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sebagai bahan bacaan warga peradilan 

 

Wajah pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sedang babak belur dihujat 

publik. Sebagai tumpuan terakhir pemberantasan korupsi, eksistensinya diragukan 

banyak orang lantaran produk vonis yang dijatuhkan dianggap kontroversial dan 

melenceng dari  semangat pemberantasan korupsi. Kasus mutakhir terkait vonis bebas 

Pengadilan Tipikor Bandung terhadap Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Mohamad. 

Sebelumnya Bupati Subang, Eep Hidayat dan Wakil Wali Kota Bogor, Ahmad Ru'yat 

juga divonis bebas. 

Berdasarkan pemetaan Indonesia Corruption Watch (ICW), pasca-lahirnya 

Undang-Undang Pengadilan Tipikor, sebanyak 26 terdakwa kasus korupsi divonis 

bebas oleh Pengadilan Tipikor. 1 orang di Pengadilan Tipikor Jakarta, 1 orang di 

Pengadilan Tipikor Semarang, 21 orang di Pengadilan Tipikor Surabaya, dan 3 di 

Pengadilan Tipikor Bandung. 

Vonis bebas 



Ada yang luput dari cara pandang publik terhadap vonis bebas. Untuk disebut 

sebagai hakim yang adil, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi 

diharuskan dihukum berat. Sebaliknya, vonis bebas memberi kesan hakim tidak peka 

terhadap pemenuhan unsur keadilan publik. Padahal dalam hukum acara, vonis bebas 

bukan sesuatu yang haram dijatuhkan, kecuali kepada seseorang yang secara nyata 

berdasarkan fakta persidangan terbukti bersalah.  Faktor lemahnya dakwaan dan upaya 

penuntut umum untuk meyakinkan hakim melalui kekuatan pembuktian menjadi 

pertimbangan dalam menaikkan status seseorang sebagai terpidana. 

Karena itu, perlakuan hukum terhadap seseorang yang dikualifikasikan sebagai 

tersangka dan terdakwa menuntut ketepatan dan kebenaran secara prosedural, karena 

berimplikasi terhadap pemidanaan yang dijatuhkan dalam proses pengadilan. Dalam 

proses penyidikan di KPK, misalnya, harus dijamin adanya bukti-bukti yang cukup 

tentang posisi hukum terdakwa dengan perbuatan korupsi, sehingga tidak ada 

keraguan lagi bahwa dialah pelaku kejahatan korupsi. 

Memang wajar  masyarakat turut mengontrol jalannya persidangan, karena di 

dalamnya ada tekad batin untuk bersama-sama memberantas korupsi. Karena itu 

pengadilan juga harus bersikap terbuka sehingga publik bisa memantau terjadinya 

kebohongan. Dengan keterbukaan itu membuat hakim “diadili” saat ia mengadili. 

Tapi yang menjadi persoalan ketika opini publik berusaha merecoki materi 

perkara. Sehingga imunitas yudisial menjadi tercabik. Padahal entitas pengadilan yang 

bebas dari pengaruh luar mensyaratkan adanya imunitas yudisial dari hakim yang 

mengadili perkara. Kondisi ini semakin runyam ketika Komisi Yudisial (KY) bersikap 

ngotot untuk memeriksa putusan pengadilan dengan kedok menjaga martabat, 

kehormatan dan keluhuran hakim. Sikap ini kontraproduktif dengan Pasal 24 ayat (1) 

UUD l945 yang tegas menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. UU KY yang baru saja disahkan dan tinggal menunggu 

tandatangan presiden juga tidak ditemukan aturan memeriksa putusan hakim. Justru 

pasal 20 A menyebutkan bahwa KY dalam melaksanakan tugas wajib menjaga 

kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kalaupun ada dugaan 



pelanggaran kode etik, pendekatannya pada aspek etika dan perilaku dengan 

berpedoman pada kode etik dan perilaku hakim.  

    Mengintervensi proses peradilan merupakan tindakan inkonstitusional. Sebagai 

bentuk kontrol putusan pengadilan, undang-undang telah memberikan saluran resmi 

berupa upaya hukum. Jadi hasil kerja profesional hakim tidak boleh direvisi oleh otiritas 

nonyudisial. Revisi putusan hakim hanya melalui upaya hukum yang lebih tinggi. Upaya 

hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan 

pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk 

mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang. Di sinilah putusan hakim akan diuji, apakah ada unsur 

memihak, salah menerapkan undang-undang dan sebagainya.  

Kecolongan 

MA telah mengaku kecolongan karena meloloskan Hakim ad hoc Tipikor 

Bandung, Ramlan Comel. Sepak terjang Ramlan baru diketahui terkait statusnya yang 

pernah menjadi terdakwa kasus korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Keagungan 

hukum yang seharusnya ditegakkan dengan pilar-pilar kode etik dan profesionalisme, 

tercederai oleh sistem perekrutan yang alpa dari pendalaman track record calon hakim.  

Tidak bisa disalahkan jika masyarakat kemudian memandang skeptis pengadilan 

Tipikor. Karena kenyataanya masih ada hakim ad hoc yang bermasalah. Yang menjadi 

masalah ketika generalisasi skeptisisme publik justru mematikan harapan untuk 

membangun peradilan bersih dan bermartabat, sehingga cita-cita memberantas korupsi 

hingga ke akarnya sukar diwujudkan.  Saya yakin masih banyak hakim-hakim Tipikor di 

Indonesia yang memiliki idealisme tinggi dan menjadikan agama sebagai kekuatan 

moral. Mereka bekerja di bawah sumpah, sadar jika di sebelah kanan-kirinya ada 

malaikat pencatat amal,  hatinya terjaga, mempersamakan semua orang di muka 

hukum dan menolak keras segala bentuk penyuapan dan intervensi. Dalam 

membangun asa pemberantasan korupsi, kepada pundak merekalah palu keagungan 

hukum dimandatkan. Sehingga skeptisisme itu menjelma menjadi harapan baru yang 

menggambarkan bahwa pengadilan Tipikor masih memiliki masa depan. 



Siapa yang mengatakan pengawasan terhadap hakim tidak ketat. Hakim adalah 

salah satu pejabat negara yang diawasi luar-dalam.  Mahkamah Agung sebagai yang 

mengawasi hakim secara internal tidak segan-segan menghukum bahkan memecat 

hakim-hakim bermasalah. Menurut data yang dihimpun oleh MA, hukuman disiplin 

periode Januari-September 2011 yang dijatuhkan kepada hakim berjumlah 35 orang.  

Begitu pula keberadaan Komisi Yudisial (KY) yang bertugas secara eksternal 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. 

Masyarakat sangat mudah memantau dan mengadukan hakim jika ada pelanggaran 

kode etik, karena nantinya KY akan membuka jaringan di daerah-daerah dan siap 

menerima laporan pengaduan masyarakat dan melakukan pemeriksaan terhadap 

dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.  

Jadi, marilah kita jaga bersama semangat memberantas korupsi dengan cara 

kembali kepada norma dasar universal dan konstitusi negara kita bahwa putusan 

pengadilan tidak boleh diintervensi atau direvisi oleh otoritas di luar pengadilan. Kecuali 

ada penyimpangan perilaku seperti jual beli hukum, bertemu pihak berperkara, dan 

pelanggaran lain di luar kedinasan, maka kita semua sepakat mengarak hakim itu ke 

tiang gantungan.  

 

 

 

 

 

 


