
BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

II 

A. Landasan Hokum Indonesian Court Monitoring Melakukan 

Pengawasan Eksternal Pengadilan 

Landasan Hukum ICM untuk melakukan pengawasan eksternal 

tcr!1adap Hakim dalam rangka menjaga, menegakkan keluhuran martabat 

serta perilaku Hakim diatur didalam UU No.22 Tahun 2004. Sesuai dalam 

Pasal 22 ayat (I) UU No.22 Tahun 2004 tentang komisi Yudisial, yang 

menyebutkan bahwa: Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dalam 

Pasal 20 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 periiaku hakim; dan 

e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan 

disampaikan kepada Mahkamah Agung dau atau Mahkamah Konstitusi, 

serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. 

Sesuai dalam Pasal 22 ayat (I) secara implisit terdapat pengakuan 

terhadap pentingnya peran serta masyarakat dalam mensuplai informasi 

untuk mempermudah togas Komisi Yudisial. Mengingat jumlah Hakim 

yang sangat ban)'ak (dibandingkan dengan jumlah anggota Komisi yudisial) 

maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan 

efektifitas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan 

dan martabat, serta perilaku hakim. 

Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 41 juga diatur bagaimana 

peran serta masyarakat, Pasal ini berbunyi: 
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(I) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) 

diwujudkan dalam bentuk: 

a.hak niencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya 

dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; 

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh 

dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak 

pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara 

tindak pidana korupsi; 

c.hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab 

kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana 

korupsi; 

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang 

laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

e.Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 

I) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

b, dan c; 

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di 

sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi 

ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(3) Masyarakut sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) mempunyai hak 

dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 

-tindak pidana korupsi. 

(4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 

ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau 

ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosiallainnya. 



13 

(5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat 

dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Dari k.edua Pasal tersebut (Pasal 22 huruf a UU No 22 tahun 2004 

tentang Komisi Yudisial dan Pasal 31 UU No 31 Tahun 1999 tentang 

PembPrantasan Tindak Pidana Korupsi) maka peran serta masyarakat dalam 

membantu menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku 

Hakim, merupakan perintah hukum bagi masyarakat untuk membantu 

melakukan peng~wasan. Peran serta masyarakat untuk membantu 

melakukan pengawasan tersebut kemudian dilakukan oleh ICM dengan 

melakukan pemantauan di Pengadilan Negeri Jogjakarta. 

B. Tugas dan Visi Hakim 

Hakim adalah seluruh hakim termasuk hakim ad-hoc pada semua 

lingkungan peradilan dan semua tingkatan peradilan, yaitu hakim pada 

pengadilan tingkatan pertama, pengadilan tingkat banding dan Mahkamah 

Agung, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkup peradilan 

tersebut.9 

Hakim harus mandiri dari semua pengaruh yang kemungkinan 

mempengaruhi kemampuan mereka untuk memutus perkara secara adil dan 

tidak memihak. Untuk itu para hakim tidak diperbolehkan membiarkan 

anggota keluarganya, masyarakat sekitar dan hubungan politik 

memperngaruhi keputusan pengadilan. Sebagai contoh hakim tidak boleh 

memberi atau menerima hadiah, sogok, kredit atau bantuan. 

Kinerja sebuah organisasi sangat tergantung pada kinerja-kinerja 

individu yang bekerja di dalamnya. Apabila kinerja individu buruk, maka 

kinerja organisasi dengan sendirinya akan buruk. Demikian pula halnya 

dengan lembaga peradilan di Indonesia, kinerj~ lembaga peradilan 

9 Mahkamah Agung Rl, Kajian Pengembangan Sistem, Serta Tata Kerja Peni/aian dan 
Kinerja Hakim, 2005 
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ditentukan oleh sumber daya manusia di dalamnya mulai pimpinan 

peradilan sampai dengan staf-stafnya. 

1. Misi Hakim : 10 

a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan 

peraturafl, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat; 

b. Mewujudkan pengadilan yang mandiri dan independen, bebas dari 

cam pur tangan pihak lain; 

c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada 

masyarakat; 

d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan; 

e. Mewujudkan institusi Pengadilan yang efektif, efisien, bermartabat 

dan dihormati; 

f. Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, tidak memihak 

dan transparan. 

2. Tugas Hakim 

Secara garis besar tugas pokok hakim adalah memeriksa dan memutus 

perkara. 11 Untuk dapat melakukan tugas pokok tersebut maka setidaknya 

terdapat bebe.-apa aspek utama yang diperlukan oleh seorang hakim, 

yaitu: 12 

a. Penguasaan ilmu hukum serta nalar hukum 

b. Penguasaan hukum materiil dan formil dan 

c. Penguasaan teknis persidangan termasuk di dalamnya teknis 

pembuktian, manajemen persidangan dan lain-lain 

Selain tiga aspek di atas, aspek-aspek lain yang diperlukan sebagai aspek 

penunjang tugas pokok tersebut, yaitu :13 

1/. _ Tanggung Jawab 

Ibid, hal-68 
Ibid, hal 71 
Ibid 
Ibid 
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Kesanggupan Hakim menyelesaikan tugas yang diserahkan 

kepadanya dengan sebaik-baiknya serta berani memikul segala 

resiko yang muncul atau dapat muncul atas keputusan atau tindakan 

yang dilakukannya. 

21. Kepemimpinan 

Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim ditempatkan pada 

posisi sebagai pemimpin sidang yang diharapkan dapat mengarahkan 

proses persidangan menjadi lebih terarah serta adil. 

31. Kerjasama 

Dalam menjalankan tugas pokoknya umumnya hakim akan bekerja 

bersama-sama dengan majelis hakim. Tanpa adanya kerjasama yang 

baik di antara Hakim anggota majelis, maka tentunya akan sulit 

menghasilkan putusan yang baik. 

Selain mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan tugas 

pokoknya, Hakim juga mengemban tugas-tugas lain. Tugas-tugas 

tersebut berupa tugas-tugas administratif yang merupakan bagian dari 

tugas pokok serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan pengadilan. 

Dalam menyusun instrumen evaluasi kualitas dan kinerja Hakim, maka 

tugas-tugas tersebut perlu untuk dijadikan salah satu aspek penilaian. 

Di antara kesibukan Hakim dalam menjalankan pekerjaannya, seorang 

Hakim terkadang masih menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan 

yang sifatnya prestatif. Hal ini perlu mendapatkan apresiasi karena 

dengan kegiatan prestatif Hakim akan bermanfaat untuk kemajuan di 

bidang hukum maupun dalam meningkatka:1 citra Iembaga peradilan. 

Bentuk apresiasi yang bisa diberikan pada kegiatan prestatif Hakim 

adalah dengan memperhitungkan prestasi yang dicapai Hakim tersebut 

dalam penilaian kinerja dan kualitas Hakim. 

Tentunya tidak semua prestasi yang dihasilkan seorang Hakim berkaitan 

langsung maupun tidak langsung dengan tugas pokok Hakim: Untuk 

kepentingan penilaian kualitas dan kinerja Hakim, maka prestasi yang 

dapat dijadikan bagian dari penilaian adalah prestasi yang mempunyai 
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hubungan langsung maupun tidak langsung, yang dapat menunjang tugas 

pokok Hakim. Sejauh ini jenis-jenis prestasi tersebut antara lain adalah: 

11. Prestasi di bidang pengembangan ilmu hukum, 

2/. Keberhasilan melakukan upaya perdamaian, 

3/. Penghargaan yang diberikan oleh lembaga negara maupun lembaga-

Iembaga lainnya. 

Dari aspek-aspek di atas untuk kepentingan penyusunan instrumen 

evaluasi kualitas dan kinerja Hakim, maka aspek-aspek tersebut dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 kategori atau dimensi, yaitu:l 4 

11. Penanganan Perkara, yang terdiri dari: 

a/. Kemampuan teknis yudisial, 

b/. Upaya perdamaianlkeberhasilan Hakim dalam melaksanakan 

perdamaian di Iuar sidang, 

c/. Kerjasama, 

dl. Kepemimpinan, dan 

e/. Tanggungjawab. 

2/. Administrasi Perkara 

a/. Kecepatan waktu penyelesaian Berita Acara Persidangan, 

b/. Kecepatan waktu penyelesaian minutasi perkara, 

c/. Kecepatan penetapan hari sidang, dan 

d/. Ketepatan waktu penyelesaian perkara. 

3/. Kegiatan PrestatifHakim 

a/. Prestasi ilmiah di bidang hukum, dan 

b/. Kepercayaan menjalankan tuga: di luar tugas pokok. 

Untuk dapat diimplementasikan, dalam setiap sistem evaluasi kinerja 

diperlukan alat-alat pendukung yang terdiri dari alat-alat pengumpul 

data, metode, serta mekanisme penilaian. 

Selain itu pedoman untuk berperilaku bagi hakim yang baik adalah :15 

11. Berperilaku adil 

Ibid, hal72 
Kajian Pengembangan Siste ... Loc Cit 
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Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan suatu pada tempatnya 

dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, yang 

didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama 

kedudukannya. Dengan demikian maka tuntutan yang paling 

mendasar.dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap semua 

orang. Oleh karenanya seseorang yang melaksanakan tugas atau 

profesi di bidang peradilan harus berperilaku adil dengan tidak 

membeda-bedakan orang. 16 

2/. Berperilaku jujur 

Kejujuran bermakna bahwa yang benar adalah benar dan yang salah 

adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat, 

dan membangkitkan kesadaran akan hakekat tentang hak dan yang 

batil. Dengan demikian akan mewujudkan sikap pribadi yang tidak 

berpihak kepada siapapun berkaitan dengan tugas dan profesinya. 17 

31. Berperilaku arif dan bijaksana 

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan 

norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan 

situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan 

akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong 

dan terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai 

tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.18 

4/. Bertanggung jawab 

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik 

mungkin apapun yang menjadi tugas dan wewenangnya serta 

memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas 

pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung akan 

·mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa mampu secara 

bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan keadilan~ penuh 

Ibid, hal43 
Ibid, hal45 
Ibid, hal48 
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pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan 

kepadanya. 19 

51. Menjunjung tinggi harga diri 

Harga diri berrnakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan 

kehorma~n yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip 

menjunjung tinggi harga diri akan mendorong dan membentuk 

pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang 

senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya.20 

61. Berintegritas tinggi 

Integritas tinggi berrnakna mempunyai kepribadian utuh tak 

tergoyahkan, yang berwujud pada sikap setia dan tangguh terhadap 

nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan 

tugas. Mempunyai integritas tinggi akan mendorong dan 

terbentuknya pribadi yang berani menepis godaan dan menolak 

segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani 

untuk menegakkan kebenaran dan keadilan?1 

7/. Berdisiplin tinggi 

Disip!in bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah 

yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah 

serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin diri akan 

mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan 

tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan 

terhadap sesamanya, bekerja tanpa pamrih, dan tidak 

menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.22 

8/. Berperilaku rendah hati 

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan-keterbatasan 

Remampuan diri, dan jauh dari keangkuhan. Rendah hati akan 

mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk 

Ibid, hal 50 
Ibid, hal 51 
Ibid, hal 53 
Ibid, hal 58 
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terus belajar, menghargai pend a pat orang lain, 

menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa terhadap sesamanya, 

serta melahirkan sikap kesederhanaan, rela menerima apa adanya 

dengan penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas 

profesinya?3 

91. Bersikap mandiri 

Mandiri bermakna mz::tpu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak 

lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh 

apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku aparatur 

yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas 

kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentua11 hukum yang 

berlaku.24 

1 0/. Bersikap profesional 

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad 

untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, 

yang didukung oleh pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. 

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang 

senantiasa menjaga mutu (kualitas) pekerjaan dan menjaga, 

mempertahankan, serta senantiasa berusaha untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kinerjanya, sehingga menambah mutu efisiensi 

(cara ke1ja) maupun efektifitas (hasil kerja).25 

Ibid, hal 59 
Ibid, 
Ibid, hal 60. 


