
A. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Peradilan yang bersih, bebas, berwibawa dan tidak memihak adalah 

merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Harapan akan tenvujudnya political 

will terus diupayakan oleh pemerintah. Upaya pemerintah untuk 

memperbaiki citra lembaga peradilan tersebut dilakukan dengan melakukan 

pembenahan sistem peradilan. Rekrutmen, promosi dan mutasi pejabat 4 

pejabat peradilan mulai diperhatikan secara serius. Dalam kerangka 

pengawasan pemerintah telah menciptakan sistem dan mekanisme baru 

yaitu dengan mendirikan sebuah komisi khusus yang bemama Komisi 

Yudisial yang bertugas untuk mengawasi para hakim. Keberadaan komisi 

ini merupakan upaya untuk memperbaiki kinerja hakim dalam konteks 

penegakan hukum di Indonesia. 

Sebelum terbentuknya Komisi Yudisial, yang mempunyai 

kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim, 

sebenarnya selama ini terdapat pengawasan yang dilakukan secara internal 

oleh Mahkamah Agung. Namun demikian pada prakteknya pengawasan 

internal oleh Mahkamah Agung ini mempunyai beberapa kelemahan, antara 

lain: 1 

I. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas 

2. Dugaan semangat membela korps 

3. Kurang lengkapnya metode pengawasan dan tidak dijalankannya metode 

pengawasan yang ada secara efektif 

4. Kelemahan sumber daya manusia 

5. Pelaksanaan pengawasan yang selama ini kurang melibatkan partisipasi 

masyarakat 

Mahkamah Agung RI, Naskah A/eadem is dan Rancangan Undang4 Undang tentang 
Komisi Yudisial, 2005. hal 52 



6. Rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan/mengadukan 

perilaku hakim yang menyimpang 

Beberapa kelemahan dalam melakukan pengawasan internal ini 

mendorong pemerintah untuk mencari dan menemukan sistem pengawasan 

baru yang dilaKukan oleh sebuah lembaga khusus. Lembaga pengawas ini 

berada pada posisi sejajar kedudukannya dengan Mahkamah Agung. 

Bedanya Mahkamah Agung menjalankan fungsi-fungsi yudisial sedangkan 

lembaga ini tidak bekerja pada wilayah yudisial melainkan untuk melakukan 

pengawasan. 

Perkembangan selanjutnya, setelah melalui proses amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945 lantas dikenal sebuah lembaga baru yang 

bertugas sebagai pengawas badan peradilan tersebut saat ini dikenal dengan 

istilah Komisi Yudisial. Penyebutan Komisi Yudisial secara definitif 

terdapat di dalam UUD 1945 amandemen k-3 pada Pasal 24 B ayat (I). 

Pada Pasal ini disebutkan bahwa: "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang 

berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim". 

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, keberadaan Komisi Yudisial 

benar-benar dijamin oleh konstitusi. Bahkan kewenangan komisi ini 

diperluas tidak hanya sekedar melakukan pengawasan terhadap hakim, 

namun juga diberi tugas untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. 

Sebagai konsekuensi atas keberadaan Komisi Yudisial yang dijamin 

oleh konstitusi tersebut, maka untuk mempeijeb:> ~ungsi dan wew..::nangnya 

maka selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial. 

Menurut Pasal 13 UU No.22 Tahun 2004 Komisi Yudisial mempunyai 

wewenang: 
......... 

a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan 

b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku 

hakim 
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Khusus untuk kewenangan sesuai dengan Pasal 13 huruf b ini, 

Komisi Yudisial bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim 

dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta 

menjaga perilaku hakim. Hal ini ditegaskan pada ketentuan Pasal 20 UU 

No.22 Tahun 2004. 

Selanjutnya untuk mendukung berlangsungnya fungsi pengawasan 

ini, Komisi Yudisial diberi kewenangan untuk menentukan tindakan

tindakan. Beberapa tindakan tersebut diatur di dalam Pasal 22 ayat (1) UU 

No.22 Tahun 2()04, yang menyebutkan bahwa: Dalam melaksanakan 

pengawasan sebagaimana dalam Pasal20 Komisi Yudisial: 

a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; 

b. Meminta laporan secara berkala kepada peradilan berkaitan dengan 

perilaku hakim; 

c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; 

d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar 

kode etik perilaku hakim; dan 

e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan 

disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi, 

serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. 

Dengan demikian keberadaan Komisi Yudisial ini dinilai 

mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka, serta pengawasan terhadap hakim yang 

transparan dan partisipatif guna menegakkan serta mef\iaga perilaku hakim. 

Namun demikian berlangsun ,1ya ftmgsi pengawasan yang 

dilakukan oleh Komisi Yudisial ini dapat dianggap tidak efektif tanpa 

meli~atkan peran serta masyarakat yang membantu proses pengawasan. 

Keterlibatan masyarakat dapat membantu dalam rangka pemberian 

informasi dan pengumpulan data sebelum menentukan tinda~an konkrit dari 

hasil pengawasan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1 f UU No.5 

Tahun 2005, Pasal 22 ayat (1) UU No.5 ini secara tidak langsung terdapat 
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pengakuan atas pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mensuplai 

informasi bagi Komisi Yudisial. 

Selama ini kelompok masyarakat yang aktif terlibat dalam 

melakukan pengawasan terhadap kinerja pengadilan, khususnya hakim, 

telah dilaksanakan oleh beberapa organisasi nonpemerintah atau lembaga 

swadaya masyarakat (LSM). Beberapa lembaga sosial masyarakat yang 

bergerak secara khusus untuk mengawasi kondisi peradilan antara lain: 

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meskipun 

secara khusus bergerak di wilayah pengungkapan kasus korupsi namun 

dalam kerja-kerjanya juga concern di bidang pemantauan peradilan, 

Indonesian Court Moniioring (ICM), dan lain-lain. Beberapa aspek yang 

secara simultan perlu dipantau oleh beberapa lembaga ini antara lain, proses 

pemeriksaan perkara di pengadilan serta jenis putusan yang dijatuhkan oleh 

hakim pengadilan. 

Kerja-kerja pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat, dalam hal 

ini khususnya LSM yang bergerak di bidang pemantauan peradilan, 

mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam memberikan informasi 

berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indonesian Court Monitoring 

(ICM) 

Sejak dideklarasikan pada tanggal 30 April 2000, ICM 

mendedikasikan kerja-kerja di bidang pemantauan peradilan. Meski 

kedudukannya di Y ogyakarta namun tidak secara khusus hanya melakukan 

pemantauan daerah Y ogyakarta. 

_ Berdasarkan tujuan pendiriannya maka ICM melakukan kegiatan 

yang antara lain meliputi:2 

I. Melakukan analisis dan kajian terhadap proses peradilan; 

Jumal "A WAS" Indonesian Court Monitoring, Vol.l No.2 November 2003 



2. Melakukan advokasi terhadap warga masyarakat yang dirugikan dalam 

proses peradilan; melakukan inventarisasi dan dokumentasi terhadap 

putusan-putusan pengadilan yang mengindikasikan penyimpangan; 

3. Melakukan eksaminasi atas putusan-putusan pengadilan yang 

kontroversial; 

4. Melakukan analisis dan kajian terhadap rekrutmen, promosi, dan mutasi 

aparat penegak hukum; 

5. Melakukan dokumentasi, sosialisasi dan rekomendasi hasil kerja 

Iembaga; 

6. Menerbitkan jumal dan buletin; 

7. Usaha-usaha lain yang berkaitan serta menunjang terlaksananya usaha

usaha tersebut di atas. 

Selama melakukan pemantauan banyak ditemukan penyimpangan 

penyelenggaraan proses persidangan. Misalnya, pemantauan yang dilakukan oleh 

Indonesian Court Monitoring (ICM) selama 3 bulan (Agustus, September, 

Oktober 2003) telah menemukan kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan 

persidangan. 

Tabell 

Tabulasi basil rek_stpitulasi dari pemantauan yang dilakukan ICM 

selama bulan Agustus, September, Oktober tahun 2004 

Jenis Sidang Sidang Terlaksana Majelis Hakim Kesalahan % dari 
PN 

Perkara Terjadual (% darijadual) Tidak Lengbp Sidang Terlaksana 

Bantul Pi dana 71 35 (49,2%) 6 30 (85,71%) 

4 Hakim Perdata 84 44 (52,4%) 
- ·-

Jogja Pi dana 259 164 (63,3%) 25 78 (47,56%) 

12 Hakim Perdata 151 55 (36,4%) 

Sleman Pi dana 151 105 (69,5%) 42 40 (38,09%) 

7 Hakim Perdata 246 50 (19,7%) 

Total 962 453 (47,1%) 73 118 (26%) 

Sumber: Jurnal "A WAS" Indones1an Court Momtormg, Vol. I No.2 November 2003 

Dari hasil pemantauan ini dapat dililiat dari jumlah sidang yang 

terjadwal di Pengadilan Negeri Bantul sebanyak 71 sidang untuk kasus 

pidana. Dari 71 sidang, yang terlaksana sesuai dengan jadwal adalah 35 
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(49,2%) sidang dan dari 35 sidang yang dilaksanakan terdapat kesalahan 30 

(85, 71 %). Kemudian di Pengadilan Negeri Jogjakarta sebanyak 259 sidang 

untuk kasus pidana. Dari 259 sidang, yang terlaksana sesuai dengan jadwal 

adalah I 64 (69,5%) sidang dan dari 164 sidang yang dilaksanakan terdapat 

kesalahan 78 (47,56%). Begitu juga di Pengadilan Negeri Sleman, sidang 

yang terlaksana I 05 dari I 5 I jadwal yang terjadwal terdapat kesalahan 

sebanyak 40 (38,06%). 

Tabe12 

Laporan pemantauan "On The Spot Court Monitoring" bulan Agustus 

2004 oleh Indonesian Court Monitoring (ICM) Jogjakarta 

Kesalahan Peraturan yang Dilanggar 

Hakim dari JPU Tidak Pasal I dan 14 UU no, 14 tahun 1970, pasal 

cermat menangani perkara 143, 188 KUHAP 

Putusan tidak melalui Pasal 21 dan 22 UU no.l4 tahun 1970, pasal 

permusyawaratan majelis 182, 197(g) KUHAP 

hakim 

Majelis tidak lengkap Penjelasan Bagian Umum no,9 UU no, 14 

tahun 1970, pasal 94 KUHAP 

Saksi-saksi diperiksa secara Penjelasan Bagian Umum No,5, pasal 17, 

bersama-sama pasal 18 UU no.l4 tahun 1970, pasal 64, 

pasal 160 KUHAP 

Hakim tidak menertibkan Pasa12!7 KUHAP 

pengunjung sidang 

Putusan tidak lengkap Pasall97 KUHAP 

Sumber: Laporan Pemantauan Perad1lan, 2004 

Ket: 

PU : Penuntut Umum 

1D : Terdakwa 

Jumlah 
Upaya Hukum 

PU TD 

5 - . 

7 - -

13 - -

16 - -

3 - -

9 - -

Tabel di atas menunjukkan, Hakim dan JPU tidak cermat menangani 

perkara, hal ini bertentangan dengan Pasal 188 KUHAP ayat (3) yang 

berbunyi "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam 

setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, 

setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan 

keseksamaan berdasarkan hati nuraninya" jumlah kesalahan ada 5. 



Putusan tidak melalui permusyarawaratan majelis hakim. hal ini 

bertentangan dengan Pasal 182 ayat 3 KUHAP yang berbunyi "Sesudah itu 

hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan 

apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi. penasihat 

hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan" jumlah 

kesalahan sebanyak 7. Saksi-saksi diperiksa secara bersama-sama hal ini 

bertentangan dengan Pasal 160 ayat (l) yang berbunyi "Saksi dipanggil ke 

dalam ruangan sidang seorang demi seorang menurut urutan yang 

dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar 

pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum" jumlah 

kesalahan ada 16. Majelis tidak lengkap, hal ini bertentangan dengan Pasal 

94 ayat ( 1) KUHAP yang berbunyi "Dalam hal perkara pidana sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan 

peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara 

tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga 

orang hakim". Jumlah kesalahan ada 3. Hakim tidak menertibkan 

pengunjung sidang hal ini melanggar Pasal 217 KUHAP yang berbunyi: 

I. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib 

di persidangan 

2. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk 

memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera 

dan cermat 

Dari kesalahan-kesalahan itu baik terdakwa maupun penuntut umum tidak 

meiakukan upaya hukum. 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong munculnya pengawasan 

ekstemal pengadilan? 

2. Apakah yang dilakukan Indonesian Court Monitoring (ICM) dalam 

melakukan pengawasan ekstemal pengadilan? 



C. TUJUAN 

I. Untuk memenuhi salah satu tugas pengajar di bidang Tri Darma 

Perguruan Tinggi, khususnya penelitian. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong munculnya 

pengawasari ekstemal pengadilan. 

3. Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan ICM dalam 

melakukan pengawasan eksternal pengadilan. 

D. METODE PENELITIAN 

I. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian eksploratif. 

Penelitian eksploratif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk 

memperoleh keterangan penjelasan dan data mengenai hal-hal yang 

belum diketahui.3
• Dalam hal ini, yang akan dikaji peneliti adalah 

tentang peranan pengawasan eksternal terhadap kinerja hakim di 

Pengadilan Negeri Jogjakarta. Jenis penelitian ini dilaksanakan dengan 

memaparkan semua hasil penelitian mengenai peranan pengawasan 

eksternal terhadap kinerja hakim di Pengadilan Negeri Jogjakarta. 

2. Jenis Pendekatan 

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan 

yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang penelitian awalnya 

meneliti data sekunder dan dilanjutkan dengan penelitian dilapangan, 

atau terhadap masyarakat4• Langkah awal dalam penelitian ini peneliti 

melakukan penilitian kepustakaan dan dilanjutkan dengan penelitian 

dilapangan. Dalam hal penelitian dilapangan peneliti melakukan 

penelitian tentang peranan ICM dalam melakukan pengawasan ekstemal 

pengadilan terhadap kinerja hakim di Pengadilan Negeri Jogjakarta. 

Sumber data 

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 
Soejono Soekamto, Pengatar Penelitian Hukum,(UI- PRESS), Tahun 1981, hal 37 

·. 
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hal37 

Adapun data yang digunakan peneliti ini, sebagai berikut: 

a. Data primer 

Sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung 

melalui penelitian lapangan yaitu dengan mengadakan 

wawancara/interview atau penyebaran kuesioner untuk mendapatkan 

kebenaran informasi.5 Dengan melakukan wawancara langsung, 

wawancara dilakukan secara bebas terpimpin yaitu dengan 

mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai 

pedoman, masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan 

yang disesuaikan dengan situasi pertanyaan yang disesuaikan dengan 

situasi ketika wawancara, wawancara dilakukan dengan: 

11. ICM 

2/. Advokat 

3/. Masyarakat pencari keadilan 

b. Data seku:.1der 

Data sekunder diperoleh dengan studi pustaka yang relevan dengan 

permasalahan yang ditulis, yaitu literature, buku-buku basil 

penelitian yang telah ada sebelumnya yang dapat mendukung pada 

saat pembahasan permasalahan yang peneliti teliti6 yang terdiri dari: 

1/. Peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, yang 

membahas tentang pengawasan, pemantauan peradilan dari 

lembaga sosial masyarakat. 

2/. Majalah-majalah, makalah-makalah, dokumen yang berkaitan 

dengan pengawasan, pem<,ntauan pengadilan dari lembaga sosial 

masyarakat. 

3/. Buku-buku lain yang menunjang dalam penyusunan tulisan ini. 

3. Cara pengunpulan data 

Pengumpulan data akan dilakukan aengan: 

Ibid ·' 
Soerjono Soekanto, Penelilian Hukum Universitas Indonesia (UI- PRESS), Tahun 1981, 
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a. Penelitian Kepustakaan 

Yaitu dengan mencari data dari buku-buku, I iteratur, majalah

majalah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

materi yang peneliti teliti atapun pendapat para ahli. 

b. Penelitiao Lapangan 

Usaha untuk mencari data dengan melalui wawancara yang 

dilakukan terhadap: 

I/. Advokat 

Metode yang diambil dari pengambilan data ini dengan 

menggunakan sampling purposive. Sampling porpusive adalah 

tehnik penentuan sampel d~ngan pertimbangan tertentu atau 

orang yang ahli dalam bidangnya.7 

2/. Masyarakat Pencari Keadilan 

Metode yang diambil dari pengambilan data ini dengan 

menggunakan Accidential Sampling. Accidential Sampling 

adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagi sumber data. 8 

4. Unit amatan dan unit analisa 

a. Unit amatan 

Yang menjadi unit amatan dalam penelitian ;ni: 

11. Indonesian Court Monitoring (ICM) 

21. Hakim 

31. Advokad 

b. Unit analisa 

Yang menjadi unit analisa adalah peranan Indonesian Court 

Monitoring dalam melakukan pemantauan proses pengadilan. 

Prof. Dr. Sugiono, Statistiks untuk penelitian, Alfabeta, Bandung. 2005. hal 61 
Prof. Dr. Sugiono, Statistiks untuk penelitian, Alfabeta, Bandung. 2005. hal61 


