerintah dengan 

menciptakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dimana mahasiswa didorong untuk 

mempunyai kompetensi yang dapat diukur dari sisi pengetahuan, sikap maupun 

ketrampilan. Keluhan dari pasar/dunia kerja/profesi menjadi hal yang sekarang tidak 

dapat diabaikan lagi oleh dunia pendidikan tinggi hukum. 

Agar lulusan fakultas hukum mempunyai kompetensi, baik dari sisi pengetahuan, 

sikap dan ketrampilan, maka mahasiswa harus didekatkan dengan dunia kenyataan di 

lapangan, didekatkan dengan kebutuhan pasar kerja atau perkembangan yang terjadi di 

masyarakat. Dunia kenyataan di lapangan, kebutuhan pasar kerja atau perkembangan 

yang terjadi di masyarakat  memunculkan persoalan dari aspek hukum. Persoalan dari 

aspek hukumnya itulah yang harus diselesaikan dan ini menjadi tugas pendidikan tinggi 

hukum. Cara pandang dengan melihat kasus/fakta/kebutuhan yang telah ada/terjadi 

untuk kemudian dicarikan solusinya dalam ilmu hukum sering disebut dengan rechtspraak 

wettenschap. Rechtspraakwettenschap adalah cara pandang dalam mempelajari hukum 

dalam ilmu hukum, dari kaca mata seorang hakim: dihadapkan pada suatu kasus/fakta 

khusus yang telah terjadi, untuk kemudian diselesaikan. Pilihan-pilihan mata kuliah dan 
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metode pengajaran yang dipergunakan harus mendukung ke arah tersebut. Dengan 

demikian tidak selamanya mata kuliah itu harus berbasis pada science tree, karena 

kompetensi yang ingin dikembangkan meliputi tiga aspek, yakni pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan. 

Para teoretisi/akademisi hukum di perguruan tinggi diharapkan selalu mengkaji, 

membahas dan mengkritisi hukum yang berlaku dan praktek hukum, untuk 

mempersempit jurang perbedaan antara teori dengan praktek. Salah satu mata kuliah 

yang dapat diajarkan sebagai media untuk melakukan kajian, pemeriksaan dan 

mengkritisi hukum dan praktek hukum adalah mata kuliah eksaminasi. Eksaminasi yang 

dikenal selama ini diartikan sebagai eksaminasi terhadap putusan-putusan pengadilan.   

Dengan diajarkannya eksaminasi pada para mahasiswa fakultas hukum, berarti 

fakultas hukum telah melaksanakan tanggung jawab ilmiah dan moral untuk 

mempersiapkan generasi muda yang lebih profesional dalam membuat putusan-putusan 

hukum ataupun mengkritisi proses penegakan hukum serta mempersiapkan generasi 

muda yang concern terhadap persoalan ketidakadilan yang dialami masyarakat. 

Dengan dilakukannya eksaminasi/pengujian putusan-putusan pengadilan oleh perguruan 

tinggi, berarti perguruan tinggi telah mencoba untuk concern terhadap persoalan-

persoalan hukum yang  ada dan dialami masyarakat/pencari keadilan untuk dicarikan 

pemecahannya secara ilmiah dan lebih baik sehingga  masyarakat secara langsung dapat 

merasakan manfaat dari keberadaan perguruan tinggi, serta perguruan tinggi mampu 

memberikan arah perubahan kehidupan hukum dalam masyarakat dan proses penegakan 

hukum yang lebih baik. Dengan mengajarkan eksaminasi, fakultas hukum mempunyai 

peran besar dalam proses kulturisasi eksaminasi di kalangan masyarakat dan secara tidak 

langsung memberikan contoh bagaimana melakukan eksaminasi secara ilmiah dan 

independen untuk menghasilkan kontrol sosial yang obyektif dan mempunyai wibawa.   

Tujuan Strategis diajarkannya eksaminasi pada para mahasiswa adalah untuk  

mempersiapkan dan mengkader lulusan sarjana hukum yang lebih profesional dalam 

membuat putusan-putusan hukum ataupun dalam mengeksaminasi proses penegakan 

hukum serta mempunyai sikap kritis terhadap persoalan ketidakadilan yang dialami 

masyarakat dan mempunyai ketrampilan/kemampuan untuk menyelesaikannya. Ke depan 

mampu menciptakan budaya eksaminasi yang lebih bersifat ilmiah dan independen di 

kalangan masyarakat, sehingga hasilnya lebih obyektif, adil dan mempunyai wibawa di 

kalangan lembaga pengadilan.  Dengan membudayanya lembaga eksaminasi di kalangan 

masyarakat yang dipelopori oleh perguruan tinggi, diharapkan akan memberikan tekanan 
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psikologis dan moral kepada para hakim agar ke depan dapat memberikan putusan-

putusan yang lebih obyektif, berbobot dan adil.  

Mata kuliah eksaminasi yang ditawarkan pada mahasiswa fakultas hukum UAJY 

dimasukkan dalam rumpun  mata kuliah pilihan.  Rumpun mata kuliah pilihan adalah mata 

kuliah-mata kuliah hukum terapan atau pendalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan 

pasar kerja, dan pengambilannya disesuaikan dengan minat mahasiswa. Mahasiswa akan 

memilih mata kuliah pilihan yang sekiranya dibutuhkan dalam profesi yang akan dia geluti 

setelah lulus.  

Agar tujuan/target diajarkannya mata kuliah eksaminasi tercapai, metode yang 

tepat adalah dengan metode yang mirip case study. Mahasiswa dalam mata kuliah 

dihadapkan pada suatu fakta konkrit tertentu, yakni proses peradilan dan produk 

peradilan dalam suatu kasus tertentu yang dirasa tidak benar atau menyimpang dari 

ketentuan hukum dan rasa keadilan masyarakat, untuk kemudian dilatihkan untuk 

mengkritisinya, mendiskusikan dengan teman lain, untuk kemudian mengemukakan 

pendapat hukumnya atas kasus tersebut.  

Syarat agar metode case study berhasil adalah kelas dengan jumlah peserta kecil, 

mahasiswa aktif mengikuti tugas atau latihan yang diberikan, ada modul sebagai buku 

kerja bagi peserta kuliah, serta ada case book. Sekali peserta kuliah tidak aktif, dia akan 

ketinggalan satu tahap penting yang tidak mungkin diulangi atau dipelajari sendiri. Karena 

peserta kuliah harus aktif berdiskusi serta mengerjakan tugas atau pelatihan, maka 

komponen penilaian keberhasilan peserta kuliah dalam menempuh mata kuliah 

eksaminasi   diutamakan pada komponen pelaksanaan diskusi, tugas dan hasil pelatihan.  

Buku modul ini dimaksudkan sebagai buku pegangan kuliah bagi dosen dan peserta 

kuliah, agar dalam pelaksanaan mata kuliah, tujuan mata kuliah dan metode 

pengajarannya dapat tercapai. Oleh karena itu peserta kuliah sebelum mengikuti mata 

kuliah harus mempunyai dan wajib membaca buku modul ini.  
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DAFTAR  ISI 
 

 
SEKAPUR SIRIH DARI PENERBIT  
PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
PEDOMAN UMUM  
 
BAB    I. PENGANTAR  
                - Tujuan Instruksional  

A. Pengertian Eksaminasi dan Kaitannya Dengan Sistem Peradilan. 
B. Eksaminasi Publik Sebagai Bentuk Social Control. 
C. Obyek  Eksaminasi. 
D. Bagaimana Melakukan Eksaminasi Publik yang Ideal.  
E. Tugas dan Evaluasi  
 

BAB  II. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DAN DILAKUKAN DALAM 
EKSAMINASI 

                - Tujuan Instruksional  
A. Proses Peradilan (pidana, perdata, TUN) 
B. Isi dan Sistematika Putusan 
C. Penemuan Hukum: metode, langkah-langkah/prosedur 
D. Argumentasi Hukum dan Bahasa Hukum 
E. Langkah-langkah eksaminasi: 

1. Memaparkan fakta/kasus posisi (kasusnya, proses peradilan 
yang terjadi, putusan yang dijatuhkan, dst) 

2. Mencari persoalan hukumnya  
3. Penelusuran Bahan-Bahan hukum: Peraturan, hukum tak 

tertulis, yurisprudensi, traktat/perjanjian, doktrin) 
4. Analisis 
5. Kesimpulan: pendapat hukum kita atas hasil analisis 

F. Isi dan Sistematika Laporan Hasil Eksaminasi: 
- Aturan umum: jumlah halaman, spasi, contoh format, sampul, 
dsb. 
1. Judul  
2. Daftar Isi 
3. Fakta/Kasus Posisi 
4. Perumusan Persoalan Hukum 
5. Penelusuran bahan-bahan Hukum 
6. Analisis 
7. Kesimpulan 

G. Tugas dan Evaluasi 
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BAB III. PRAKTIKUM/PELATIHAN  

- Tujuan Instruksional:  
- Aturan Umum: bahan praktikum eksaminasi, jadual praktikum dan apa yang 

harus dilakukan mahasiswa, kelompok diskusi, sanksi 
 

Pertemuan Acara 
 

1 Kuliah  Bab I 
2 Kuliah Bab II 
3 Lanjutan Kuliah Bab II dan Penjelasan Tugas Praktikum 
4 Kasus A: Presentasi dan diskusi kasus posisi dan persoalan hukum 

atas kasus/fakta yang telah dipelajari sebelumnya serta penelusuran 
bahan hukum 

5 Presentasi dan diskusi analisis 
6 Lanjutan presentasi, diskusi analisis, dilanjutkan kesimpulan dan 

Evaluasi dari Dosen serta perbaikan oleh mahasiswa. 
UJIAN MID  

7 Membahas hasil ujian Mid Semester 
8 KasusB: Presentasi dan diskusi kasus posisi, persoalan hukum atas 

kasus/fakta yang telah dipelajari sebelumnya  dan penelusuran 
bahan hukum 

9 Presentasi dan diskusi analisis 
10 Presentasi dan diskusi analisis 
11 Presentasi, diskusi kesimpulan dan Evaluasi dari Dosen serta 

perbaikan oleh mahasiswa. 
12 Evaluasi secara keseluruhan oleh dosen atas hasil eksaminasi Kasus 

A dan B 
 
 
LAMPIRAN:  

CONTOH HASIL EKSAMINASI  
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PEDOMAN UMUM MODUL 
 
 

 
Tujuan Strategis diajarkannya eksaminasi pada para mahasiswa adalah untuk  

mempersiapkan dan mengkader lulusan sarjana hukum yang lebih profesional dalam 

membuat putusan-putusan hukum ataupun dalam mengeksaminasi proses penegakan 

hukum serta mempunyai sikap kritis terhadap persoalan ketidakadilan yang dialami 

masyarakat dan mempunyai ketrampilan/kemampuan untuk menyelesaikannya. Agar 

pelaksanaan kuliah dapat berjalan dengan baik, maka mahasiswa harus  membaca dan 

mengikuti setiap petunjuk yang tertuang dalam buku modul serta mengerjakan tugas-

tugas terstruktur yang akan diberikan oleh pengajar, dalam tahap-tahap pertemuan 

kuliah.  

1. Mata kuliah eksaminasi mempunyai bobot 2 sks, dengan jumlah pertemuan kuliah 

maksimum 12 kali pertemuan.  

2. Metode yang akan dipergunakan adalah metode case study.   

3. 12 kali pertemuan tersebut , akan dibagi ke dalam berbagai kegiatan yang menunjang 

pencapaian tujuan mata kuliah melalui metode case study. 

4. Sebelum pertemuan pertama, mahasiswa harus sudah membaca buku modul ini 

terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dalam mengikuti kuliah 

eksaminasi.  

5. Buku modul ini tersusun ke dalam empat BAB. Bab I sampai dengan Bab III berisi 

materi kuliah yang berisi pengetahuan tentang eksaminasi serta hal-hal yang harus 

diperhatikan oleh mahasiswa dalam melakukan eksaminasi.  

6. Materi Bab I sampai dengan Bab III akan diberikan melalui kuliah mimbar ke dalam 

tiga kali tatap muka. Karena terbatasnya waktu pertemuan, maka mahasiswa 

diwajibkan membaca terlebih dahulu secara mandiri materi Bab I sampai dengan  III. 

Dalam tatap muka di kelas, dosen hanya akan menegaskan garis besarnya saja, 

kemudian diikuti dengan tanya jawab serta tugas terstruktur untuk mengetahui 

tingkat pemahaman mahasiswa. Mahasiswa harus mengerjakan tiap tugas yang 

diberikan oleh dosen pada akhir pertemuan. 

7. Pada pertemuan keempat dan seterusnya, mahasiswa akan dilatih melakukan 

eksaminasi terhadap kasus  yang akan diberikan oleh dosen pengajar. Hal-hal yang 

harus diperhatikan dan dikerjakan dalam melakukan eksaminasi, sebagaimana telah 
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dijelaskan atau dikuliahkan pada pertemuan sebelumnya, dipergunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan eksaminasi. 

8. Kuliah eksaminasi banyak menekankan pada aspek pelatihan. Oleh karena itu nilai 

sangat tergantung dari keaktifan mahasiswa dalam mengerjakan tiap tugas dan 

latihan terstruktur yang diberikan oleh dosen. 

9. Sistem Evaluasi dilakukan sebagai berikut: 

- Komponen evaluasi terdiri dari: keaktifan dalam menjawab pertanyaan dosen, 

keaktifan selama diskusi dan presentasi, pengerjaan tugas-tugas terstruktur dan 

laporan tertulis hasil eksaminasi.  

- Ujian mid semester  akan diselenggarakan secara tertulis, sedang ujian akhir secara 

tertulis tidak diselenggarakan. 

- Nilai akhir sangat tergantung dari kuantitas dan kualitas jawaban, diskusi, presentasi,  

pengerjaan tugas tertulis serta laporan tertulis hasil eksaminasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modul Mata Kuliah Eksaminasi                                                                                  12 

BAB  I 

PENGANTAR 

 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL : 

- memberikan pemahaman secara utuh/ komprehensif tentang eksaminasi putusan 

peradilan sebagai bentuk kontrol sosial 

- memberikan pemahaman  tentang metode dan prosedur eksaminasi putusan 

peradilan 

 

A. Pengertian Eksaminasi dan kaitannya dengan sistem peradilan 

Istilah eksaminasi dapat diartikan sebagai pemeriksaan, sehingga eksaminasi 

putusan peradilan diartikan sebagai pemeriksaan terhadap putusan pengadilan. Istilah 

yang mirip dengan eksaminasi adalah legal annotation, yaitu semacam ulasan 

ataupun pemberian catatan terhadap putusan pengadilan. Istilah eksaminasi sendiri 

berasal dari kata Belanda, examinatie yang berarti memeriksa dan menilai/menguji 

putusan badan pengadilan, meskipun sebetulnya dalam hal ini kata anotasi lebih tepat 

untuk menggambarkan aktivitas tersebut. 

Eksaminasi putusan pengadilan belum menjadi tradisi yang dikenal dalam sistem 

peradilan di Indonesia. Dalam hal ini, SEMA  No. 1 Tahun 1967 belum secara tegas 

mendorong tradisi eksaminisasi putusan pengadilan, dan surat edaran ini hanya 

memberi acuan bagi adanya eksaminasi internal, bukan dimaksudkan sebagai kontrol 

publik. 

Eksaminasi putusan pengadilan didorong oleh banyaknya putusan pengadilan yang 

dirasa jauh dari rasa keadilan masyarakat, sementara tradisi dissenting opinion tidak 

dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia. -memang dalam beberapa tahun 

terakhir, dalam putusan mahkamah agung (kasus Akbar Tanjung), dissenting opinion 

mulai diintroduksi. 

Dorongan untuk melakukam eksaminasi putusan pengadilan kemudian mulai 

mendapatkan acuan formal, seperti antara lain dalam UU No. 9 Tahun 2004 (sebagai 

revisi UU No. 5 Tahun 1986) 
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B. Eksaminasi oleh publik sebagai bentuk social control 

Sebagaimana dikemukakan di depan, tradisi eksaminasi putusan pengadilan belum 

secara luas dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia, apalagi kalau kita bicara 

eksaminasi putusan pengadilan sebagai upaya control social. Keberadaan SEMA No. 1 

Tahun 1967 hanya mengintroduksi eksaminasi secara internal saja. Oleh karena itu, 

eksaminasi terhadap putusan pengadilan yang mesti dikembangkan adalah 

eksaminasi yang dimaksudkan sebagai social control terhadap lembaga peradilan. 

Dunia peradilan mestinya juga mempertanggungjawabkan putusannya ke publik, tidak 

hanya kepada Tuhan ataupun bertanggung jawab secara internal. 

 

 

C. Obyek Eksaminasi 

Obyek yang dapat dieksminasi adalah proses peradilan dan produk peradilan, 

Misalnya SP-3, Penetapan Pengadilan, Putusan Pengadilan, dsb. Mengingat banyaknya 

jumlah putusan pengadilan setiap bulan ataupun tahun dan terbatasnya waktu 

pertemuan kuliah , maka perlu ditetapkan kriteria obyek putusan pengadilan yang 

perlu dilakukan eksaminasi. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut : 

-  putusan pengadilan yang menjadi perhatian luas masyarakat karena dianggap 

jauh dari rasa keadilan. 

- putusan pengadilan yang mengundang perdebatan di kalangan hukum. 

- putusan pengadilan yang penting dijadikan pegangan/ landmark, sehingga 

mempunyai nilai tinggi bagi mahasiswa dalam mengembangkan legal reasoning. 

 

D. Bagaimana melakukan Eksaminasi Publik yang Ideal 

Reformasi yang dilakukan secara internal cenderung bersifat birokratik, demikian 

juga jika eksaminasi putusan pengadilan hanya dilakukan secara internal oleh 

lembaga peradilan yang bersangkutan, maka tidak mudah mengharapkan hasil yang 

efektif. Oleh karena itu, eksaminasi putusan pengadilan mesti dilakukan oleh pihak-

pihak eksternal (di samping internal); dan dalam hal ini fakultas hukum merupakan 

salah satu pihak/ institusi yang relevan untuk melakukan eksaminasi. Lebih kongkrit, 

eksaminasi dijadikan sebagai salah satu mata kuliah. 

Eksaminasi mesti dilakukan oleh pihak yang independen, dalam arti tidak 

mempunyai kepentingan dengan kasus yang diperiksa. Di samping itu, eksaminasi 

juga mesti dilakukan secara ilmiah, dalam arti bahwa kajian terhadap putusan 
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pengadilan dilakukan berdasarkan argumentasi hukum menurut kaidah hukum yang 

ada. Oleh karena itu, dapatlah dipahami jika pendidikan tinggi hukum (dalam hal ini, 

fakultas hukum) merupakan institusi yang relevan untuk melakukan eksaminasi 

putusan putusan pengadilan, karena fakultas hukum merupakan institusi yang secara 

rutin melakukan dan mengajarkan kajian-kajian hukum, termasuk kajian putusan 

pengadilan. 

Agar supaya eksaminasi (sebagai mata kuliah) dapat dilakukan dengan efektif, 

maka  diperlukan buku panduan/ ajar dan disertai dengan kumpulan kasus yang 

sudah dipilih ( atau lebih ideal lagi disertai dengan buku kasus yang secara khusus 

disusun ) untuk keperluan pelaksanaan mata kuliah eksaminasi. Dalam hal ini, kelas 

juga mesti dibuat efektif dalam arti jumlah berkisar 25 – 30 mahasiswa, dan di sini 

diperlukan beberapa instruktur/ fasilitator ( model teaching-team). Tahapan/ urutan 

langkah untuk melakukan eksaminasi (serta substansi yang perlu di-eksaminasi) 

sudah dirancang, serta format laporan hasil eksaminansi juga sudah ditentukan. 

Laporan hasil eksaminasi ini lebih lanjut perlu disosialisasikan ( dalam bentuk buku/ 

format tertentu) setelah dilakukan koreksi. Dalam hal ini, lembaga peradilan mesti 

juga diberi laporan hasil eksaminasi ini dengan maksud agar dapat digunakan sebagai 

referensi. 

 

E. Tugas dan Evaluasi 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.  

• apa itu eksaminasi ? 

• apakah lembaga eksaminasi dikenal dalam sistem peradilan di   Indonesia ? 

• apa bedanya eksaminasi dengan legal annotation ? 

• apa yang dimaksud dengan dissenting opinion, dan apa kaitannya dengan 

eksaminasi ? 

• mengapa  eksaminasi secara internal tidak cukup efektif ? 

• mengapa eksaminansi dapat dijadikan kontrol sosial bagi dunia    peradilan ? 

• metode apa yang digunakan dalam eksaminasi ? 

• kasus-kasus apa yang perlu di-eksaminansi ? 

 

 

 

 



Modul Mata Kuliah Eksaminasi                                                                                  15 

BAB  II 

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DAN DILAKUKAN DALAM EKSAMINASI 

 
 
 
TUJUAN INSTRUKSIONAL : 

Setelah mempelajari Bab ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami mengenai proses peradilan sebelum melakukan eksaminasi 

2. Memahami hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam rangka melakukan 

eksaminasi 

3. Menjelaskan tentang proses peradilan, isi dan sistematika putusan sebagai obyek 

yang dapat dieksaminasi, penemuan hukum sebagai metode dalam menganalisis, 

argumentasi hukum sebagai alasan dari pendapat hukum, bahasa hukum sebagai 

bahasa yang harus diperhatikan dalam mengemukakan ide dalam bentuk tulisan 

yang khas dalam bidang hukum. 

4. Menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan secara bertahap 

dalam melakukan eksaminasi. 

5. Mengetahui isi dan sistematika laporan hasil eksaminasi 

 

A. Proses Peradilan 

 Secara teoritis proses peradilan di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) 

tahap, yakni tahap pendahuluan, penentuan dan pelaksanaan putusan. Masing-

masing tahap ini dalam setiap peradilan mempunyai tata caranya sendiri 

menyesuaikan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam peradilan 

tersebut. Hukum acara pidana  dalam tahap pendahuluannya mempunyai tata cara 

yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan hukum acara perdata, hukum acara di 

PTUN maupun hukum acara di peradilan agama, oleh karena sebelum ada acara 

persidangan di pengadilan terlebih dahulu melalui proses penyelidikan dan penyidikan 

di kepolisian serta persiapan penuntutan di kejaksaan. 

 Proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara meliputi beberapa 

tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap 

penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di pengadilan 

negeri, tahap upaya hukum di pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung serta tahap 

eksekusi oleh eksekutor Jaksa. Dengan demikian instnasi yang terkait dalam proses 
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peradilan pidana adalah instnasi kepolisian, kejaksaaan, pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan. 

 Dalam pemeriksaan perkara pidana tingkat pertama, acara pemeriksaannya ada 

tiga macam, yakni acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. Dalam acara 

pemeriksaan biasa, acara pemeriksaannya meliputi sidang pembacaan surat dakwaan, 

eksepsi (apabila ada), tanggapan jaksa, putusan sela, pemeriksaan saksi-saksi dan 

alat bukti yang lain serta barang bukti, pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan, 

pengajuan pembelaan, pengajuan replik dan duplik, kemudian penjatuhan putusan. 

 Pemeriksaan perkara perdata di pengadilan tingkat pertama meliputi sidang 

pembacaan gugatan, pengajuan jawaban tergugat, pengajuan replik, pengajuan 

duplik, pengajuan bukti-bukti, penyerahan kesimpulan, kemudian penjatuhan 

putusan. 

 Pemeriksaan sengketa tata usaha negara di pengadilan tingkat pertama dapat 

dilakukan dengan tiga macam pemeriksaan, yakni acara pemeriksaan biasa, cepat dan 

singkat. Acara pemeriksan biasa terdiri  dari acara sidang pembacaan gugatan, diikuti 

dengan pengajuan jawaban tergugat, replik duplik, pembuktian, kesimpulan dan 

penjatuhan putusan.  

 Kegiatan dalam melakukan eksaminasi dapat meliput eksaminasi terhadap proses 

peradilan, maupun terhadap produk peradilan, misalnya SP-3 yang dikeluarkan polisi 

atau jaksa, penetapan pengadilan, putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat 

banding, tingkat kasasi dan PK. Selain itu eksaminasi juga dapat dilakukan terhadap 

administrasi peradilan. Hanya saja dalam menentukan tahap mana yang akan 

dilakukan eksaminasi perlu pengetahuan yang mendalam tentang bagian yang akan di 

eksaminasi. 

 

B. Isi dan Sistematika Putusan 

 Setiap putusan pengadilan terdiri dari 4 (empat) bagian pokok yakni : kepala 

putusan, identitas para pihak, pertimbangan/considerans dan amar. Keempat bagian 

ini, khususnya bagian tentang konsideran dan amar seringkali menjadi bagian yang 

dieksaminasi. Bagian konsideran memuat pertimbangan hakim baik dari sisi 

perkaranya maupun dari sisi hukumnya. Pada bagian inilah seringkali timbul 

perbedaan penilaian ataupun pendapat dari sisi hakim dengan pihak yang akan 

melakukan eksaminasi. Demikian juga pada bagian amar. Apa yang diputuskan oleh 
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hakim dan dikaitkan dengan konsiderans kadangkala menjadi bagian yang 

dieksaminasi. 

 

C. Penemuan Hukum 

 Yang harus dikuasai dalam memecahkan persoalan hukum: 

1. Kaedah hukum  

2. Sistem hukum 

3. Penemuan hukum 

 Penemuan hukum diartikan sebagai menerapkan, mencari, membentuk, 

menciptakan hukum untuk memecahkan persoalan hukum konkrit. Penemuan hukum 

diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau oleh petugas hukum 

lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang 

konkrit.  

 Dalam penemuan hukum, ada dua sistem yang dianut, yakni sistem penemuan 

hukum heteronom dan otonom. Dua sistem tersebut berbeda. Dalam sistem 

penemuan hukum yang heteronom, UU dijadikan sebagai sumber hukum utama. Pola 

berfikir yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan dalam menemukan hukumnya 

adalah pola berfikir secara deduktif. UU dijadikan premis mayor, kasus konkrit yang 

ingin ditemukan hukumnya dijadikan premis minor. Kemudian dengan metode 

silogisme, premis mayor diterapkan untuk premis minor. 

 Dalam sistem penemuan hukum otonom, UU bukan merupakan satu-satunya 

sumber hukum dalam menemukan hukumnya. Penemu hukum bahkan dapat 

menyimpang dari UU. Dalam menemukan hukum untuk menyelesaikan kasus konkrit, 

penemu hukum dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat, tidak harus 

terikat dengan UU.  

 Dalam rangka menemukan hukum untuk menyelesaikan kasus konkrit, penemu 

hukum dapat mencari hukumnya pada sumber-sumber hukum yang dikenal dalam 

ilmu hukum, yakni: 

1. Peraturan perundang-undangan 

2. Hukum kebiasaan/adat 

3. Yurisprudensi 

4. Perjanjian internasional 

5. Doktrin 

6. Kepentingan manusia (lihat Sudikno, 1996: 34). 
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Sumber hukum tersebut mengenal hierarkis, artinya sumber hukum yang satu 

mempunyai kedudukan atau kekuatan mengikat lebih dari yang lainnya. Masing-

masing negara memberikan kekuatan yang berbeda-beda untuk sumber-sumber 

hukum tersebut. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan 

yang mengikat dan dianggap sebagai sumber hukum utama atau yang mempunyai 

kedudukan paling tinggi. Hal tersebut sangat mempengaruhi sistem penemuan yang 

dilakukan oleh para hakim. Para hakim Indonesia cenderung menggunakan sistem 

penemuan hukum heteronom.  

    Pada hakekatnya kegiatan menemukan hukum dilakukan oleh semua praktisi 

hukum. Ilmuwan juga melakukan penemuan hukum. Bila penemuan hukum oleh 

hakim adalah hukum, sedangkan penemuan hukum oleh ilmuwan merupakan doktrin. 

Doktrin merupakan sumber hukum dan dapat menjadi hukum bilamana doktrin 

tersebut diikuti dan diambil alih oleh hakim dalam putusannya.  

 Dalam penemuan hukum dikenal berbagai metode atau cara. Dalam hal hukumnya 

tidak jelas, metode yang dipergunakan untuk melakukan penemuan hukum adalah 

metode atau cara interpretasi. Interpretasi  banyak macamnya. Interpretasi 

gramatikal adalah interpetasi UU dengan cara menjelaskan menurut bahasa sehari-

hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematis atau logis adalah cara 

menginterpretasikan UU dengan  menghubungkan dengan pasal yang lain dalam 

suatu peraturan, dengan peraturan yang lain, atau dengan keseluruhan sistem 

hukumnya. Interpretasi historis adalah interpretasi UU dengan cara menelusuri 

sejarah terjadinya peraturan atau sejarah hukumnya. Interpretasi teleologis atau 

sosiologis adalah menafsirkan UU dengan cara menghubungkannya pada  tujuan 

pembentuk UU, yang pada umumnya merupakan tujuan kemasyarakatan. Interpretasi 

komparatif merupakan cara menafsirkan UU dengan memperbandingkan dengan 

peraturan hukum yang sama di negara lain. Interpretasi antisipatif atau futurisitik 

adalah menafsirkan UU berdasarkan peraturan yang baru akan diberlakukan, misal 

dalam RUU. Interpretasi otentik adalah menafsirkan berdasarkan pengertian dari 

pembentuk UU (dalam ketentuan umum).  

 Dalam hal hukumnya tidak lengkap, metode penemuan hukum yang dipergunakan 

adalah metode analogi, argumentasi a kontrario, atau dengan penyempitan hukum. 

Metode analogi (argumentum per analogiam), yakni memberlakukan ketentuan 

khusus dalam suatu peraturan pada perisitiwa khusus lain yang belum diatur tapi 

serupa atau mirip dengan yang sudah diatur. Sedangkan metode argumentum a 
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contrario adalah metode penemuan hukum dengan cara memberlakukan ketentuan 

dalam peraturan secara sebaliknya, untuk peristiwa khusus yang belum diatur, yang 

merupakan kebalikan dari peristiwa yang sudah diatur dalam ketentuan tersebut. 

Metode penyempitan/penghalusan hukum adalah metode menemukan hukum dengan 

cara mempersempit berlakunya ketentuan hukum, untuk memecahkan peristiwa 

khusus yang belum ada pengaturannya. 

 Metode interpretasi, argumentasi dan penyempitan hukum merupakan metode 

penemuan hukum, dimana masih mensyaratkan telah adanya UU terlebih dahulu, 

yang akan diberlakukan secara interpretatif, analogis, a contrario atau dengan 

penghalusan/penyempitan. Bagaimana dengan kasus konkrit yang sama sekali belum 

ada aturan hukumnya, sehingga tidak dapat dilakukan interpretasi, analogi,  a 

kontrario atau dengan penyempitan sekalipun? Dalam hal ini metode penemuan 

hukum yang dipergunakan dapat dengan cara kontruksi hukum, yakni dengan  

membentuk pengertian-pengertian baru, atau dengan menggunakan metode 

penemuan hukum bebas. Dalam metode penemuan hukum bebas, sumber-sumber 

hukum yang akan dipergunakan sebagai argumentasi lebih luas, dapat saja sampai ke 

doktrin atau ilmu pengetahuan (berisi teori, ajaran, asas, adagium, pendapat ahli, 

dsb). 

 Metode penemuan hukum yang dipergunakan hakim sering tidak tepat, sehingga 

menimbulkan putusan yang kemudian diartikan sebagai menyimpang, tidak adil, dsb. 

Ketidaktepatan penemuan hukum yang dilakukan hakim dapat terjadi karena berbagai 

faktor, mungkin hakimnya benar-benar tidak tahu, atau sengaja disimpangi. Di sini 

tidak dapat kemudian hakim dikatakan menemukan hukum, akan tetapi hakim 

melakukan penyimpangan hukum atau terobosan hukum.   

 Kita dalam melakukan analisis terhadap putusan hakim dalam eksaminasi pada 

dasarnya juga melakukan penemuan hukum, karena dalam menilai apakah putusan 

hakim tepat atau tidak, pada akhirnya kita akan menilai apakah penerapan hukum 

yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus konkrit yang diperiksanya 

sudah tepat. Untuk menilai penerapan hukumnya tepat atau tidak, pada akhirnya kita 

sendiri juga harus melakukan penemuan hukum yang tepat diterapkan untuk kasus 

tersebut, sebagai dasar menilai putusan hakim.  

 Karena ada satu kegiatan eksaminasi yang pada dasarnya merupakan kegiatan 

penemuan hukum, metode-metode penemuan hukum tersebut harus kita perhatikan. 

Metode penemuan hukum harus diterapkan, agar ada kepstian dari sisi metode. 
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Apabila tidak ada kepastian dari sisi metode, maka hukumnya juga menjadi tidak 

pasti. Sebagai ilmu hukum harus mempunyai metode tertentu. Metode tersebut harus 

diterapkan secara konsisten.  

 Penemuan hukum dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Peristiwa atau kasus konkritnya dikonstatasi atau dibuktikan terlebih dahulu 

kebenarannya. 

2. Peristiwa yang sudah dibuktikan kebenarannya tersebut kemudian dikualifikasikan 

ke dalam persitiwa hukum agar hukumnya dapat diterapkan. Proses kualifikasi di 

sini sifatnya sementara, karena kita baru menduga-duga. 

3. Lakukan penelusuran/seleksi bahan-bahan/sumber-sumber hukum yang relevan 

atau yang dekat dengan dugaan-dugaan kita pada tindakan No. 2 diatas. 

4. Berdasarkan temuan No.3, tentukan syarat-syarat yang sesuai dengan terjemahan 

No.2 

5. Terapkan bahan hukum yang terseleksi pada perisitiwa No.1 

6. Rumuskan putusan (dengan mempertimbangkan 3 cita hukum: kepastian, 

kemanfaatan, keadilan). 

Tahap-tahap dalam kegiatan eksaminasi pada dasarnya juga analog dengan prosedur 

penemuan hukum tersebut.   

 
 

D. Argumentasi Hukum dan Bahasa Hukum 

Argumentasi menurut Black ( 1991: 71) adalah an effort to establish believe by a 

course off reasoning ( upaya untuk menegakkan atau memperkuat kepercayaan atau 

pendapat dengan serangkaian alasan).  Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

argumentasi diartikan sebagai pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak 

suatu pendapat, pendirian atau gagasan. 

Dari dua pendapat tersebut maka argumentasi dapat diberikan batasan sebagai 

upaya untuk memperkuat atau menolak suatu kepercayaan, pendirian, pendapat atau 

gagasan. Argumentasi hukum berarti argumentasi dalam bidang hukum, yakni upaya 

untuk memperkuat atau menolak suatu kepercayaan, pendirian, pendapat atau 

gagasan dalam bidang hukum. Argumentasi hukum merupakan argumentasi yang 

dapat dibenarkan secara hukum, merupakan argumentasi yang mempunyai alasan-

alasan kuat dari sisi hukum. 
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Di dalam pengembanan hukum, baik selaku teoretisi maupun praktisi hukum, kita 

akan selalu dihadapkan pada suatu pertanyaan atau persoalan dalam bidang hukum. 

Pertanyaan atau persoalan tersebut harus kita jawab atau kita selesaikan. Di dalam 

menjawab atau menyelesaikan persoalan hukum, kita akan mengemukakan pendapat, 

kita akan menjatuhkan putusan untuk menyelesaikan persoalan hukum tersebut. 

Setiap  kita mengemukakan pendapat atau menetapkan suatu keputusan tentang 

suatu persoalan hukum, harus disertai dengan argumentasi hukum. 

Pendapat kita harus disertai argumentasi hukum, agar pendapat atau putusan kita 

sedapat mungkin diterima oleh sebanyak mungkin orang, agar ada dasar atau 

pertimbangan hukumnya, agar dapat dibenarkan secara hukum, agar mempunyai 

alasan yang kuat dari sisi hukum. Pendapat atau putusan kita harus disertai dengan 

serangkaian alasan-alasan yang bertujuan untuk memperkuat pendapat atau putusan 

kita dalam rangka penyelesaian persoalan hukum tersebut. Kita harus dapat 

memberikan alasan, mengapa kita memilih pendapat atau putusan tertentu dan 

bukan yang lainnya. 

Dalam kaitannya dengan argumentasi hukum ini Visser ‘t Hoofft (2001, tidak 

dipublikasikan, hal.36) mengemukakan  pendapat  bahwa Ilmu Hukum merupakan 

suatu kesibukan argumentatif, sebuah praktek diskursif yang in optima forma 

(mengabdikan dirinya) bersaranakan atau dengan menggunakan kata-kata. Oleh 

karena itu seorang sarjana hukum haruslah mempunyai kepandaian dalam 

berargumentasi atau pandai dalam penggunaan kata-kata. Ini bukan berarti sarjana 

hukum hanya bisa pandai berkata-kata saja, akan tetapi karena kaedah hukum itu  

selalu dirangkum, disusun, diformulasikan  dalam kata-kata atau bahasa. 

Di dalam parlemen orang berdebat mempersoalkan RUU, di dalam ruang sidang 

para advokat dan hakim berdebat tentang kasus yang diperiksa, di dalam seminar 

para ilmuwan hukum berdebat. Semuanya merupakan praktek diskursif yang 

bersaranakan kata-kata, merupakan praktek yang argumentatif. Oleh karena itu 

persoalan argumentasi dalam hukum merupakan persoalan yang penting harus 

diperhatikan. Di dalam kita mengkritisi suatu persoalan hukum, suatu putusan-

putusan pengadilan atau apapun, kita harus berargumentasi. 

Hukum berkenaan dengan tuntutan-tuntutan yang bersifat normatif (apa yang 

seharusnya berlaku sebagai hukum). Argumentasi berkenaan dengan pemberian 

alasan bagi tuntutan-tuntutan ini dan pengujian terhadapnya (Visser ‘t Hoofft, 2001, 

tidak dipublikasikan, hal.36). 
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Dalam wacana argumentasi hukum, secara teoretis ada tiga unsur yang harus 

diperhatikan (Viser ‘t Hoofft, 2001, tidak dipublikasikan, hal.37), yakni: 

1. Berfikir problematik 

2. Pengutamaan argumentasi 

3. Alur argumentasi yang masuk akal (rasional). 

Ad.1.  

Dalam menghadapi persoalan yang harus diselesaikan oleh hukum, ada metode 

berfikir “aksiomatik” atau “sistemik” dan metode berfikir “topikal” atau “problematik”. 

Yang pertama didasarkan pada kebenaran-kebenaran yang dianggap bebas-ragu 

(kaedah-kaedah hukum), untuk sampai pada kesimpulan yang memaksa. Yang kedua 

mengajukan alasan-alasan untuk mendukung suatu pendapat tertentu yang 

kekuatannya  harus diuji dalam suatu diskusi. Penganut metode berfikir sistemik 

dalam argumentasi hukum akan mendasarkan pendapatnya pada ketentuan-

ketentuan atau asas-asas hukum yang dianggap benar (bebas-ragu), dengan pola 

berfikir logika formal. Sedang penganut metode berfikir “problematik”  dengan logika 

internal justru dapat mencari tataran argumentasi yang lebih tinggi, misalnya naik ke 

tataran pandangan hidup kita yang paling umum. Dalam metode berfirkir 

“problematik”, keabsahan berfikir dalam arti formal hanya mempunyai perkaitan 

dengan hal, bagaimana orang dalam penalaran tetap konsekuen dengan dirinya 

sendiri, tapi dilihat dari “isinya”, keabsahan ini menurut penganut metode berfikir 

“problematik” tidak menentukan apapun, tidak mempunyai pengaruh atas apa yang 

disepakati orang pada argumentasi-argumentasi. 

Ideal dari sistem adalah bekerja sebagai asas penataan. Penganut metode berfikir 

“sistemik” akan mengalami kesulitan dalam penyelesaian apabila dihadapkan pada 

persoalan yang tidak ada penyelesaiannya dalam sistem tersebut. Dalam situasi 

tersebut, dengan metode berfikir “problematik” orang dapat menyelesaikan persoalan 

tersebut bila mana perlu keluar dari sistem yang ada. Dalam situasi seperti itu 

kemudian akan ada tegangan, antara pendapat yang mendasarkan pada sistem 

(peraturan hukum, asas hukum) dan pendapat yang mendasarkan pada problem. 

Dalam hukum, tegangan tersebut relevan, karena hukum sendiri mengakui adanya 

keterbukaan bagi permasalahan, sampai ke struktur dari asas-asas dan pengertian-

pengertian dari hukum sendiri bilmana perlu, dalam rangka mencapai perubahan 

tatanan yang lebih. 
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Dalam mengkritisi proses peradilan dan produk peradilan (penetapan, putusan), 

kita dapat saja menggunakan metode berfikir sistemik atau problematik. Hal tersebut 

tergantung dari penyelesaian persoalan tersebut mau dibawa kemana: dalam sistem 

hukum yang ada, atau penyelesaian lain yang mungkin jauh lebih baik atau lebih 

tinggi tataran nilainya.  

 

Ad.2. 

Dalam berfikir secara problematik, akan ada pertarungan pendapat-pendapat 

berkenaan dengan penentuan apa yang paling dapat diterima, yang paling masuk 

akal.  Menurut Chaim Perelman (dalam Visser ‘T Hoofft, 2001, tidak dipublikasikan, 

43), studi tentang akal atau nalar yang meyakinkan inilah yang dipelajari dalam teori  

argumentasi. Dengan demikian dalam berfikir problematik, mengacu pada pendapat  

Chaim Perelman, yang terpenting adalah bagaimana mengemukakan pendapat secara 

argumentatif, artinya mengemukakan pendapat berdasarkan akal atau penalaran 

yang meyakinkan yang tidak membatasi diri pada kebenaran-kebenaran yang berlaku 

umum, yang dapat diakui oleh tiap makhluk berakal. Dalam berargumentasi kita 

berupaya  memenangkan  persetujuan dari para pihak lain, atas dasar titik tolak  yang 

dianut para pihak lain ini. 

Mendasarkan pada pendapat Perelman (dalam Visser ‘t Hoofft, 2001, tidak 

dipublikasikan, hal.43), ada dua langkah dalam berargumentasi. Langkah pertama, 

adalah percobaan meyakinkan. Dalam langkah pertama ini minimal kita harus dapat 

mendasarkan pada pemahaman-pemahaman bersama dan bahan-bahan terberi 

(misalnya hukum yang sudah ada) sebagai titik tolak dengan menseleksi, 

menginterpretasi bahan-bahan terberi tersebut, dengan tujuan membangkitkan 

perhatian secara psikologikal untuk suatu bahan terberi tertentu. Langkah kedua, 

berargumentasi itu sendiri. Dalam langkah kedua ini, kita membimbing atau mengajak 

orang lain dengan beranjak dari titik tolak tertentu, ke suatu kesimpulan tertentu, 

dengan sejumlah besar langkah-langkah berfikir yang mungkin. 

 

Ad.3 

Argumentasi yang kita berikan haruslah masuk akal (rasional) agar dapat diterima 

oleh tiap makhluk yang berakal. Di dalam ilmu hukum sebagai wacana, sudah 

tercantum ukuran-ukuran rasionalitas. Di dalam teori hukum dikenal apa yang 

dinamakan dengan legal reasoning, juristische argumentation dan ini disebut sebagai 
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penalaran yuridik. Di sini kita melaksanakan percakapan rasional  terhadap nilai-nilai 

moral (hukum). Dalam legal reasoning, argumen otoritatif (yang sudah dilakukan oleh 

para pembuat UU dalam menyusun UU, argumen yang sudah diberikan oleh hakim 

agung dalam menyusun putusan tertinggi), atau argumen dari ahli hukum yang 

berwibawa, memainkan peranan yang tidak dapat dihilangkan dari pemikiran. 

Argumentasi yuridik berkaitan dengan dapat diterimanya argumen-argumen yang 

digunakan dalam kasus konkret, yang menentukan dapat diterimanya 

hasil/kesimpulan dan saran.  

Ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan penalaran yuridik.  

Meminjam pendapat Visser ‘t Hoofft (2001), aspek-aspek tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Hukum itu bersegi banyak, sehingga metode argumentasi juga bersegi banyak. 

Ini dapat dilihat misalnya dengan adanya berbagai macam metode dalam 

penemuan hukum. Tidak ada pedoman, metode mana yang harus diutamakan 

dalam suatu kasus konkrit. 

2. Cita hukum ada tiga, yakni kepastian (positivitas), kemanfaatan (kohenrensi) serta 

keadilan.  

Ini akan berpengaruh pada titik tolak berfikir dalam berargumentasi. Orang yang 

mengutamakan cita kepastian hukum (positivitas), akan mendasarkan 

argumentasinya pada kebahasaaan pembuat UU. Orang yang mengutamakan cita 

kemanfaatan, misalnya akan mengutamakan pada apa yang dianggap bermanfaat 

bagi masyarakat atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Cara kerjanya 

misalnya dengan menggunakan interpretasi teleologis atau historical, argumentasi 

a contario, analogis atau kontruksi hukum. Orang yang mengutamakan keadilan 

akan mendasarkan argumentasinya pada nilai keadilan dengan meninggalkan 

aspek kepastian hukum misalnya.  

Tidak ada sepakat, mana yang harus didahulukan diantara ketiga cita hukum 

tersebut. Idealnya ketiganya harus diperhatikan secara seimbang.   

Eksaminasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengkritisi, menganalisis, 

mengevaluasi proses dan produk peradilan yang dirasa tidak adil, yang dirasa 

menyimpang dari hukumnya, ataupun yang dirasa baik dari sisi pengembangan ilmu 

hukum atau hukum. Dalam mengkritisi atau menganalisis proses dan produk 

peradilan, kita akan banyak berargumentasi, dalam rangka mencapai suatu 

kesimpulan atas hasil analisis kita. Berdasarkan uraian tentang prinsip-prinsip 
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argumentasi diatas, maka dalam mengeksaminasi atau menganalisis proses dan 

produk peradilan,  argumentasi kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

1. Berargumentasi tidak terbatas pada metode berfikir system oriented, akan tetapi 

juga dapat mengarah pada problem oriented.  

Yang terpenting adalah bagaimana mencari alasan-alasan atau dasar-dasar 

pembenar dari pendapat kita dan berupaya agar hasil analisis atau pendapat kita 

dapat diterima oleh sebanyak mungkin orang yang berakal. Semakin sedikit 

pendapat kita ditentang oleh kebanyakan orang yang berakal, semakin mendekati 

kebenaran (intersubyektivitas). Hal tersebut dapat terjadi apabila kita dapat 

menemukan dasar atau alasan pembenar yang mempunyai nilai yang lebih tinggi 

dibanding nilai para pendebat kita.   

2. Argumentasi secara yuridik juga harus dapat diterima secara rasional.   

Dalam memberi alasan mengapa kita membenarkan atau menyalahkan hasil 

putusan hakim misalnya, aspek rasionalitas dari alasan-alasan yuridik kita harus 

tetap dijaga. Caranya adalah dengan mengindahkan prinsip-prinsip rasionalitas, 

akan tetapi bukan semata-mata kerja logika formal saja.   

3. Hukum bersegi banyak, oleh karena itu cara kerja atau metode yang dapat 

dipergunakan dalam berargumentasi secara yuridik juga banyak. 

Metode yang dapat dipergunakan di sini adalah metode-metode penemuan 

hukum.   

4.  Dalam memberikan pendapat hukum, kita dapat mengutamakan salah satu atau 

ketiga-tiganya dari cita hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan serta 

keadilan. Idealnya ketiganya harus diperhatikan secara seimbang, tapi dalam 

praktek sulit. Apabila saling bertentangan kebanyakan yang dimenangkan adalah 

keadilannya.  

 

Bahasa Hukum  

Sebagaimana kita ketahui, menurut Visser ‘t Hoofft (2001), ilmu hukum merupakan 

kegiatan argumentatif, yakni ilmu yang mengabdikan dirinya dengan bersaranakan 

bahasa. Hukum sebagai obyek ilmu hukum, merupakan kaedah yang diciptakan oleh ide-

ide manusia sendiri, untuk mengatur perilaku masyarakat yang demikian kompleksnya. 

Bentuk kaedah yang diciptakan dari ide manusia tersebut pada umumnya akan 

dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang mengandung suatu pengertian tertentu, yang 

bersifat preskriptif. Misalnya, “ barang siapa mengambil barang milik orang lain secara 
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melawan hukum, maka ia melakukan pencurian dan harus dihukum 7 tahun”. Dalam 

berargumentasi kita tidak dapat lepas dari penggunaan bahasa, entah lesan atau tertulis. 

Ide-Ide atau pendapat-pendapat yang kita keluarkan akan dituangkan dalam bahasa 

lesan atau tulisan. Dengan demikian bahasa menjadi penting, karena di dalam bahasa 

hukum itulah bermukimnya cara berfikir yuridik. Dalam contoh sebelumnya, para 

pembentuk UU berfikir bahwa dalam pergaulan hidup manusia, mencuri itu tidak baik dan 

merugikan, jadi harus dilarang oleh hukum. Para pembentuk UU mempunyai pikiran 

bahwa batasan mencuri adalah mengambil barang milik orang lain secara melawan 

hukum. Tanpa bahasa maka hukum menjadi mustahil. 

Bahasa hukum adalah bahasa yang khas dipergunakan dalam bidang hukum. 

Meskipun demikian, karena hukum mempunyai fungsi untuk mengatur perilaku manusia 

dalam kehidupan sehari-hari, maka bahasa hukum  harus tidak terlalu jauh dari bahasa 

pergaulan (Brugijnk, 1999, hal.12). Bahasa hukum akan selalu memperlihatkan perkaitan 

dengan bahasa pergaulan, akan tetapi terdapat perbedaan. Dalam bahasa hukum, 

terdapat pengertian-pengertian yang khas  bersifat yuridik. Misalnya: gugatan, eksepsi, 

revindikasi, dsb. 

Dalam penggunaan bahasa hukum kita tidak dapat melepaskan diri dari ilmu 

bahasa. Di dalam ilmu bahasa dikenal apa yang dinamakan dengan pengertian. Kaedah-

kaedah hukum dari sudut satuan bahasa terkecil terdiri dari pengertian-pengetian. 

Misalnya kontrak, perbuatan melawan hukum, hukuman, ketetapan, undang-undang, 

kewajaran, kelayakan, persamaan, kebebasan, keadilan, dsb.  

Di dalam UU pada umumnya terdapat bagian yang memuat pengertian-pengertian 

sebagaimana dimaksud oleh pembentuk UU. Di dalam pasal-pasal yang berisi kaedah, 

rumusannya pada umumnya bersifat umum. Umum artinya berlaku bagi siapa saja dan 

dapat mencakup berbagai perbuatan  konkrit. Misalnya: “ barang siapa mengambil barang 

milik orang lain, dihukum karena pencurian, dengan hukuman 7 tahun penjara”. 

Pengertian barang di situ bersifat umum, dapat meliputi barang bergerak, tidak bergerak, 

berujud, tidak berujud. 

Sedapat mungkin bahasa yang dipergunakan hukum tidak bermakna ganda. Istilah 

jalan dalam UU Lalu Lintas misalnya, bermakna ganda. Makna atau pengertian jalan 

dalam UU Lalu Lintas tersebut dapat berbeda artinya dengan pengertian jalan dalam 

pergaulan sehari-hari. Pengertian kesalahan dalam hukum mempunyai makna yang 

berbeda dengan pengertian kesalahan dalam dunia medik. Agar tidak  mempunyai makna 
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yang ganda, maka kita para yuris harus berhati-hati di dalam menyusun dan memilih 

pengertian-pengertian dalam hukum.  

Di dalam UU sering juga terdapat pengertian-pengertian yang kabur. Pengertian 

yang kabur adalah pengertian yang isinya tidak dapat ditetapkan secara persis, sehingga 

lingkupnya tidak jelas. Contoh: “kesusilaan yang baik”, “ dapat diterima dengan akal dan 

adil”, “ketertiban umum”, “kecermatan yang layak dalam pergaulan masyarakat”, dsb. 

Ketentuan demikian dinamakan “blanket norm” dan sering memang ada unsur 

kesengajaan, agar norma tidak mudah ketinggalan jaman dan dapat mencakup perbuatan 

yang lebih luas.  

Dalam melakukan eksaminasi, karena kita akan mengemukakan pendapat kita atau 

argumenmtasi kita dan menuangkannya dalam bentuk bahasa, maka pemahaman 

tentang bahasa, terutama bahasa hukum dan ilmu bahasa menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun bahasa argumentasi kita 

adalah sebagai berikut. 

1. Bahasa hukum memang dalam beberapa hal mempunyai kekhasan. Akan tetapi 

pergunakan bahasa yang tidak menyimpang terlalu jauh dari bahasa pergaulan, 

agar masyarakat  mudah memahaminya, kecualai ada istilah-istilah yang khas 

bersifat yuridik yang tidak dapat dihindari. 

2. Upayakan jangan menggunakan istilah atau kata yang mempunyai makna atau 

pengertian ganda. 

3. Ingat: bahasa dalam UU bersifat umum dan sering blanket norm. Untuk 

mengartikannya ada metode tersendiri, yakni metode-metode interpretasi. Dalam 

membuat pernyataan atau memilih kata dalam berargumentasi, upayakan jangan 

bersifat kabur, agar isinya dapat ditentukan secara persis dan lingkupnya menjadi 

jelas.  

4. Penggunaan bahasa hukum yang benar harus mengindahkan hukum bahasa yang 

benar. 
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  E. LANGKAH-LANGKAH EKSAMINASI  

Di dalam melakukan eksaminasi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan 

secara berurutan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Memaparkan fakta/kasus posisi 

Karena dalam eksaminasi pada dasarnya kita melakukan analisis terhadap proses 

dan produk peradilan, maka sebelum kita menganalisis, kita harus mengetahui 

terlebih dahulu fakta-fakta tentang proses dan atau produk peradilan yang relevan 

bagi hukum, yang hendak kita analisis. Fakta-fakta itulah yang kemudian kita 

susun secara sistematis sebagai kasus posisi. Dengan demikian pemaparan 

fakta/kasus posisi yang dimaksud diatas tidak hanya terbatas pada “kasus”nya an 

sich (misalnya tentang penggusuran tanahnya, atau korupsinya, atau pencemaran 

lingkungannya, dsb), akan tetapi termasuk juga  fakta tentang tentang proses dan 

produk peradilan yang menurut kita menarik untuk dikaji atau dianalisis. 

Di sini diperlukan kemampuan untuk memilah, mana fakta-fakta dalam perstiwa 

hukumnya, proses dan produk peradilan yang relevan sebagai bahan untuk dikaji, 

dan mana yang tidak relevan untuk dijadikan bahan kajian atau analisis. 

Fakta atau kasus posisi tersebut kemudian harus kita paparkan secara kronologis, 

artinya berdasarkan urutan kejadian/faktanya. Misalnya: peristiwa hukumnya, 

kemudian baru tindakan yang dilakukan terhadap peristiwa hukum tersebut 

secara berurutan (prosesnya) sampai dengan dijatuhkannya putusan pengadilan, 

dst. Fakta-fakta yang diungkapkan dalam peristiwa hukum, dalam proses maupun 

produk peradilannya adalah fakta-fakta yang relevan untuk kita kaji. Fakta-fakta 

tersebut adalah fakta-fakta yang mengarah pada persoalan hukum,  misalnya: 

keunikan proses dan produk peradilan tersebut, penyimpangannya, keanehannya, 

ketidakadilan atau diskriminasi yang kita rasakan/duga, fakta yang mengarah 

adanya dugaan penyuapan, kolusi atau nepostisme dalam proses atau produk 

peradilan tersebut. 

Fakta/kasus posisi dipaparkan secara singkat tapi padat. Pemaparan fakta/kasus 

posisi ini fungsinya adalah untuk mengetahui gambaran umum dari proses dan 

produk peradilan guna menentukan persoalan hukumnya yang hendak kita 

analisis. 

Pemaparan fakta haruslah benar-benar berupa fakta, bukan kesimpulan. Misalnya, 

kalau faktanya: pencairan dana KUT secara fiktif, maka kita tidak boleh langsung 
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menamakannya dengan “penyelewengan” atau “korupsi”, karena itu sudah 

merupakan suatu pendapat atas fakta yang ada, bukan fakta itu sendiri.  

Secara kronologis, pemaparan fakta/kasus posisi adalah sebagai berikut. 

a. Fakta konkrit yang menimbulkan sengketa/perkara. 

b. Proses peradilan yang terjadi terhadap sengketa/perkara tersebut. 

c. Putusan-putusan yang telah dijatuhkan terhadap sengketa/perkara 

tersebut. 

Point a.b,c yang menarik untuk dikritisi diuraikan secara detail, sedang yang tidak 

relevan dapat ditulis sekilas saja/pokoknya saja untuk lengkapnya kronologi saja. 

Mengenai kelengkapan pemaparan kasus posisi, selain secara kronologis, secara 

substansial dapat berpedoman pada pertanyaan: 5 W + 1 H (Apa kejadiannya, 

Siapa pelakunya/korbannya, Kapan, Dimana, Mengapa dilakukan, Bagaimana 

kelanjutannya/penanganannya, dsb). 

Misalnya:  

- 30 Agustus 1999: sidang kasus Tomy di PN Jaksel. Tomi didakwa melakukan 

tindak pidana korupsi berkaitan dengan tukar guling tanah gudang Bulog dengan 

PT Goro Batara Sakti. Jaksa menuntut Tomy dengan tuntutan 2 tahun penjara. 

- 21 September 1999: Dalam pembelaannya Tomy melalui penasehat hukumnya 

meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari seluruh dakwaan jaksa dan 

tuntutan hukuman. Selain itu Tomy juga minta pengadilan mengembalikan nama 

baik, harkat dan martabatnya seperti semula. 

- 14 Oktober 1999: Majelis hakim memvonis membebaskan Tomy, dasarnya:  Tomy 

dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi kasus ruislag tanah 

milik Bulog dengan PT Goro Batara Sakti. 

- 10 November 1999: Jaksa PU mengajukan kasasi ke MA atas putusan bebas 

Tomy, dengan alasan hakim PN telah salah menafsirkan putusan bebas murni. 

putusan bebas PN yang sebenarnya adalah  tidak murni. 

- 22 September 2000: Majelis hakim MA yang dipimpin Syaiffuddin K mengabulkan 

kasasi JPU dengan alasan: memori kasasinya benar, yakni hakim PN salah dalam 

menafsirkan bebas murni.  Hakim kasasi kemudian menyatakan Tomy bersalah 

dan dijatuhi pidana penjara selama 18 bulan dan denda 10 juta. 

- 3 Oktober 2000: Tomy mengajukan permohonan pengampunan kepada presiden 

Abdurahman. Meski mengajukan grasi, Tomy tetap merasa tidak bersalah dan 

tidak menyatakan penyesalannya atas terjadinya tukar guling tanah milik Bulog. 
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Permohonan yang tercatat dalam register PN Jaksel No.05/Pid/Grasi/PN Jaksel 

ditolak presiden. 

- 27 Oktober 2000: Tomy mengajukan Permohonan kembali (PK) atas putusan 

kasasi MA melalui kuasa hukumnya tanpa kehadiran Tomy in person. Suratnya 

diterima tanggal 30 Oktober 2000 oleh PN Jaksel. 

- 2 November 2000: Kejaksaan Negeri Jaksel memanggil Tomy dalam rangka 

pelaksanaan eksekusi menyusul adanya PK. Tomy menolak untuk datang. 

- 3 November 2000: Kepala Kejaksaan Negeri Jaksel Antasari menyatakan Tomy 

melarikan diri alias kabur. Sejak saat itu Tomy termasuk dalam daftar pencarian 

orang pihak kepolisian. 

- 1 Oktober 2001: Putusan PK No.78PK/Pid/2001 yang dipimpin oleh Ketua majelis 

hakim M.Taufik mengabulkan permohonan PK Tomy dan dinyatakan bebas, 

dengan alasan: hakim kasasi telah melakukan kekhilafan tentang masalah bebas 

murni dan tidak murni. 

- 23 November 2001: Kepala kejaksaan dalam surat No.B 1328/0.1.14/Ft.1/11/2001 

meminta pembatalan putusan PK kasus Tomy. 

- 28 November 2001: Tomy tertangkap pihak kepolisian, ditahan di Polda atas kasus 

pembunuhan hakim Agung M.Syafuddin dan kepemilikan senjata api. 

- 11 Desember 2001: MA mengeluarkan pertimbangan MA No.KMA/866/XII/2001 

yang menyatakan permohonan PK tidak menunda eksekusi putusan. Meski sudah 

menjalani putusan bebas, Tomy tetap harus menjalani hukuman sesuai putusan 

kasasi. Kuasa hukum Tomy menolak. 

 

2.  Mencari persoalan hukumnya  

Setelah kita memaparkan fakta atau kasus posisi, kita harus menentukan legal 

issue atau persoalan hukum dari kasus posisi tersebut. Dalam eksaminasi 

persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan hukum dalam fakta-fakta 

proses dan produk peradilan yang terjadi. Persoalan hukum dapat dipecah 

menjadi masalah pokok dan sub-sub masalah.  

Dari fakta/kasus posisi yang ada, rumuskan pertanyaan atau persoalan 

hukumnya, dalam bentuk kalimat tanya. Persoalan hukum dapat lebih dari satu, 

tergantung dari pandangan eksaminatornya. Semakin kita kritis, semakin jeli kita 

dalam melihat persoalan hukum yang ada dalam kasus posisi.  
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Persoalan hukum pada dasarnya adalah kesenjangan antara “das Sein” dengan 

“das Sollen”. Kita dapat merumuskan persoalan hukum dengan tepat apabila kita 

sebelumnya sudah menguasai bahan-bahan hukum sebagai “das sollen-nya”. 

Ketrampilan kita dalam merumuskan persoalan hukum adalah ketrampilan untuk 

menafsirkan dan melihat, apakah fakta-fakta yang kita temukan merupakan suatu 

“kesenjangan”, “penyimpangan”, “diskriminasi” dsb. 

Dalam kasus posisi diatas misalnya, dapat diajukan persoalan hukum sebagai 

berikut. 

- tepatkah putusan pengadilan negeri yang membebaskan Tomy dengan alasan 

tidak terbukti melakukan korupsi?  

- Bolehkan PK diajukan oleh kuasa hukum tanpa kehadiran terpidana?  

- Apakah alasan hakim PK yang menyatakan bahwa hakim kasasi telah salah dalam 

menilai alasan diajukannya kasasi oleh JPU telah tepat? 

- Perlukah Tomy menjalani hukuman atas putusan kasasi, meskipun putusan PK-nya 

bebas? 

- Dalam kasus besar seperti diatas, tepatkah tindakan Jaksa/pengadilan dengan 

tidak melakukan menahan Tomy selama proses pemeriksaan? 

 

3.  Penelusuran/Auditing Bahan-Bahan hukum: Peraturan Perundang-

undangan, hukum tak tertulis, yurisprudensi, traktat/perjanjian, doktrin 

Agar kita dapat melakukan analisis dengan pendekatan yuridis atau keadilan, 

setelah persoalan hukum dapat kita rumuskan, kita harus melakukan penelusuran 

bahan hukum terlebih dahulu. Bahan-bahan hukum di sini diartikan sebagai 

sumber-sumber hukum dalam arti luas, yang dipergunakan untuk melakukan 

analisis/eksaminasi. Sumber-sumber hukum tersebut tidak terbatas pada sumber 

hukum tertulis saja, akan tetapi juga sumber-sumber hukum tidak tertulis, 

yurisprudensi, perjanjian internasional, perjanjian para pihak ataupun doktrin/ilmu 

pengetahuan (ajaran, teori, asas, pendapat ahli, dsb). Bahan hukum yang kita 

telusuri dapat kita urutkan, misalnya mencari terlebih dahulu bahan hukum yang 

utama di negara kita, yakni peraturan perundang-undangan, kemudian baru yang 

lain-lainnya.  

Kita juga dapat menelusuri bahan-bahan non hukum (misalnya sosiologi, politik, 

ekonomi, budaya, agama, histories, dsb) sejauh persoalannya menarik juga untuk 

dianalisis dari aspek aspek non hukum tersebut. Tapi perlu kita sepakati bahwa 
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karena eksaminasi pada dasarnya adalah analisis hukum, maka fokus utamanya 

adalah analisis hukumnya/keadilannya. Kajian dari aspek non hukum dapat kitya 

lakukan sejauh hal tersebut memang dibutuhkan, misalnya dalam mencari 

pengertian “off the record” dalam delik pers, kita cari juga dalam ilmu bahasa.   

Bahan-bahan hukum yang kita telusuri adalah bahan-bahan atau sumber-sumber 

hukum yang relevan untuk menjawab persoalan hukum diatas. Di sini diperlukan 

penguasaan akan bahan-bahan hukum serta kemampuan untuk melakukan 

penemuan hukum, artinya, untuk menjawab persoalan-persoalan hukum diatas, 

bahan hukum mana yang “sekiranya” dapat dipergunakan untuk menjawabnya. 

Hal ini pada dasarnya merupakan keahlian menemukan hukum. Pada tahap awal 

penemuan hukum, kita memang harus melakukan penelusuran bahan hukum 

terlebih dahulu, yakni memilih sumber-sumber hukum yang kira-kira tepat 

diberlakukan terhadap persoalan hukum tertentu, disertai argumentasinya.  

Sebagai contoh, dalam persoalan hukum diatas, untuk menjawab satu persoalan 

hukum: tepatkah putusan PN yang membebaskan Tomy karena tidak terbukti 

melakukan korupsi, maka bahan-bahan hukum yang kita telusuri misalnya mulai 

dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur korupsi terutama 

tentang definisi tindak pidana korupsi (pasal .. UU No…Tahun .. menyatakan…, 

Pasal … Perma No… menyatakan …dsb), hukum acara pidana yang mengatur 

tentang bagaimana putusan dikatakan bebas (KUHAP, PP, Perma, dsb), 

yurisprudensi tentang putusan bebas murni dan tidak murni, pendapat ahli 

tentang putusan bebas, ajaran tentang putusan bebas, metode-metode 

penemuan hukum untuk mengukur ketepatan hakim dalam menerapkan metode 

penemuan hukum dalam putusannya, dsb.  

 

4. Analisis 

Setelah bahan-bahan hukum kita telusuri, kemudian kita akan melakukan analisis, 

untuk mencari jawaban atas persoalan hukum yang kita kaji. Di sinilah inti dari 

eksaminasi, mengkritisi atau menganalisis suatu persoalan hukum yang ada dalam 

proses dan produk peradilan, dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan. 

Di dalam melakukan analisis, kita harus bersikap obyektif serta argumentatif 

secara yuridis. Analisis kita harus dapat kita pertahankan secara ilmiah, dengan 

argumentasi hukum yang kuat. Sumber argumentasi hukum tersebut kita peroleh 

dari  bahan-bahan hukum yang sudah kita seleksi, yang menurut kita, kita anggap 
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tepat dipergunakan sebagai dasar pembenar pendapat kita. Jalan berfikir yang 

logis dan konsisten juga harus kita perhatikan dalam menganalisis. Karena dalam 

ilmu hukum terdapat berbagai macam aliran, demikian juga dalam penemuan 

hukum, ada kemungkinan pendekatan yang kita pergunakan dalam melakukan 

analisis dan memberikan argumentasi bisa berbeda. Misalnya ada yang 

menggunakan pendekatan normative atau positivisme, ada yang menggunakan 

aliran histories, realisme, studi hukum kritis, aliran penemuan hukum otonom, 

heteronom, dsb. Hal tersebut wajar-wajar saja. Hasil analisis yang baik adalah 

yang paling sedikit memperoleh tentangan dari sudut pandang ilmiah. 

Dalam melakukan analisis pada dasarnya kita melakukan penemuan hukum, yakni 

mencoba menerapkan hukum yang sekiranya tepat diterapkan dalam 

menyelesaikan persoalan hukum konkrit. Oleh karena itu ketepatan metode 

penemuan hukum mana yang dipilih juga harus diperhatikan. 

Analisis yang dilakukan haruslah seteliti dan selengkap mungkin, karena 

eksaminasi merupakan upaya mengkritisi putusan hakim, sehingga isinya haruslah 

lebih baik dari pada yang dieksaminasi.  

Upayakan bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang mudah dimengerti oleh 

awam, sekalipun agak sulit juga, karena ada kemungkinan terdapat istilah-istilah 

khas hukum yang tidak ada padanan katanya dalam bahasa sehari-hari. 

Semua persoalan hukum harus kita analisis satu persatu secara sistematis, 

termasuk apabila ada sub-sub pokok persoalannya. 

Ada kemungkinan dalam menganalisis kita menduga atau mengemukakan adanya 

indikasi putusan hakim diarahkan pada suatu hasil tertentu, yang mungkin secara 

normative tidak salah. Misalnya: tidak ditahannya Tomy, secara normative dapat 

dibenarkan oleh KUHAP, akan tetapi dengan argumentasi dan analisis yang kuat 

kita dapat saja memberikan suatu dugaan (sebatas dugaan atau indikasi) bahwa 

ada kesengajaan Tomy tidak ditahan karena “factor non yuridis”. Mungkin kita 

tidak perlu mengatakan ada “indikasi suap”. Tapi dari dugaan kita tersebut, 

biarlah pembaca yang memberikan penafsiran dan penilaian tersendiri atas kinerja 

aparat penegak hukum tersebut.  

 

5.  Kesimpulan: pendapat hukum kita atas hasil analisis 

Setelah persoalan-persoalan hukum kita analisis dengan argumentasi yuridis yang 

kuat, hasilnya kita rumuskan dalam kesimpulan atau pendapat hukum. Jumlah 
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kesimpulan  haruslah sama dengan jumlah persoalan. Apabila persoalan hukum 

terdiri dari persoalan pokok dan sub-sub, maka selain menyimpulkan masing-

masing sub pokok persoalan, pada akhirnya kita akan membuat kesimpulan 

persoalan pokoknya.  

Selain merumuskan kesimpulan atau pendapat hukum, kita dapat merumuskan 

suatu rekomendasi berdasarkan kesimpulan atau pendapat hukum kita. Misalnya, 

apabila kita berpendapat bahwa putusan hakim menyimpang dari hukum materiil 

dan hukum acara, maka rekomendasi kita: ajukan kasasi (kalau masih dalam taraf 

putusan banding).  Kalau kita menyimpulkan: ada indikasi penyuapan/ judicial 

corruption, rekomendasi kita misalnya: majelis hakimnya perlu diperiksa.  

 

F.  Isi dan Sistematika Laporan Hasil Eksaminasi 

Setelah selesai melakukan langkah-langkah eksaminasi, maka hasilnya dituangkan 

dalam bentuk laporan hasil eksaminasi.  Secara umum, isi dan sistematika laporan 

hasil eksaminasi adalah sebagai berikut: 

1. Judul 

Dalam judul, tuliskan perkara yang dieksaminasi, beserta putusannya. Agar 

mudah diingat oleh masyarakat atau pembacanya, yang dituliskan dalam judul 

kasus adalah bagian yang populer atau menarik dari kasus tersebut. Misalnya:  

a. Eksaminasi perkara “ Akbar Tanjung”. Putusan PN … No…./PT DKI No…./MA 

No…. 

b. Eksaminasi perkara “ Bank Bali (Joko S.Chandra)” Putusan 

PN…No…./PT…No…/MA. No…. 

c. Eksaminasi perkara “Dana Kredit Usaha Tani (Malang)”. Putusan 

PN…No…/PT…No…/MA No… 

 

2. Daftar Isi 

Sebagaimana bentuk-bentuk laporan pada umumnya, agar pembaca dapat 

menelusuri dan melihat isi serta sistematika laporan secara cepat, maka setelah 

judul, halaman berikut dari laporan hasil eksaminasi adalah daftar isi.  Untuk 

laporan hasil eksaminasi pada umumnya, setelah halaman Judul, dapat diikuti 

terlebih dahulu dengan kata pengantar. Untuk laporan hasil eksaminasi sebagai 

mata kuliah, kata pengantar barangkali dapat dihilangkan.  
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Daftar isi  memuat kerangka isi dan sistematika laporan hasil eksaminasi dalam 

Bab-bab serta Sub-Bab, disertai halaman penunjuknya. Susunan daftar isi laporan 

hasil eksaminasi adalah sebagai berikut. 

- Halaman Judul 

- Kata pengantar (sebagai  mata kuliah dapat dihilangkan) 

- Halaman Daftar isi 

- BAB  I. FAKTA/KASUS POSISI  

- BAB II: PERUMUSAN PERSOALAN HUKUM 

- BAB III. PENELUSURAN BAHAN-BAHAN HUKUM 

- BAB IV. ANALISIS 

- BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 

3. Fakta/Kasus Posisi 

4. Perumusan Persoalan Hukum 

5.  Penelusuran bahan-bahan Hukum 

6.  Analisis 

7.  Kesimpulan 

 

Selain harus memperhatikan aturan tentang isi dan sistematika diatas, untuk 

pembuatan laporan hasil eksaminasi sebagai mata kuliah, aturan lain yang harus 

diperhatikan terutama tentang tata tulis adalah sebagai berikut. 

- jumlah halaman sekitar 15-20 halaman 

- spasi 1,5 

- sampul depan warna kuning  

- kerta kwarto (A-4) 

- dijilid 

- tuliskan nama-nama serta No.mahasiswa sebagai penulis/eksaminator 

pada halaman judul, di bawah judul.  

H. Tugas pertanyaan 

1. Jelaskan secara singkat proses peradilan pidana, perdata dan TUN. 

2. Jelaskan isi dan sistematika putusan sebagai obyek yang dapat dieksaminasi. 

3. Jelaskan metode-metode yang dapat dipergunakan dalam penemuan hukum 

sebagai metode dalam menganalisis. 

4. Bagaimana seharusnya berargumentasi hukum itu?  
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5. Bagaimana bahasa yang harus digunakan dalam berargumentasi hukum?  

6. Jelaskan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan secara bertahap dalam 

melakukan eksaminasi.  

7. Jelaskan isi dan sistematika laporan hasil eksaminasi.  
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BAB   III 

PRAKTIKUM 

 

 

A. Tujuan Instruksional:  
 

- Memberikan ketrampilan dasar kepada mahasiswa tentang bagaimana melakukan 
eksaminasi yang benar secara sistematis, obyektif dan ilmiah serta independen. 

 
 

B. Aturan Umum:  
1. bahan praktikum eksaminasi 

Bahan praktikum adalah berkas perkara atau kasus yang telah dipilih oleh dosen  
atau diambilkan dari case book berdasarkan pilihan yang telah dilakukan oleh 
dosen. 

2. jadual praktikum  
 
Pertemuan Acara 

 
1 Kuliah  Bab I  

- Pada kuliah ini dosen memberikan kuliah tentang materi Bab I.  
- Setelah kuliah berakhir, mahasiswa diberi kesempatan bertanya. 
- Setelah kesempatan bertanya, mahasiswa diberi tugas terstruktur 

secara tertulis dari materi bab I sebagai evaluasi, yang harus 
dikumpulkan pada pertemuan kuliah berikutnya dan akan dinilai 
oleh dosen. 

- Mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas terstruktur tersebut, 
tidak mendapat point nilai untuk tugas tersebut. 

2 Kuliah Bab II 
- Pada kuliah ini dosen memberikan kuliah tentang materi Bab II.  
- Mahasiswa diberi kesempatan bertanya. 

 
3 Lanjutan Kuliah Bab II dan Penjelasan Tugas Praktikum 

- Dosen masih melanjutkan materi kuliah Bab II. 
- Setelah kuliah Bab II berakhir, mahasiswa diberi kesempatan 

bertanya. 
- Setelah kesempatan bertanya, mahasiswa diberi tugas terstruktur 

secara tertulis tentang materi bab II sebagai evaluasi, yang harus 
dikumpulkan pada pertemuan kuliah berikutnya dan akan dinilai 
oleh dosen. 

- Mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas terstruktur   tersebut, 
tidak mendapat point nilai untuk  tugas tersebut. 

- Selain tugas terstruktur untuk evaluasi kuliah Bab II,  mahasiswa 
diwajibkan membaca dan mempelajari berkas perkara/kasus A 
yang telah dibagikan/dikopi  sebelumnya di rumah (home work), 
untuk kemudian menyiapkan menyusun kasus posisinya, 
persoalan hukumnya serta penelusuran bahan-bahan hukumnya 
secara tertulis, yang harus diserahkan pada kuliah berikutnya 
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(membuat rangkap dua: satu untuk dosen, satu untuk presentasi 
dan diskusi di kelas). 

- Mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas menyusun kasus 
posisi, persoalan hukum dan penelusuran bahan hukum tepat 
waktu, dianggap tidak membuat tugas dan tidak akan 
memperoleh point nilai untuk tugas tersebut. 

4 Kasus A: Presentasi dan diskusi kasus posisi dan 
persoalanhukum atas kasus/fakta yang telah dipelajari 
sebelumnya serta penelusuran bahan hukum 

- Mahasiswa menyerahkan satu eksemplar tugasnya kepada dosen. 
- Dosen mempersilahkan atau menunjuk 3-5 mahasiswa untuk 

maju ke depan mempresentasikan tugasnya.  Mahasiswa lainnya  
wajib aktif bertanya, mengomentari atau mendebat hasil tulisan 
temannya yang presentasi. 

- Keaktifan selama presentasi dan diskusi, baik selaku penyaji 
maupun penanya, merupakan point penilaian. Mahasiswa yang 
tidak aktif tidak mendapat point nilai. Mahasiswa yang aktif yang 
memperoleh nilai. Kualitas presentasi dan pertanyaan/komentar 
juga akan dinilai lebih tinggi.   

- Pada akhir presentasi dan diskusi, mahasiswa diwajibkan 
mempersiapkan menyusun analisisnya (eksaminasinya) atas 
persoalan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya sebagai 
home work secara tertulis. Tugas dibuat rangkap dua: satu 
eksemplar untuk dosen, satu untuk presentasi dan diskusi di 
kelas. 

- Mahasiswa yang tidak membuat tugas analisis tepat waktu 
dianggap tidak membuat tugas dan tidak akan memperoleh point 
nilai untuk tugas tersebut. 

5 Presentasi dan diskusi analisis 
- Mahasiswa menyerahkan satu eksemplar tugasnya kepada dosen. 
- Dosen mempersilahkan atau menunjuk 3-5 mahasiswa untuk 

maju ke depan mempresentasikan tugasnya. Mahasiswa yang lain 
mengajukan pertanyaan, mengomentari atau mendebat hasil 
analisis temannya yang presentasi. 

- Keaktifan selama presentasi dan diskusi, baik selaku penyaji 
maupun penanya, merupakan point penilaian. Mahasiswa yang 
tidak aktif tidak mendapat point nilai. Mahasiswa yang aktif yang 
memperoleh nilai. Kualitas presentasi dan pertanyaan/komentar 
juga akan dinilai lebih tinggi.   

- Pada akhir presentasi dan diskusi, mahasiswa diwajibkan 
menyusun kesimpulan atau pendapat hukum atas hasil analisisnya 
sebagai home work secara tertulis. Tugas dibuat dalam  2 
eksemplar: satu untuk dosen, satu untuk presentasi dan diskusi. 

- Mahasiswa yang tidak membuat tugas menyusun kesimpulan 
tepat waktu dianggap tidak membuat tugas dan tidak 
memperoleh point nilai untuk tugas tersebut. 

6 Presentasi, diskusi kesimpulan dan Evaluasi dari Dosen serta 
perbaikan oleh mahasiswa. 

- Mahasiswa menyerahkan satu eksemplar tugasnya kepada dosen. 
- Dosen mempersilahkan atau menunjuk 3-5 mahasiswa untuk 



Modul Mata Kuliah Eksaminasi                                                                                  39 

maju ke depan mempresentasikan tugasnya. Mahasiswa yang lain 
mengajukan pertanyaan, mengomentari atau mendebat hasil 
analisis temannya yang presentasi. 

- Keaktifan selama presentasi dan diskusi, baik selaku penyaji 
maupun penanya, merupakan point penilaian. Mahasiswa yang 
tidak aktif tidak mendapat point nilai. Mahasiswa yang aktif yang 
memperoleh nilai. Kualitas presentasi dan pertanyaan/komentar 
juga akan dinilai lebih tinggi.   

- Dosen memberikan evaluasinya secara keseluruhan atas hasil 
tugas-tugas dan presentasi serta diskusi yang telah dilakukan 
mahasiswa, serta memberikan evaluasi atas tugas-tugas  tertulis, 
baik untuk formatnya maupun substansinya, untuk diperbaiki 
mahasiswa. 

- Setelah diperbaiki, seluruh tugas tertulis disusun sebagai hasil 
ekseminasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Hasil keseluruhan 
ekseminasi disusun dengan memperhatikan pedoman tentang isi 
dan sistematika laporan ekseminasi yang telah ada dalam buku 
pedoman, diserahkan paling lambat pada awal ujian Mid 
Semester. 

 
UJIAN MID Materinya: Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari variasi kasus A yang 

akan dibuat oleh dosen. 
Sifatnya: open book. 

7 Membahas hasil ujian mid semester dan tugas berikutnya 
- dosen memberikan jawaban yang dianggap tepat, dengan 

mengomentari hasil ujian para mahasiswa. 
- Dosen mewajibkan mahasiswa mempelajari dan membaca kasus 

B untuk menyiapkan menyusun kasus posisinya, persoalan 
hukumnya serta penelusuran bahan hukumnya secara tertulis 
sebagai home work. Tugas dibuat rangkap dua: satu untuk dosen, 
satu untuk presentasi dan diskusi di kelas. 

- Mahasiswa yang tidak membuat tugas tersebut tepat waktu 
dianggap tidak membuat tugas menyusun kasus posisi, persoalan 
hukum dan bahan hukum serta tidak memperoleh point nilai 
untuk tugas tersebut. 

8 Kasus B: Presentasi dan diskusi kasus posisi dan  persoalan 
hukum atas kasus/fakta yang telah dipelajari sebelumnya  

serta penelusuran bahan hukum 
- Mahasiswa menyerahkan satu eksemplar tugasnya kepada dosen. 
- Dosen mempersilahkan atau menunjuk 3-5 mahasiswa untuk 

maju ke depan mempresentasikan tugasnya.  Mahasiswa lainnya  
wajib aktif bertanya, mengomentari atau mendebat hasil tulisan 
temannya yang presentasi. 

- Keaktifan selama presentasi dan diskusi, baik selaku penyaji 
maupun penanya, merupakan point penilaian. Mahasiswa yang 
tidak aktif tidak mendapat point nilai. Mahasiswa yang aktif yang 
memperoleh nilai. Kualitas presentasi dan pertanyaan/komentar 
juga akan dinilai lebih tinggi.   

- Pada akhir presentasi dan diskusi, mahasiswa diwajibkan 
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mempersiapkan menyusun analisisnya (eksaminasinya) atas 
persoalan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya sebagai 
home work secara tertulis. Tugas dibuat rangkap dua: satu 
eksemplar untuk dosen, satu untuk presentasi dan diskusi di 
kelas. 

- Mahasiswa yang tidak membuat tugas analisis tepat waktu 
dianggap tidak membuat tugas dan tidak akan memperoleh point 
nilai untuk tugas tersebut. 

 
 

9 Presentasi dan diskusi analisis 
- Mahasiswa menyerahkan satu eksemplar tugasnya kepada dosen. 
- Dosen mempersilahkan atau menunjuk 3-5 mahasiswa untuk 

maju ke depan mempresentasikan tugasnya. Mahasiswa yang lain 
mengajukan pertanyaan, mengomentari atau mendebat hasil 
analisis temannya yang presentasi. 

- Keaktifan selama presentasi dan diskusi, baik selaku penyaji 
maupun penanya, merupakan point penilaian. Mahasiswa yang 
tidak aktif tidak mendapat point nilai. Mahasiswa yang aktif yang 
memperoleh nilai. Kualitas presentasi dan pertanyaan/komentar 
juga akan dinilai lebih tinggi.   

 
10 Lanjutan Presentasi dan diskusi analisis 

- lanjutan Presentasi dan diskusi analisis. 
- Pada akhir presentasi dan diskusi, mahasiswa diwajibkan 

menyusun kesimpulan atau pendapat hukum atas hasil analisisnya 
sebagai home work secara tertulis.  

- Tugas dibuat dalam  2 eksemplar: satu untuk dosen, satu untuk 
presentasi dan diskusi.  

- Mahasiswa yang tidak membuat tugas menyusun kesimpulan 
tepat waktu dianggap tidak membuat tugas dan tidak 
memperoleh point nilai untuk tugas tersebut. 

11 Presentasi, diskusi kesimpulan dan Evaluasi dari Dosen serta 
perbaikan oleh mahasiswa. 

- Mahasiswa menyerahkan satu eksemplar tugasnya kepada dosen. 
- Dosen mempersilahkan atau menunjuk 3-5 mahasiswa untuk 

maju ke depan mempresentasikan tugasnya. Mahasiswa yang lain 
mengajukan pertanyaan, mengomentari atau mendebat hasil 
analisis temannya yang presentasi. 

- Keaktifan selama presentasi dan diskusi, baik selaku penyaji 
maupun penanya, merupakan point penilaian. Mahasiswa yang 
tidak aktif tidak mendapat point nilai. Mahasiswa yang aktif yang 
memperoleh nilai. Kualitas presentasi dan pertanyaan/komentar 
juga akan dinilai lebih tinggi.   

- Dosen memberikan evaluasinya secara keseluruhan atas hasil 
tugas-tugas dan presentasi serta diskusi yang telah dilakukan 
mahasiswa, serta memberikan evaluasi atas tugas-tugas  tertulis, 
baik untuk formatnya maupun substansinya, untuk diperbaiki 
mahasiswa. 

- Setelah diperbaiki, seluruh tugas tertulis disusun sebagai hasil 
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ekseminasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Hasil keseluruhan 
ekseminasi disusun dengan memperhatikan pedoman tentang isi 
dan sistematika laporan ekseminasi yang telah ada dalam buku 
pedoman, diserahkan paling lambat pada pertemuan berikutnya. 

 
12 Evaluasi secara keseluruhan oleh dosen atas hasil eksaminasi 

Kasus A dan B 
- Dosen memberikan evaluasinya secara keseluruhan atas laporan 

hasil eksaminasi baik kasus A maupun kasus B.  
 

 

3. Penilaian  

- Mata kuliah eksaminasi tidak ada ujian akhir tertulis.  
- Nilai akhir diperoleh dari komponen: 

a. Tugas tertulis:  
- Materi bab I, bab II 

      Bobotnya masing-masing: 1 
- Penyusunan kasus posisi-persoalan hukum-penelusuran bahan 

hukum, penyusunan analisis (A&B) 
Bobotnya masing-masing: 2 

- Penyusunan kesimpulan (A&B) 
      Bobotnya: 1 

- Penyusunan laporan hasil eksaminasi (A&B). 
      Bobotnya: 2 

 
b. Presentasi dan diskusi: (kasus posisi-persoalan hukum-penelusuran 

bahan hukum), (analisis), (kesimpulan) (A&B).  
      Bobotnya masing-masing: 1 
 
c. Nilai akhir:  Σ(nilai masing-masingX bobot masing-masing)  

                                                                      20 
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∗ Format telah dirubah semata-mata untuk kepentingan akademik, tanpa mengurangi substansinya. 
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BAB  I 
KASUS POSISI 

 
 

Kronologis kasus “AW”: 

- 11 Oktober 1995 

Dalam perbincangan dengan beberapa wartawan di rumah makan Minang Ria, AW, 

karyawan Kandatel TELKOM Yogyakarta mengungkapkan bahwa ada ketidakberesan 

dalam pelaksanaan perijinan wartel di Yogyakarta, dimana ada beberapa pengusaha 

wartel telah dikenai pungutan liar oleh fungsionaris Asosiasi Pengusaha Wartel 

Indonesia (APWI) Yogyakarta, mencakup jumlah jutaan rupiah. Pungli tersebut 

dimaksudkan untuk”keperluan oknum di PT Telkom Yogyakarta”. 

Sebelumnya AW sudah menekankan bahwa perbincangan ini off the record atau tidak 

untuk disiarkan. Wartawan yang hadir adalah Suryadi dan Irwan Suud (Yogya Post), 

Sianturi (majalah Fakta), Putut Wiryawan, Asril DT (Suara Merdeka) dan Jarot 

(Antara). Dalam pertemuan tersebut sdr. Suryadi mengaku wartawan dari majalah 

berita kriminalitas dari Jakarta. 

 

- 12 Oktober 1995 

Koran Yogya Post memuat pembicaraan tersebut dengan judul “tidak benar ada 

pungutan APWI Yogyakarta”. Isi berita menyebutkan bahwa sdr. AW, melakukan 

konferensi pers tentang adanya PUNGLI di tubuh APWI. Dalam pemberitaan yang 

sama, YO selaku ketua APWI membantah dengan menyatakan bahwa  tidak benar 

pengurus APWI DIY melakukan pungli. Koran Yogya Post merupakan Koran milik dari 

Ketua APWI Yogyakarta, YO. Koran lain tidak memuat berita tersebut. 

 

- 16 Oktober 1995 

YO membuat pengaduan ke POLRES Yogyakarta, dengan tuduhan sdr. AW telah 

melakukan penistaan/fitnah terhadapnya sebagai Ketua APWI DIY. Oleh Jaksa AW 

didakwa melanggar Pasal 311 (1) KUHP yakni melakukan tindak pidana menista 

dengan tulisan dan Pasal 310 ayat (1) KUHP, yakni telah sengaja merusak 

kehormatan atau nama baik dengan jalan menuduh sesuatu perbuatan. Padahal dari 

bukti tulisan Koran yang diajukan jaksa dalam surat dakwaannya, tidak ada 

pernyataan yang secara eksplisit bernada mencemarkan nama baik YO, melainkan 

hanya dikatakan”fungsionaris APWI”, tidak menyebut nama. Kemudian AW juga 
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mengatakan bahwa pernyataannya adalah “off the record”, tapi wartawan Yogya Post 

-yang nota bene pemiliknya adalah YO sendiri” telah menyiarkan pernyataan AW 

tersebut. 

 

-   27 November 1996. 

Di PN Yogyakarta, majelis Hakim yang dipimpin oleh Mohamad Yuliarno,SH 

memutuskan sdr. AW dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara 2 bulan. AW 

mengajukan banding ke PT Yogyakarta. Dalam pertimbangan putusan hakim PN 

Yogyakarta, sama sekali tidak mempertimbangkan pernyataan off the record dari AW. 

Dalam putusannya hakim juga mengesampingkan isi kesaksian dari saksi-saksi yang 

diajukan terdakwa. Ada 2 saksi terdakwa yang menyatakan bahwa saksi selaku 

pemilik wartel dimintai uang oleh APWI untuk pengurusan ijin pendirian wartel yang 

kemudian saksi tersebut menarik kembali kesaksiannya dan hakim juga  tidak 

mendalami lebih lanjut mengapa saksi-saksi terdakwa menarik kembali kesaksiannya 

dipersidangan. Hakim juga tidak mengorek lebih lanjut keterangan saksi yang saling 

bertentangan tentang siapa yang berinisiatif mengundang wartawan. Hakim juga tidak 

mendalami lebih lanjut fakta bahwa hanya Yogya Post yang memuat berita, 

sementara wartawan Koran lain tidak menyiarkan, sementara diketahui bahwa YO 

adalah pemilik Yogya Post. Hakim tidak mendalami lebih lanjut keterangan saksi 

Harsanto, apakah Y.O pernah menerima uang yang diserahkan kepada APWI, 

sementara itu ada bukti tertulis yang telah menunjukkan bahwa YO telah menerima 

uang tersebut. 

  

- 25 Januari 1997 

AW banding. Putusan PT DIY menyatakan sdr.AW tidak terbukti bersalah dan bebas 

dari hukuman penjara. Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan hakim. 

Hakim PT DIY dalam pertimbangan putusannya menilai AW tidak terbukti secara sah 

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, yakni Pasal 311 

ayat (1), terutama yang tidak terbukti adalah unsur ketiga. Ini berarti unsur kedua 

pasal 311 ayat (1), yakni perbuatan mencemarkan nama baik (pasal 310 ayat 1) oleh 

hakim PT dianggap terbukti. Tapi di pertimbangan lainnya hakim PT menyatakan 

bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan pencemaran nama baik (pasal 

310 ayat 1), karena untuk kepentingan umum.   
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- 12 Januari 1998. 

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, MA membatalkan putusan PT DIY dan menyatakan 

AW bersalah melakukan tindak pidana secara lesan atau memfitnah dan dikenai 

hukuman pidana penjara 2 bulan. Dalam pertimbangannya majelis hakim kasasi 

menyatakan bahwa off the record tidak dapat dilakukan oleh setiap orang dan di semua 

tempat sebagaimana yang dilakukan terdakwa. AW dianggap melakukan perbuatan 

yang merugikan nama baik orang lain secara sadar, tetapi mau lari dari tanggung jawab 

dengan dalih off the record. Hakim kasasi juga mengoper begitu saja alasan jaksa 

dalam memori kasasinya dan pertimbangan hakim PN, tanpa menjelaskan dimana letak 

kesalahan dari terdakwa. 

 

- 13 Maret 1998 

AW mengajukan permohonan PK melalui kuasa hukumnya. AW mengajukan novum 

berupa surat pernyataan bermeterai dari sdr. Sukardi, (pemilik wartel Argo Seloko), 

sdr.Hadi Mulyo (pemilik Wartel Usaha Jaya), sdr.Irwan Hendro Santo dan sdr.Slamet 

raharjo. Keempat orang tersebut membuat pernyataan bahwa pernah menyetor 

sejumlah uang kepada YO. 

 

- Januari 2002 

Majelis hakim PK pimpinan Suharso menolak peninjauan kembali yang diajukan AW, 

dengan alasan, pengajuan PK tidak memenuhi syarat formil untuk dapat diajukannya 

PK. 
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BAB  II 

PERUMUSAN PERSOALAN HUKUM 

 

 Dari kasus posisi diatas dapat diajukan beberapa persoalan hukum sebagai 

berikut. 

1. Apakah sikap hakim yang tidak mendalami lebih lanjut mengapa saksi-saksi terdakwa 

menarik kembali kesaksiannya dipersidangan, sudah tepat dalam rangka mencari 

kebenaran materiil? 

2. Apakah sikap hakim yang tidak mengorek lebih lanjut keterangan saksi yang saling 

bertentangan tentang siapa yang berinisiatif mengundang wartawan sudah tepat 

dalam rangka mencari kebenaran materiil?  

3. Apakah sikap hakim yang  tidak mendalami lebih lanjut fakta bahwa hanya Yogya Post 

yang memuat berita, sementara wartawan Koran lain tidak menyiarkan, sementara 

diketahui bahwa YO adalah pemilik Yogya Post sudah tepat dalam rangka mencari 

kebenaran materiil tentang salah tidaknya terdakwa dalam pemuatan berita tersebut? 

4. Apakah pertimbangan hukum dalam putusan hakim PN yang tidak menghubungkan 

unsur kedua tindak pidana 311 ayat (1) dengan pasal 310 ayat (1) dapat dibenarkan?  

5. Apakah pertimbangan hakim PT yang sepakat dengan dengan hakim PN atas 

terbuktinya unsur pertama dan kedua pasal 311 ayat (1) tapi tidak sepakat dengan 

hakim PN yang menyatakan terbuktinya unsur ketiga pasal 311 ayat (1), tapi di sisi 

lain dalam pertimbangannya hakim PT menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan 

tindak pidana pasal 310 ayat (1), tidak bertentangan dengan logika berfikir 

yuridisnya? 

6. Apakah pertimbangan hakim kasasi yang hanya mengoper memori kasasinya jaksa 

dan pertimbangan hukum PN tanpa menunjukkan dimana letak kesalahan dari 

terdakwa, secara hukum acara dapat dibenarkan? 

7. Apakah pendapat hakim kasasi yang menyatakan bahwa off the record hanya dimiliki 

oleh orang-orang tertentu dan dalam situasi tertentu, menurut hukum atau ilmu 

pengetahuan dapat dibenarkan? 

8. Apakah pertimbangan hakim kasasi yang menyatakan AW hendak menghindar dari 

tanggung jawab sudah tepat, sementara faktanya: pernyataan AW adalah off the 

record dan hanya Koran Yogya Post -yang nota bene milik YO yang merasa namanya 

dicemarkan- yang menyiarkan pernyataan arifin tersebut? Apakah bukan YO sendiri 

yang justru harus bertanggung jawab atas penyiaran tulisan yang off the record 
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tersebut? Dengan kata lain: unsur mencemarkan nama baik orang lain, dilakukan oleh 

orang yang merasa dicemarkan sendiri?  
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BAB  III 

PENELUSURAN BAHAN HUKUM 

 

 

- Pasal 310 ayat (1) KUHP: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau 

nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang 

supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana 

penjara paling lama sembilan bulan  atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. 

- Pasal 310 ayat (2) KUHP: “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang 

disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena 

pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan 

atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. 

- Pasal 310 ayat (3) KUHP: “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis 

jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa 

untuk membela diri”. 

- Pasal 311 ayat (1) KUHP: “Barang siapa melakukan kejahatan pencemaran atau 

pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang 

dituduhkan itu tidak benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan 

bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan 

fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. 

- Pasal 315 KUHP: “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat 

pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan oleh seseorang, baik di 

muka umum dengan tulisan atau lesan, maupun di muka orang itu sendiri dengan 

lesan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan 

kepadanya diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 

empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. 

- Unsur-unsur pasal 310 ayat (1): 

1. Barang siapa 

2. Kesalahannya bersifat kesengajaan 

3. Perbuatan pidananya: menyerang kehormatan atau nama 

baik orang lain, dengan menuduh sesuatu hal, dengan 

maksud supaya diketahui umum. 

- Unsur-unsur pasal 310 ayat (2) 

1. Unsur-unsur pasal 310 ayat (1) 
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2. perbuatan pidananya dilakukan dengan cara tulisan atau 

gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di 

muka umum. 

- Unsur-unsur Pasal 315: 

1. Ada kesalahan yang berbentuk kesengajaan 

2. Perbuatan pidananya: tidak bersifat pencemaran atau 

pencemaran tertulis yang dilakukan oleh seseorang, baik di 

muka umum dengan tulisan atau lesan, maupun di muka 

orang itu sendiri dengan lesan atau perbuatan, atau dengan 

surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. 

- Unsur-unsur fitnah (Pasal 311 ayat 1): 

1. Sengaja 

2. Menyerang kehormatan  atau nama baik seseorang, dengan 

menuduh sesuatu, dengan maksud supaya diketahui umum, 

dengan lesan atau tulisan atau gambar yang disiarkan, 

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. 

3. Dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan 

itu benar dan tidak membuktikannya. 

 

- Pasal 312 KUHP: “Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam 

hal-hal sebagai berikut: (1) apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa 

kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan 

demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, (2) apabila 

seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya. 

- Pasal 313 KUHP: “Pembuktian yang dimaksud pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal 

yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak 

dimajukan. 

- Pasal 314 ayat (1) KUHP: “Jika yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi 

tetap dinyatakan salah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah 

tidak mungkin. 

- Istilah off the record menurut bahasa artinya adalah “tidak resmi”, tidak boleh 

diumumkan. Semua pernyataan yang disampaikan kepada wartawan pada 

prinsipnya adalah untuk dipublikasikan, kecuali sebaliknya bahwa  pernyataan 

tersebut disampaikan bahwa “off the record”. Wartawan dapat mengutip sumber 
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berita dengan menyebut secara lengkap, kecuali sumber berita menyatakan 

sebaliknya bahwa agar disembunyikan atau tidak disebutkan. Adalah hak dari 

sumber berita untuk tidak mau disebutkan namanya atau pernyataan yang 

disampaikannya bersifat “off the record”. 

- Keterangan atau pernyataan “off the record” dapat disampaikan oleh semua orang 

yang menjadi sumber berita. Informasi yang bersumber dari keterangan “off the 

record” tersebut merupakan bahan informasi awal bagi wartawan untuk 

melakukan pendalaman lebih lanjut dengan sumber berita yang lain. Maka dari itu, 

keterangan yang bersifat “off the record” tidak boleh langsung diberitakan dan 

belum menjadi keterangan resmi atau keterangan akhir yang lengkap yang masih 

memerlukan pengujian ulang. Wartawan bisa saja memberitakan suatu berita 

ternyata isi berita tersebut adalah sesuai dengan keterangan dari sumber berita 

yang disampaikan “off the record”, asal wartawan tersebut tidak menyebutkan 

bahwa sumber beritanya berasal dari keterangan sumber berita yang bersifat “off 

the record”. 

- Atas keterangan yang bersifat “off the record”, yang kemudian dimuat oleh 

wartawan di Koran, maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang 

memberitakan, dalam hal ini Koran yang memberitakan berita tersebut. 

Selanjutnya, sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam pers, maka 

pimpinan umum atau pimpinan redaksi bertanggung jawab atas isi berita yang 

mengandung pencemaran nama baik. Atau yang bersangkutan dapat 

melimpahkan kepada wartawannya, apabila wartawan tidak memberitahu bahwa 

sumber beritanya menyatakan “off the record”.  

- Jika pemberitaan yang bersifat off the record tersebut merugikan pihak korban 

yang tidak lain adalah pimpinan Koran itu sendiri, maka tidak cukup alasan untuk 

menyatakan bahwa yang menyerang kehormatan adalah sumber berita. Di sini 

terjadi penyerangan kehormatan terhadap dirinya sendiri, karena insiatif yang 

menyebarkan adalah Koran itu sendiri. 

- Masalah off the record  adalah bukan masalah aturan perundang-undangan, 

melainkan masalah dalam kode etik pers.  Pada ketentuan no. 4 kode etik 

wartawan, ditentukan: “Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang 

bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul serta tidak menyebutkan identitas korban 

kejahatan kesusilaan”. 
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- Ketentuan No.6 Kode Etik pers menyatakan bahwa: “ Wartawan Indonesia 

memiliki  hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan 

off the record sesuai dengan kesepakatan. 

- Ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan: 

“Wartawan memiliki dan menataati kode etik jurnalisitik”. 

- Yang menilai, apakah wartawan menyalahi atau tidak kode etik, adalah Dewan 

Pers atau Dewan Kode Etik Pers. 

- Pasal 30 UU No.14 Tahun 1985 menyatakan: “ MA dalam tingkat kasasi 

membatalkan semua putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan 

badan peradilan dalam hal pengadilan: 

a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya 

b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku 

c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang 

bersangkutan. 

 Ketentuan tentang kasasi tersebut juga diatur di dalam Pasal 253 KUHAP. 

- Pasal 244 KUHAP: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat 

terakhir oleh pengadilan lain selain MA, terdakwa atau penuntut umum dapat 

mengajukan permintaan kasasi kepada MA, kecuali terhadap putusan bebas. 

- Dasar pengajuan PK menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP: 

a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika 

keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya 

akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, 

atau tuntutan PU tidak dapat diterima, atau terhadap perkara tersebut 

diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. 

b. Apabila dalam berbagai hal terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, 

akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan yang dinyatakan telah 

terbukti tersebut, ternyata telah bertentangan satu sama lain. 

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau 

suatu kekeliruan yang nyata. 

- Pasal 266 KUHAP menyatakan: 

(1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi permintaan 

sebagaimana tersebut pada pasal 263 ayat (2), MA menyatakan bahwa 
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permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai 

alasannya. 

(2) Dalam hal MA berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat 

diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Apabila MA tidak membenarkan alasan pemohon, MA menolak permintaan 

peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan 

PK itu tetap berlaku disertai alasan pertimbangannya. 

b. Apabila MA membatalkan putusan yang dimintakan PK dan menjatuhkan 

putusan: bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat 

menerima tuntutan PU, putusan dengan menerapkan ketentuan pidana 

yang lebih ringan 

(3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh 

melebihi yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. 

- Jika ada keterangan saksi yang saling bertentangan antara yang diberikan di muka 

penyidik dan di muka pengadilan, yang berlaku adalah yang diterangkan di muka 

pengadilan. 

- Mengenai kesaksian yang dicabut, ada tiga kemungkinan: 

a. waktu memberikan pernyataan ditekan, sehingga  pernyataannya mungkin 

tidak benar. 

b. Pencabutannya yang di bawah tekanan, sehingga pernyataannya mungkin 

benar. 

c. Saksi berbohong mengenai isi kesaksiannya. 

- Apabila ada saksi yang mencabut keterangannya di muka pengadilan, harus 

diselidiki sebab-sebab ia mencabut. Jika pencabutannya karena ada ancaman atau 

tekanan, hakim harus menyelidiki lebih lanjut siapa yang mengancam dan 

menekan dan menindak yang mengancam atau menekan tersebut. Jika 

pencabutannya adalah karena waktu memberi kesaksian ditekan, ada 

kemungkinan isi kesaksiannya tidak benar dan isi kesaksian di bawah tekanan 

tersebut tidak sah. Jika pencabutannya  yang di bawah ditekanan, maka 

pencabutannya yang tidak sah dan kesaksian yang sudah diberikan adalah sah. 

Jika pencabutannya atas inisiatif sendiri dan tidak terbukti ada tekanan waktu 

memberi kesaksian, ada kemungkinan saksi berbohong waktu memberikan 

keterangan. Saksi dapat dihukum karena memberikan keterangan bohong.  
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BAB IV 

ANALISIS 

 

 

A. Analisis terhadap putusan PN Yogyakarta 

Pembuktian 

1. Hakim tidak mendalami lebih lanjut pertimbangan mengapa para saksi yang 

diajukan terdakwa menarik kembali kesaksian yang diberikan pada saat berita 

pemeriksaan. Fakta di persidangan ini penting, untuk mengetahui, apakah 

keterangan yang diberikan dibawah paksaan atau ada paksaaan dari luar untuk 

menarik kesaksian yang diberikan. 

2. Hakim tidak mengorek lebih lanjut, siapa yang berinisiatif mengundang wartawan 

untuk konferensi pers di rumah makan Minang Ria, karena ada keterangan yang 

berbeda yang pada intinya bahwa insiatif bersumber dari terdakwa dan inisiatif 

bersumber dari orang lain yakni dari Suryadi (saksi). 

3. Dalam putusan pengadilan hal. 34 tertulis: “ … telah diadakan jumpa pers dari 

kehendak terdakwa sendiri, meskipun atas desakan saksi Suryadi yang 

sebelumnya dikenal terdakwa profesi Suryadi adalah wartawan. Dan atas 

kemauan terdakwa pula saksi Suryadi beberapa hari sebelum tanggal tersebut 

telah mengundang beberapa orang yang berprofesi sebagai wartawan…”. 

Kesimpulan hakim tersebut menunjukkan bahwa inisiatif untuk mengadakan 

konferensi pers tersebut bukan kehendak terdakwa sepenuhnya tapi atas desakan 

Suryadi. Keterangan penting ini tidak digali oleh hakim untuk mendalami motif atau 

niat terdakwa melakukan konferensi pers tersebut yang kemudian menjadi delik 

fitnah. 

Pembuktian unsur kesalahan berupa sengaja, yang ada hubungannya dengan 

sengaja mengundang wartawan, adalah aspek penting dalam delik fitnah atau delik 

penghinaan. Hakim belum mempertimbangkan sepenuhnya tentang kesengajaan 

terdakwa untuk melakukan perbuatan pencemaran nama baik atau melakukannya 

untuk maksud memberantas praktek pungli dalam pengurusan ijin pendirian wartel 

yang jelas-jelas merugikan Perusahaan Telkom di tempat terdakwa bekerja dan 

masyarakat yang berkeinginan untuk membuka usaha wartel. 

4. Dakwaan jaksa yang dituduhkan sebagai fitnah dalam berita yang dimuat pada 

pemberitaan pada Yogya Post yang dimuat dalam surat dakwaan jaksa berjudul 
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“tidak benar ada pungutan dari pengurus APWI” yang justru isinya adalah 

bantahan (sebut saja hak jawab), bukan pemberitaan konferensi pers terdakwa. 

Pernyataan yang bernada mencemarkan nama baiknya YO tidak tersurat secara 

eksplisit dalam pemberitaan tersebut. Sebenarnya belum ada penistaan lewat 

tulisan melalui Yogya Post yang sebenarnya hanya membantah keterangan AW. 

5. Saksi ada yang menyatakan menyerahkan uang kepada APWI untuk kepentingan 

pengurusan ijin pendirian wartel, meskipun kemudian ada yang menarik 

keterangannya. Fakta hukum ini berupa petunjuk bahwa ada fakta pernah 

menyerahkan sejumlah uang kepada APWI, tapi tidak dijadikan  pertimbangan 

hakim dalam mejatuhkan putusan. 

Hakim tidak mengorek keterangan lebih lanjut tentang bukti bahwa ada 

penyerahan sejumlah uang dan uang itu kok dipergunakan untuk membeli peralatan 

komputer dan lain-lain. Misalnya mencari bukti berapa harganya, apakah APWI juga 

merangkap sebagai penjual alat-alat komputer atau telekomunikasi? Untuk membeli 

perlengkapan katanya harganya bermacam-macam, tetapi mengapa katanya uang 

yang dipergunakan untuk membeli itu kemudian dikembalikan setelah adanya 

pengungkapan perkara ini? Hakim tidak memperdalam hal ini yang sebenarnya punya 

kewajiban untuk menemukan kebenaran materiil. 

6. Di antara beberapa wartawan yang hadir ternyata hanya Yogya Post yang 

memuat berita tentang konferensi pers di rumah makan Minang Ria. Mengapa 

Koran lain tidak memuat berita tersebut? Hal inipun tidak diperdalam oleh hakim 

lebih lanjut di persidangan, setidak-tidaknya dalam pertimbangan hukumnya. 

7. Hakim tidak mendalam lebnih lanjut, mengapa ada wartawan yang mengaku 

nama Edi ternyata Irwan Suud. Jika ia wartawan semestinya ia harus 

memberitahukan identitas dengan jelas kepada nara sumber dan tidak 

menyembunyikannya. 

8. Hakim tidak pernah mengejar keterangan kepada Harsanto, apakah YO pernah 

menerima uang yang diserahkan kepadanya, sementara itu ada bukti tertulis yang 

telah menunjukkan bahwa ia menerima uang tersebut. 

9. Masalah pembuktian kebenaran tuduhan (Pasal 311 ayat 1): Pembuktian 

kebenaran tuduhan berbeda dengan saksi a de charge. Konteksnya berbeda. Saksi 

a de charge adalah saksi yang meringankan, sedangkan pembuktian kebenaran 

tuduhan adalah pembuktian bahwa tuduhan adalah benar adanya. Pembuktian 
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kebenaran tuduhan  dilakukan seijin hakim atas permintaan terdakwa berdasarkan 

ketentuan Pasal 312 dan 313 KUHP. 

10. Satu peristiwa didukung dengan bukti yang saling bertentangan, mestinya dalam 

hukum acara pidana harus dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

sesuai asas in dubio proreo. Untuk pertimbangan hakim bahwa AW telah 

membuat keterangan di hadapan orang banyak (6 orang wartwan), pertimbangan 

tersebut keliru, karena jumpa pers tersebut baru merupakan sarana untuk 

menyebarkan berita ke masyarakat umum/orang banyak dan oleh AW untuk nama 

YO diminta untuk out off the record. Ini artinya AW tidak ingin bermaksud 

menyebarluaskan nama tersebut ke muka umum. 

 

Pertimbangan putusan hakim 

1. Hakim dalam mempertimbangkan unsur perbuatan fitnah sebagaimana diatur 

Pasal 311 ayat (1) KUHP tidak sempurna. Menurut hakim Pasal 311 ayat (1) ada 3 

unsur, yakni: 

a. dengan sengaja 

b. Melakukan kejahatan mensita dengan lesan atau tulisan 

c. Kepada pelaku diijinkan membuktikan kebenaran atas tuduhannya itu, 

dalam hal tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan itu, sedangkan 

tuduhan itu diketahui tidak benar 

Terhadap unsur kedua hanya dibuktikan perbuatan menista dengan lesan atau 

dengan tulisan. Untuk membuktikan perbuatan tersebut menista dengan lesan 

atau tulisan, hakim mestinya menghubungkannya dengan pasal 310 ayat (1) dan 

(2) KUHP. Unsur Pasal 310 ayat (1) dan (2) adalah: 

a. sengaja 

b. menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 

c. dengan menuduhkan sesuatu hal 

d. dengan maksud supaya diketahui oleh umum. 

Dari unsur pasal 310 ayat (1) dan (2) tersebut, yang harus dibuktikan oleh hakim 

adalah apakah terdakwa memiliki kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau 

nama baik seseorang yang bersifat melawan hukum? 

2. Masalah pembuktian kebenaran tuduhan yang oleh hakim dianggap cukup 

dilakukan menurut saksi yang meringankan. Pembuktian tuduhan dalam delik 

fitnah selanjutnya diatur dalam pasal 312, 313 dan 314 KUHP. Pembuktian 
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kebenaran tuduhan hanya dibolehkan oleh hakim atas permintaan terdakwa. 

Paling tidak dilakukan atas dua alasan: pertama, tuduhan yang dilakukan itu 

adalah benar adanya (sesuai dengan apa yang ia ketahui) dan, kedua, perbuatan 

yang dilakukan tidak melawan hukum (karena untuk kepentingan umum, 

membela diri atau korbannya adalah pejabat yang dituduh karena menjalankan 

tugasnya). 

Dalam putusan hakim tersebut tidak tergambarkan bahwa pembuktian kebenaran 

tuduhan delik fitnah adalah atas permintaan terdakwa dan pada bagian awal 

(halaman 15 putusan) menempatkan saksi-saksi yang diajukan oleh penasehat 

hukum sebagai saksi a de charge, padahal saksi tersebut (khusus Surana dan 

Harsanto) adalah saksi untuk membuktikan kebenaran tuduhan yang diajukan 

oleh terdakwa dan tuduhan itu berkaitan dengan adanya perbuatan pidana atau 

pungli (catatan: ada foto kopi dokumen bahwa terdakwa juga melaporkan adanya 

pungutan liar tersebut kepada polisi). 

3. Mengenai surat pernyataan yang dicabut ada dua kemungkinan: 

a. pernyataannya tidak benar, karena mungkin di bawah tekanan atau keliru, 

atau 

b. pencabutannya yang dibawah tekanan, sedang pernyataanya sebenarnya 

adalah benar. 

Jadi kalau untuk menyusun petunjuk berdasarkan pada dicabutnya surat 

pernyataan, ini kurang cermat. Sedangkan petunjuk tentang kebenaran tuduhan 

mestinya tentang terbuktinya pungli, dan ini sebenarnya sudah terbukti, yakni 

berdasarkan: 

a. keterangan 2 saksi (Surana dan Harsanto) 

b. cek dari CV sarana utama jaya (dalam hal ini diterima oleh 

Arianto), padahal tidak ada hubungan dagang lain selain 

pengurusan ijin pendirian wartel/pembelian alat-alat wartel. 

4. Hakim tidak cukup arif dalam mepertimbangkan keterangan ahli tentang 

pernyataan atau keterangan yang bersifat “off the record”. Padahal bagian utama 

yang menjadi bagian dasar  yuridis apakah terjadi perbuatan pidana pencemaran 

lesan dalam delik fitnah yang didakwakan oleh JPU tersebut melawan hukum atau 

tidak. Dan perlu ditegaskan bahwa penilaian terhadap konferensi pers di RM 

Minang Ria yang dilakukan secara “Off the record” ini tepat atau tidak adalah 
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diberikan oleh ahlinya yaitu Dewan Pers (atau Dewan Kode etik) yang kemudian 

menjadi keterangan ahli. 

5. Materi kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan terdakwa tidak 

dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam mengambil putusan, bahkan 

hakim cenderung mementahkan materi pokok kesaksian yang diberikan oleh saksi 

yaitu kebenaran tentang adanya penyerahan uang untuk kepentingan pengurusan 

ijin pendirian melalui pengurus APWI beserta alat buktinya dengan 

menghubungkan keterangan pengadu (YO). 

6. Hakim dalam memberikan nilai terhadap kekuatan bukti saksi yang memberikan 

kesaksian berbeda mestinya tidak boleh mengutamakan kesaksian yang satu dan 

meniadakan kesaksian yang lainnya. Kekuatan pembuktian terhadap keterangan 

saksi yang saling bertentangan mestinya dicari jalan keluar dengan cara mencari 

bukti petunjuk yang ditemukan dalam persidangan. Dalam persidangan ditemukan 

bukti petunjuk adanya pungutan oleh APWI yang kemudian dalam proses 

persidangan para saksi mencabut keterangannya, kemudian pembayaran sejumlah  

uang kepada pengurus APWI tersebut diakui sebagai pembayaran pembelian 

peralatan komputer/wartel yang dibatalkan dan uang dikembalikan. 

7. Keyakinan hakim PN yang hanya berpegang pada keterangan penolakan pengadu 

(YO) dan mengabaikan alat bukti petunjuk adalah tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip dalam pembuktian perkara pidana. Melanggar asas audi et alteraam 

partem dan juga kurang dalam mengupayakan kebenaran materiil yang hendak 

dicapai oleh hukum acara pidana. 

 

B. Analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi DIY 

1. Hakim menyetujui pertimbangan hakim PN mengenai pembuktian unsur pertama 

dan kedua delik fitnah pasal 311 ayat (1) sedang hakim PT tidak sependapat 

dengan pembuktian unsur ketiga  yang dilakukan oleh hakim PN dan memberikan 

pertimbangan sendiri yang pada intinya bahwa terdakwa berhasil membuktikan 

kebenaran tuduhannya dengan merujuk pada kesaksian yang diberikan oleh 

Surana dan Harsanto serta alat bukti lainnya, termasuk alat bukti petunjuk yang 

terbukti di persidangan. 

Hakim PT yang langsung mengambil alih petimbangan hukum dalam pembuktian 

unsur pertama dan keua adalah kurang cermat, karena dalam pertimbangan 

hakim PN unsur kedua terbukti melakukan pencemaran secara lesan, sedangkan 
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ketika mempertimbangkan pembuktian dakwaan subsider pasal 310 ayat (1) 

hakim PT menyatakan tidak terbukti. Kalau hakim PT mengoper alih 

petrtimbangan hakim PN dalam dakwaan primer, semestinya pda saat 

mempertimbangkan  unsur kedua dakwaan primer juga menyatakan terbukti, 

tetapi ternyata menyatakan sebaliknya. 

2. Putusan pengadilan yang berisi pembebasan terdakwa dilakukan dengan alasan 

bahwa dakwaan tidak terbukti. Pernyataan tidak terbukti dari hakim perlu 

dicermati. 

a. Menurut pertimbangan hakim PT, dakwan primer untuk unsur pertama dan 

kedua terbukti, sedang usur ketiga tidak terbukti, karena terdakwa berhasil 

membuktikan bahwa tuduhan yang dilakukannya adalah benar. 

Selanjutnya hakim dalam mengambil kesimpulan tidak menghubungkan 

dengan isi ketentuan pasal 312 ke-1 yang pada intinya jika perbuatan 

pidana terdakwa bukan fitnah, karena terdakwa berhasil membuktikan 

bahwa tuduhannya adalah benar dan setelah ini semestinya juga 

dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk melindungi 

kepentingan umum atau membela diri. Singkatnya tidak melawan hukum. 

b. Terhadap dakwaan subsider, unsur kedua tidak terbukti, maka hakim 

memutus bebas. Tetapi hakim dalam pertimbangan lain menyatakan 

bahwa perbuatan terdakwa melakukan konferensi pers dilakukan untuk 

melindungi kepentigan umum agar warga masyarakat yang ingin 

mendirikan wartel supaya tidak dipungut beaya tambahan. 

Putusan yang berisi pembebasan yang dilakukan oleh hakim PT  tersebut 

membingungkan karena hakim mengambil alih putusan PN untuk pembuktian 

unsur pertama dan kedua dakwaan primer yang kesimpulannya menyatakan 

perbuatan terdakwa memenuhi unsur pertama dan kedua, sementara untuk 

pertimbangan dakwaan subsider hakim menyatakan tidak terbukti, padahal isi 

tuduhannya adalah sama dengan dakwan primer yaitu pencemaran dengan 

lesan. 

Jika hakim mengikuti logika hukum yang pertama, maka hakim semestinya 

menyatakan bahwa terdakwa berhasil membuktikan kebenaran tuduhannya 

dan perbuatan terdakwa tidak melawan hukum maka terdakwa dibebaskan 

dari dakwaan primer. 
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Sedangkan untuk dakwaan subsider hakim cukup menyatakan bahwa 

dakwaan subsider terbukti, tapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 

dilakukan untuk kepentingan umum, maka perbuatan terdakwa tidak  

melawan hukum dan terdakwa harus lepas dari tuntutan pidana. Jadi 

bukannya tidak terbukti, melainkan perbuatan terdakwa dilakukan untuk 

kepentingan umum. Dengan demikian perbuatan yang didakwakan jakasa 

penuntut umum terbukti, tetapi perbuatan itu tidak melawan hukum. Kalau 

perbuatan tidak melawan hukum maka bunyi diktumnya mestinya berisi: 

melepaskan dari tuntutan pidana. 

 

C. Analisis putusan Kasasi MA 

1. Pertimbangan MA yang mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara bebas 

dari PT. Dalam mengabulkan permohonan kasai MA hanya mengoper 

pertimbangan hukum yang diajukan oleh pemohon kasasi tanpa dibuktikan lebih 

lanjut dalam pertimbangan putusannya letak kesalahan dalam menerapkan hukum 

pembuktian dan selanjutnya hanya mengambil alih pertimbangan hukum yang 

digunakan oleh PN. 

Argumen hukum yang dijadikan bahan pertimbangan hukum lebih menekankan 

pada penafsiran terhadap pernyataan atau keterangan “Off the record”. Pada 

prinsipnya pendapat MA bahwa yang dapat memiliki hak untuk memberikan 

keterangan atau pernyataan “off the record” hanya pejabat tertentu dan dalam 

keadaan tertentu. Sesuai dengan ilmu pengetahun hukum pidana, khususnya di 

bidang pers, pendapat MA tersebut tidak tepat dan mengaburkan penafsiran 

terhadap kode etik wartawan dan hak-hak masyarakat sebagai sumber 

informasi/berita serta hak masyarakat untuk memperoleh berita yang benar. 

Mahkamah Agung berpendapat bahwa keterangan atau pernyataan yang “off the 

record” hanya dimiliki oleh pejabat publik tertentu. Atas dasar tersebut, terdakwa 

tidak memiliki kualifikasi sebagai pejabat publik tertentu yang memiliki hak untuk 

memberi pernyataan “Off the record”, maka keterangan yang disampaikan kepada 

wartawan yang isinya bersifat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, 

apakah selanjutnya dimuat dalam harian atau tidak adalah perbuatan 

pencemaran. 

Hak orang yang mengetahui informasi untuk memberikan keterangan  kemudian 

diminta untuk “Off the record” dimiliki oleh semua orang yang menjadi sumber 
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informasi bagi wartawan. Informasi yang bersifat “off the record” diberikan karena 

informasi tersebut belum lengkap dan diberitahukan kepada wartawan sebagai 

bahan awal untuk melakukan pendalaman atau penegcekan lebih lanjut. 

Pemuatan keterangan di Koran  yang bersumber dari berita “Off the record” 

adalah menjadi tanggung jawab Koran yang bersangkutan, khususnya wartawan 

yang memuatnya. 

2. Bagaimana jika yang menjadi korban atau yang dirugikan adalah pimpinan umum 

atau pimpinan redaksi dari Koran yang memberitakan keterangan atau pernyataan 

yang bersifat “off the record” itu sendiri? Jika benar bahwa obyek berita yang 

berisi pencemaran atau fitnah itu adalah PU atau PR Koran itu sendiri, sedang 

Koran lain tidak ada yang memuat, maka yang bertanggungjawab adalah Koran 

yang bersangkutan, apakah wartawan, PU atau PR yang melakukan pencemaran 

kehormatan atau nama baik dirinya sendiri. Pada umumnya jika ada sumber berita 

yang berisi keterangan atau pernyataan yang merugikan PU atau PR cukup 

dengan melakukan sensor atau kebijakan internal dengan cara tidak memuat di 

Koran yang bersangkutan. 

3. Terhadap pendapat hakim kasasi, yang menyatakan bahwa jika terbukti 

melakukan perbuatan pencemaran dan perbuatan itu dilakukan untuk melindungi 

kepentingan umum (pasal 310 ayat 3 atau pasal 312), maka putusan hakim 

mestinya berbunyi: melepaskan dari tuntutan pidana, bukan membebaskan dari 

dakwaan. Sedangkan MA menerima pertimbangan pemohon kasasi dan dalam 

permohonman kasasi (ke satu) menyatakan bahwa putusan PT seharusnya lepas 

dari tuntutan hukum yang berarti bunyi putusan MA, jika menyetujui argumen 

yang diberikan oleh pemohon kasasi, dictum putusannya berbunyi: melepaskan 

tuntutan pidana, bukan menyatakan terbukti menista secara lesan atau fitnah. 

4. Seperti halnya hakim PN, ternyata hakim kasasi juga tiadak cermat dalam menilai 

niat terdakwa untuk melakukan perlindungan kepentingan umum. Berdasarkan 

fakta ataupun alat bukti  terlampir, bahwa nyata-nyata terdakwa sebagai pegawai 

telkom yang bertugas dalam mengembangkan jaringan mendapat keluhan dan 

atau laporan adanya pungli. Oleh karena itu tidak keliru jika majelis hakim PT 

memahami makna (interpretasi logis) pasal 311 maupun 310 KUHP secara 

keseluruhan. 

5. Majelis hakim kasasi memberi penafsiran  yang tidak tepat, bahwa “Off the 

record” hanya dimiliki oleh orang atau pejabat tertentu saja, karena berdasarkan 
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kode etik jurnalisitk “Off the record” dipunyai oleh semua sumber berita tanpa 

menyebut jabatan dan atau kedudukannya. 

6. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 244 KUHP, bahwa putusan bebas 

merupakan putusan pertama dan terakhir, tetapi dalam perkembangannya 

berdasarkan Keputusan Menkeh No.M.14.PW.07.03 tahun 1983 tentang tambahan 

pedoman pelaksanaan KUHAP, putusan bebas dapat diajukan kasasi dengan 

alasan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran. Berdasarkan 

peraturan tersebut, permohonan kasasi atas putusan bebas menjadi persoalan 

hukum: apakah putusan demikian itu dapat diajukan kasasi dengan alasan situasi 

dan kondisi, demi hukum dan kebenaran dan keadilan. Selain itu mengingat 

adanya alasan permohonan upaya hukum atas putusan bebas seperti diatas, 

hakim MA seharusnya mempertimbangkan alasan penerimaan kasasi atas putusan 

bebas tersebut secara jelas dan tegas dengan menunjuk pada dasar hukumnya. 

7. Terhadap putusan MA, baik mengenai pertimbangan maupun amar putusannya, 

karena pada dasarnya MA bukan peradilan yang memeriksa fakta-fakta (judex 

factie) seharusnya hanya memeriksa tepat tidaknya penerapan hukum (judex 

juris), akan tetapi dalam kenyataannya MA dalam putusan tersebut justeru banyak 

menilai dan mempertimbangkan masalah fakta-fakta yang ada dalam 

pertimbangan putusan PN. 

8. MA dalam putusannya banyak menilai masalah definisi dan batasan tentang “off 

the record” dan tidak disertai dengan argumen dan referensi serta dasar hukum 

yang benar dan tepat. Karena pada dasarnya “Off the record” itu dapat 

dinyatakan oleh setiap orang sebagai sumber informasi dan apabila pemberi 

informasi  sudah menyatakan “off the record”, maka apabila informasi itu 

disebarluaskan berarti menjadi tanggung jawab yang menyebarluaskan itu sendiri, 

bukan pemberi informasi. Dengan demikian seharusnya hakim kasasi menyatakan 

perbuatan terdakwa tidak terbukti bersalah, dengan kata lain harus dibebaskan.  
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BAB  V 

KESIMPULAN HASIL EKSAMINASI DAN REKOMENDASI 

 

 Berdasarkan analisis terhadap persoalan hukum yang didasarkan pada kasus posisi 

yang diambil dari berkas-berkas, yakni: putusan PN, putusan PT dan putusan Kasasi serta 

Peninjauan kembali dan foto kopi laporan polisi dari terdakwa terhadap YO, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Hakim tidak arif dan tidak cermat dan tidak tepat dalam rangka mencari kebenaran 

materiil, karena tidak mendalami lebih lanjut mengapa saksi-saksi terdakwa menarik 

kembali kesaksiannya dipersidangan. 

2. Hakim bersikap kurang cermat dan tidak tepat dalam rangka mencari kebenaran 

matreriil, karena tidak mengorek lebih lanjut ketrangan saksi yang saling 

bertentangan tentang siapa yang berinisiatif mengudang wartawan. 

3. Hakim bersikap subyektif dan tidak cermat dalam rangka mencari kebenaran materiil, 

karena  tidak mendalami lebih lanjut fakta bahwa hanya Yogya Post yang memuat 

berita, sementara wartawan Koran lain tidak menyiarkan, sementara diketahui bahwa 

YO adalah pemilik Yogya Post.  

4. Pertimbangan hukum dalam putusan hakim PN yang tidak menghubungkan unsur 

kedua tindak pidana 311 ayat (1) dengan pasal 310 ayat (1) secara yuridis tidak 

tepat.  

5. Pertimbangan hakim PT yang sepakat dengan dengan hakim PN atas terbuktinya 

unsur pertama dan kedua pasal 311 ayat (1) tapi tidak sepakat dengan hakim PN 

yang menyatakan terbuktinya unsur ketiga pasal 311 ayat (1), sementara di sisi lain 

dalam pertimbangannya hakim PT menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan 

tindak pidana pasal 310 ayat (1), adalah bertentangan dengan logika berfikir yuridis. 

6. Pertimbangan hakim kasasi yang hanya mengoper memori kasasinya jaksa dan 

pertimbangan hukum PN tanpa menunjukkan dimana letak kesalahan dari terdakwa, 

secara hukum acara tidak dapat dibenarkan, karena tidak memberikan pertimbangan 

yang cukup. 

7. Pendapat hakim kasasi yang menyatakan bahwa off the record hanya dimiliki oleh 

orang-orang tertentu dan dalam situasi tertentu, menurut hukum atau ilmu 

pengetahuan tidak dapat dibenarkan. 
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8. Pertimbangan hakim kasasi yang menyatakan AW hendak menghindar dari tanggung 

jawab tidak  tepat, karena faktanya: pernyataan AW adalah off the record dan hanya 

Koran Yogya Post -yang nota bene milik YO yang merasa namanya dicemarkan- yang 

menyiarkan pernyataan arifin tersebut. Ini berarti YO mencemarkan namanya sendiri 

lewat korannya. Dengan kata lain: unsur barang siapa yang ditujukan pada terdakwa 

AW tidak tepat. Mestinya terdakwanya adalah wartawannya Yogya Post, atau tidak 

ada pencemaran nama baik, karena pelakunya adalah yang merasa nama baiknya 

dicemarkan itu sendiri.   

Secara umum dapat disimpulkan bahwa hakim kurang teliti, kurang mendalam dan 

menyeluruh dan bersifat berat sebelah dalam memeriksa kasus “AW”.  Di sini kita lihat 

kembali betapa kasus korpusi yang ingin diungkap justru memakan korban dari orang 

yang ingin mengungkapkan kasus korupsi itu sendiri. Betapa perlindungan hukum dari 

pelapor korupsi masih sangat lemah. Ini juga merupakan kendala dalam memberantas 

kejahatan korupsi di bumi Indonesia. 

 

REKOMENDASI 

Karena putusan sudah sampai pada tingkat PK, maka yang dapat dilakukan oleh AW, 

hanyalah: mendesak polisi untyuk menidaklanjuti laporannya tentang pungli yang 

dilakukan oleh YO. 
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MODUL MATA KULIAH EKSAMINASI 
 

 Mata kuliah eksaminasi merupakan mata kuliah baru yang akan diperkenalkan 
kepad mahasiswa, guna melatih legal reasoning mahasiswa, sekaligus sebagai wujud 
kepedulian Fakultas Hukum terhadap praktek peradilan. Sebagai wujud kepedulian karena 
dengan diajarkannya eksaminasi kepada mahasiswa berarti fakultas hukum ingin melatih 
mahasiswa untuk selalu kritis terhadap proses dan produk peradilan, baik yang 
menyimpang maupun yang berkualitas. Dengan belajar mengkritisi proses dan produk 
peradilan, harapannya, kelak apabila mereka lulus, dapat berlaku, sesuai dengan hasil 
kritikan yang pernah mereka lakukan. Yakni melakukan proses peradilan dan 
menghasilkan produk peradilan yang lebih berbobot, baik dari sisi hukum aupun keadilan 
guna benar-benar menegakkan hukum dan keadilan, serta menghidnarkan diri dari 
praktek kolusi, korupsi (suap) dan nepotisme yang dapat memperngaruhi proses dan 
produk peradilan. Eksaminasi yang dilakukan oleh mahasiswa semata-mata untuk 
kepentingan pembelajaran, sedangkan hasilnya, apabila ingin dipublikasikan pada instansi 
terkait, harus disempurnakan terlebih dahulu oleh para ahli hukum (dosen) terkait.  
 Modul ini dimaksudkan sebagai pedoman –bukan text book- bagi dosen dan 
mahasiswa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mata kuliah eksaminasi, dengan 
metode yang relatif baru dalam dunia pendidikan tinggi hukum, yakni case study..   
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


