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Dari apa yang telah dipaparkan dari Bab I sampai dengan Bab III, 

maka diberikan kesimpulan dan beberapa saran. 

Adapun yang dapat disimpulkan dari penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Munculnya pengawasan eksternal pengadilan dikarenakan kurang 

efektifnya pengawasan oleh lembaga internal, kurang efektifnya itu 

dapat dilihat dengan antara lain meliputi : 

a. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas 

b. Dugaan semangat membela korps 

c. Kurang efektifnya metode pengawasan dan tidak dijalankannya 

metode pengawasan yang ada secara efektif 

d. Kelemahan sumber daya manusia 

e. Pelaksanaan pengawasan yang selama mt kurang melibatkan 

partisipasi masyarakat 

f. Rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan/ 

mengadukan perilaku hakim yang menyimpang 

Pengawasan eksternal muncul sebagai penegasan ketika pemantauan 

internal sudah dianggap tidak cukup efisien dan efektif. Dengan kata lain, 

upaya pemantauan eksternal sebenarnya adalah salah satu bentuk dari 

ekspresi ketidakpcrcayann mz,<:''arakat sipil terhadap mekanisme 

pemantauan internal. Sebutlah, 1a merupakan "counter", atau, yang 

paling minimalis, keberadaany1
6

merupakan "complementary" terhadap 

pemantauan internal, yang biasanya tak bisa dilakukan secara maksimal. 

2. Bahwa dalam pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Indonesian 

Court Monitoring di Pengadilan Negeri Y ogyakarta, Indonesian Court 

Monitoring melakukan kegiatannya dengan cara melalui : Pemantuan 

langsung, Advokasi, Eksaminasi, Pendokumentasian dan Publikasi. Dan 
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setelah adanya lembaga pengawasan eksternal yang mengawasi kinerja 

Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Hakim berupaya memperbaiki 

kinerjanya. 

B. Saran 

Dari apa yang telah dipaparkan dari Bah I sampai dengan Bah III, 

maka penelitian ini akan memberikan beberapa saran. 

I. Untuk Pengadilan Negeri Jogjakarta peneliti memberikan beberapa saran 

antara lain 

a. Untuk tujuan agar cita-cita peradilan yang bersih, bebas, tidak 

memihak dan berwibawa dapat tercapai alangkah bijaknya apabila 

lembaga peradilan tidak mempersulit lembaga pengawas eksternal 

dalam hal iui ICM untuk melakukan pemantauan. 

b. Administrasi pengadilan harus ditata terlebih dahulu setelah itu 

pembenahan dibidang lain akan dapat dilakukan. Secara praktis 

dengan jumlah sidang yang besar Uika dibandingkan dengan jumlah 

hakim di PN Yogya) maka akan mempengaruhi kinerja hakim dalam 

melakukan pertimbangan terhadap materi perkara. Efek dari jumlah 

sidang yang demikian besar adalah tertundanya salah satu perkara 

karena sidang tidak bisa dimulai karena menunggu hakim majelis 

yang masih melaksanakan sidang perkara lain. Belum lagi ketika salah 

satu pihak temyata belum bisa hadir. 

2. Untuk Lembaga Pengawas Ekstenal Pegadilan, dalam hal ini ICM peneliti 

memberikan sar:m 

a. Dalam melakukan pengawasan ekstemal karena jumlah anggota yang 

minim maka hendaknya ICM merekrut lagi anggota supaya dalam 

melakukan pengawasan lebih bisa maksimal. 

b. Didalam pengawasan diperlukan adanya suatu tindak lanjut agar 

dalam pengawasan yang berkesinambungan terse but". ·ttihasilkan 

pengawasan yang efektif selain itu untuk menjamin kemungkinan 
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tindakan koreksi yang cepat terhadap penyimpangan yang ditemukan 

dengan upaya mencegah berlanjutnya penyimpangan. 


