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PERKEMBANGAN PERADILAN HUKUM 

Dalam ilmu hukum, biasa dikenal adanya istilah ‘court of law’ versus ‘court of justice’ 

untuk menggambarkan adanya dua aliran pemikiran dalam upaya penegakan hukum dan 

keadilan. ‘Court of Justice’ adalah pengadilan keadilan yang berusaha menegakkan keadilan 

dalam ari yang substantive, bukan sekedar pengadilan hukum dalam arti formal yang hanya 

berusaha menegakkan hukum dari perspektifnya yang bersifat formalistik dan procedural 

semata. Namun, istilah pengadilan hukum (court of law) yang saya pergunakan dalam buku ini 

adalah untuk membedakannya dari pengadilan di bidang etika (court of ethics). Lembaga 

peradilan yang menjalankan fungsi peradilan di bidang hukum (court of law) yang ada selama 

ini dapat dikatakan telah berkembang melalui proses yang sangat panjang dalam sejarah umat 

manusia sejak zaman dahulu kala sampai sekarang. 

 Dalam sejarah umat manusia, pada mulanya orang mengadakan mekanisme peradilan 

itu hanya didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Jika dikaitkan dengan 

perkembangan hukum adat di Indonesia, dapat dikatakan bahwa bentuk pengadilan yang paling 

sederhana dalam sejarah itu, termasuk juga dalam sejarah Eropah, adalah peradilan yang 

didasarkan atas norma-norma hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam kebiasaan 

komunitas-komunitas masyarakat yang bersifat homogin dan masih sangat sederhana. Dalam 

pengalaman masyarakat Indonesia, komunitas-komunitas dimaksud tidak lain adalah kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat yang melengkapi diri masing-masing dengan bentuk-bentuk 

lembaga pengadilan adat yang sangat sederhana. Lama kelamaan bentuk-bentuk pengadilan 

yang sederhana itu terus tumbuh dan berkembang seiring dengan berkembangnya pengertian-

pengertian dan praktik-praktik baru yang berhubungan dengan bentuk-bentuk norma hukum 
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dalam peri kehidupan bersama dalam masyarakat yang terus berkembang dinamis menjadi 

semakin modern. 

 Dari perkembangan paling sederhana, pengadilan bekerja berdasarkan ketentuan 

hukum adat yang tidak tertulis (onschreven adatrecht). Lama kelamaan, setelah masyarakat 

mengenal tradisi baca tulis, ketentuan hukum adat yang tidak tertulis itu pun mulai dituliskan 

sebagaimana banyak ditemukan dalam sejarah masyarakat adat nusantara sendiri. Beberapa 

daerah ditemukan sejak masa pra sejarah sudah mengenal huruf, seperti ditemukan di 

masyarakat Rejang, Lampung atau pun di daerah-daerah lain. Tulisan-tulisan Jawa kuno, adat 

Batak, di Kalimatan, Sulawesi dan di daerah-daerah lain, sejak dahulu kala sudah mempunyai 

tradisi baca tulis, sehingga hukum adat yang pada umumnya tidak tertulis itu pun lama 

kelamaan dituliskan dalam naskah-naskah sederhana, seperti di atas pelepah-pelapah kayu, 

daun-daun kering, di atas bebatuan, dan sebagainya. 

 Namun terlepas dari adanya tradisi tulis menulis secara terbatas tersebut, 

perkembangan peradilan adat mempunyai dinamikanya sendiri sampai kemudian membentuk 

tradisi pengambilan keputusan berdasarkan sistem presenden seperti yang berkembang dalam 

praktik di Kerajaan Inggeris. Pada tahap kedua ini, yang diutamakan bukan lagi soal tertulis atas 

tidaknya norma hukum yang dijadikan sistem rujukan, tetapi putusan-putusan yang sudah 

diambil sebelumnya dijadikan sumber referensi utama dalam memutuskan masalah-masalah 

hukum yang ditemukan berikutnya. Inilah yang disebut sebagai asas presenden yang 

dipraktikkan di Inggeris. Pada tingkat perkembangan keduanya ini, peradilan berubah dari 

peradilan berdasarkan kebiasaan adat istiadat menjadi peradilan berdasarkan prinsip 

presenden itu, sehingga berkembang menjadi tradisi yang kemudian dinamakan tradisi 

‘common law’. Semua negara yang dipengaruhi oleh sistem hukum Inggeris selalu menerapkan 

sistem peradilan presenden itu bahkan sampai sekarang. 

 Sebenarnya, kebiasaan menyelenggarakan proses peradilan berdasarkan hukum adat 

tidak tertulis terjadi dimana-mana di semua masyarakat yang masih sederhana. Baik di Eropah 

Kontinental, di Inggeris, maupun di Indonesia, tradisi hukum yang tidak tertulis itu hidup dalam 

praktik kehidupan semua masyarakat yang masih sederhana. Namun, bersamaan dengan makin 

meluasnya kesadaran mengenai pentingnya budaya tulis baca, kebiasaan menjadikan hukum 

adat yang tidak tertulis tersebut di atas, dalam sejarah, kebiasaan hukum yang tidak tertulis itu 

telah melahirkan dua tradisi yang berbeda-beda di pelbagai negara. Ada yang mengembangkan 

tradisi hukum tertulis seperti yang kemudian berkembang di lingkungan negara-negara dengan 

tradisi ‘civil law’, tetapi ada negara yang tetap bertahan dengan sistem tidak terulis itu tetapi 

dengan menerapkan prinsip-prinsip presenden seperti di Inggeris tersebut.  

 Bersamaan dengan berkembangnya tradisi baca tulis, kesadaran mengenai pentingnya 

mengembangkan sistem hukum yang norma-norma hukumnya diberlakukan dengan dukungan 
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otoritas kekuasaan negara membawa umat manusia mengembangkan sistem hukum tertulis. 

Perkembangan itu berjalan seiring pula dengan berkembangnya gerakan liberalisasi dan 

demokratisasi di pelbagai negara yang melahirkan terbentuknya lembaga-lembaga perwakilan 

rakyat. Karena itu, pada sekitar abad ke-15, 16 dan 17, berkembang dua tradisi hukum, yang 

satu mengembangkan peran hakim sebagai pembentuk hukum (judge-made law), sedangkan 

yang kedua mengembangkan peran lembaga perwakilan rakyat sebagai pembuat undang 

(parliamentary law). Sistem ‘judge-made law’ kemudian dinamakan ‘common law’ yang 

bertumpu pada hukum kebiasaan sebagai kelanjutan logis dari tradisi hukum adat yang tidak 

tertulis. Sedangkan sistem ‘parliamentary law’ disebut sebagai tradisi hukum sipil (civil law). 

 Sebelum berkembangnya tradisi ‘civil law’ yang tertulis, ada pula tradisi lain yang 

bertumpu pada tradisi kitab-kitab pemikiran ilmiah hukum dari para ahli yang dipandang 

memiliki otoritas ilmiah dan karena itu pandangan-pandangan dijadikan sumber rujukan dalam 

mengambil keputusan-keputusan hukum oleh lembaga pengadilan. Kedua tradisi peradilan 

inilah yang disebut oleh Profesor Djoko Soetono sebagai tradisi “rechtsspraak naar 

rechtsboeken” atau peradilan berdasar atas buku hukum, yang dibedakannya dari tradisi 

“rechtsspraak naar wetboeken” atau peradilan berdasar atas kitab undang-undang yang 

berkembang setelahnya. Tradisi ‘rechtsspraak naar rechtsboeken’ itu, sebagai contoh, dapat 

dilihat dalam perkembangan peradilan agama di dunia Islam. Bahkan sampai sekarang, 

Pengadilan Agama di Indonesia juga masih mendasarkan diri pada kitab-kitab hukum karya para 

ulama fiqh dalam sejarah. Baru pada akhir masa Orde Baru, pelbagai rumusan norma hukum 

karya para ulama atau pun rumusan norma sebagaimana pernah diputuskan oleh para hakim 

pengadilan agama sebelumnya dikumpulkan dan dibukukan dalam bentuk Kompilasi Hukum 

Islam yang selanjutnya dijadikan acuan oleh para hakim. Kompilasi Hukum Islam itu sendiri 

tidak dituangkan dalam bentuk undang-undang secara resmi, melainkan hanya dituangkan 

dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) dalam rangka sosialisasinya dalam praktik peradilan 

agama. 

Di dunia Islam pada umumnya, sebelum dikenal adanya sistem hukum positif dalam 

bentuk undang-undang, proses peradilan memang hanya bekerja atas dasarkan kitab-kitab fiqh 

tulisan para ulama fiqh. Hal itu terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi di hampir semua negeri-

negeri Muslim. Padahal, status hukum dari buku-buku atau kitab-kitab fiqh dimaksud hanyalah 

merupakan karya-karya yang bersifat pribadi yang kekuatan mengikatnya tidak ditopang atau 

dikukuhkan oleh otoritas kekuasaan negara. Orang tunduk kepada kitab-kitab fiqh tersebut 

hanya didasarkan atas kepercayaan bahwa para ulama fiqh tersebut pasti benar dalam 

menafsirkan syari’at ajaran agama Islam yang diyakininya. Tradisi peradilan yang mendasarkan 

diri pada kitab-kitab hukum seperti demikian itu lah yang dinamakan “rechtsspraak naar 

rechtsboeken” yang dipraktikkan sebelum berkembangnya tradisi peradilan berdasar atas 

peraturan perundang-undangan disebut “rechtsspraak naar wetboeken”.  
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Karena itu, dalam kuliah-kuliah yang diberikannya di Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia di masa hidupnya, Djoko Sutono sering menggambarkan adanya empat bentuk dan 

tahap perkembangan pengadilan dalam sejarah. Keempat bentuk peradilan itu di satu pihak 

dapat dilihat secara kategoris, tetapi sekaligus dapat pula dipandang sebagai suatu proses 

tahapan perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan pengalaman sejarah masing-masing 

bangsa dan negara. Keempat bentuk atau tahap perkembangan itu adalah: 

1) Rechtsspraak naar ongeschreven recht, yaitu pengadilan yang bekerja atas dasar ketentuan-

ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang dalam sejarah Indonesia, disebut sebagai 

pengadilan adat yang didasarkan atas hukum adat yang tidak tertulis. 

2) Rechtsspraak naar precendenten, yaitu pengadilan yang bekerja atas dasar preseden atau 

atas dasar putusan-putusan pengadilan terdahulu. 

3) Rechtsspraak naar rechtsbooeken, yaitu pengadilan yang bekerja atas dasar rujukan kitab-

kitab hukum dari para ahli hukum. 

4) Rechtsspraak naar wetboeken, yaitu pengadilan yang bekerja atas dasar peraturan 

perundang-undangan tertulis. 

Dalam keempat lingkungan peradilan tersebut, dapat dikatakan bahwa sumber hukum 

yang dijadikan dasar oleh pengadilan dalam membuat putusan dapat dibedakan dalam empat 

jenis hukum, yaitu (i) the people’s law, (ii) the lawyers’ law, (iii) the professor’s law, dan (iv) the 

state’s law. Yang diartikan sebagai “the people’s law” adalah hukum yang hidup dalam 

masyarakat sendiri. Yang maksud dengan “The lawyers’ law” merupakan hukum yang hidup dan 

dijadikan rujukan oleh kalangan para praktisi hukum, khususnya yang bekerja sebagai hakim. 

Sementara itu, “the professor’s law” adalah hukum sebagaimana yang dikembangkan dalam 

pemikiran para ahli hukum. Sedangkan “the state’s law” adalah hukum yang dibuat dan 

diberlakukan oleh negara, terutama oleh lembaga perwakilan rakyat dalam bentuk undang-

undang. 

Sebenarnya, tidak semua bangsa dan negara mempunyai pengalaman yang sama 

mengenai tahap-tahap perkembangan ‘rechtsspraak naar rechtsboeken’, ‘rechtsspraak naar 

wetboeken’, dan ‘rechtsspraak naar precendeten’ tersebut. Dalam pengalaman sejarah tradisi 

hukum Islam, dari tradisi “rechtsspraak naar rechtsboeken” dapat pula tumbuh menjadi 

“rechtsspraak naar precedenten” seperti dalam tradisi “common law”. Karena itu, 

perkembangan dari “rechtsboeken” menjadi “wetboeken” seperti dalam tradisi “civil law” atau 

menjadi “rechtsprecedenten” seperti dalam tradisi “common law”, sangat tergantung kepada 

latar belakang sejarah masing-masing negara. 

 Di lingkungan negara-negara yang menganut ajaran mazhab Syi’ah seperti Iran, peran 

“wilayat al-faqih” yang terdiri atas para ayatollah yang diakui otoritasnya lebih dominan 

daripada lembaga perwakilan rakyat yang membuat undang-undang tertulis. Karena itu, 
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peranan hakim menjadi penting dalam menciptakan preseden hukum seperti dalam sistem 

“common law”. Disini, paham kedaulatan hukum dipandang lebih utama daripada kedaulatan 

rakyat. Namun, di negara-negara yang tidak mengenal doktrin mengenai “wilayat al-faqih”, 

paham kedaulatan rakyat lebih dominan, karena itu peranan undang-undang tertulis yang 

disusun dan ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat menjadi utama seperti yang 

berkembang dalam tradisi “civil law”. 

 Namun demikian, terlepas dari variasasi dan perbedaan-perbedaan mengenai bentuk 

atau pun mengenai tahap-tahap perkembangan peradilan itu dalam sejarah, yang jelas 

keempat bentuk pengadilan tersebut dapat dikatakan merupakan sesuatu yang bersifat alamiah 

dan universal. Sistem peradilan berkembang dalam proses sejarah yang sangat panjang, dimulai 

dari bentuknya yang paling sederhana, sampai ke tahap perkembangan yang sangat kompleks 

dan modern seperti yang tercermin dalam dua tradisi utama di zaman sekarang, yaitu “civil 

law” dan “common law” yang malahan dewasa terus berkembang saling pengaruh 

mempengaruhi satu sama lain. 

 Dalam perkembangan peradilan di Indonesia, hal-hal tersebut juga terjadi. Sistem 

peradilan yang paling sederhana tumbuh dari tradisi hukum adat tidak tertulis (rechtsspraak 

naar ongeschreven recht). Lalu, ketika pengaruh hukum Islam datang dan mempengaruhi 

kehidupan masyarakat nusantara, sistem peradilan adat tidak tertulis berubah menjadi 

peradilan berdasarkan kitab hukum (rechtsspraak naar rechtsboeken). Selanjutnya, karena 

Indonesia berkenalan dengan sistem hukum barat melalui penjajahan oleh bangsa Belanda 

yang mempunyai tradisi ‘civil law’, maka tahap perkembangan peradilan di Indonesia meloncat 

langsung ke tapah perkembangan “rechtsspraak naar wetboeken”. Kita tidak mengenal sistem 

peradilan berdasar atas asas preseden seperti negara-negara tetangga Indonesia yang pernah 

dijajah oleh Inggeris, seperti Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam, Hongkong, dan juga 

Filipina yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Amerika Serikat. 

Bahkan badan-badan peradilan Indonesia pasca kemerdekaan dapat dikatakan 

merupakan kelanjutan saja dari badan-badan yang sudah ada sebelumnya sejak zaman Hindia 

Belanda. Indonesia merdeka mewarisi dan meneruskan saja struktur peradilan yang ada 

sebelumnya, seperti ‘Landraad’ dan ‘Priesterraad’ yang diterjemahkan menjadi Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Agama. “Land-raad”, “Raad van Justitie”, dan “Hogeraad” 

diterjemahkan menjadi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. 

“Landraad” dan “Raad van Justitie” menjalankan fungsi peradilan umum. Sedangkan peradilan 

agama diorganisasikan ke dalam lingkungan Departemen Agama yang baru sejak akhir masa 

Orde Baru menjelang reformasi dijadikan satu atap di bawah Mahkamah Agung dengan empat 

lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan 

tata usaha negara. 
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Konsepsi mengenai keempat lingkungan peradilan itu dikukuhkan mulai tahun 1970 

melalui UU No. XIV Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada tahun 2001, 

ketentuan mengenai keempat lingkungan peradilan tersebut diperkuat lagi melalui Perubahan 

Ketiga UUD 1945 seperti tercermin dalam rumusan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi”. Ide pembentukan peradilan administrasi negara atau peradilan tata 

usaha negara itu pertama kali dirumuskan dalam UU No. XIV Tahun 1970 tersebut, tetapi baru 

sungguh-sungguh dibentuk pada tahun 1986 berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang 

Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembentukan peradilan administrasi ini penting karena 

keberadaannya menandai bahwa Indonesia memang merupakan negara hukum atau 

“rechtsstaat” menurut tradisi hukum sipil. 

 Seperti dikatakan oleh Julius Stahl bahwa dalam doktrin “rechtsstaat” dalam pengertian 

klasik, adanya peradilan administrasi negara itu merupakan unsur yang mutlak harus ada agar 

suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum. Menurut Stahl, dalam setiap ‘rechtsstaat’ 

harus ada empat ciri pokok, yaitu: 

1) Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; 

2) Adanya pembatasan kekuasaan negara; 

3) Proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus berdasar atas undang-undang; dan 

4) Adanya peradilan administrasi negara atau tata usaha negara (administratieve 

rechtsspraak). 

Perkembangan k esadaran mengenai penting pelembagaan badan peradilan 

administrasi negara atau peradilan tata usaha negara ini memang meluas mengikuti arus 

liberalisasi dan demokratisasi di pelbagai negara Eropah pada abad ke-18 dan 19. Jika 

sebelumnya, yang diadili oleh pengadilan negara hanya warga negara, maka seiring dengan 

berkembangnya tuntutan demokratisasi di mana-mana, para pejabat negara yang dalam 

membuat keputusan justru merugikan warga negara juga diperjuangkan agar juga dapat 

dituntut atau digugat ke muka pengadilan. Lembaga pengadilan terakhir inilah yang disebut 

pengadilan tata usaha (administratieve rechtsspraak) itu. Lembaga peradilan administrasi ini 

berkembang di banyak negara yang menganut tradisi ‘civil law’ di Eropah Barat Kontinental 

menurut doktrin “rechtsstaat” seperti dikemukakan di atas. 

Di lingkungan negara-negara dengan tradisi hukum ‘common law’, tidak dikenal adanya 

lembaga peradilan tata usaha negara yang tersendiri seperti yang berkembang di Eropah 

Kontinental itu. Di AS dan Inggeris, yang berkembang justru lembaga-lembaga quasi atau semi 

peradilan administrasi, yang biasa dinamakan dengan ‘agencies’ atau komisi-komisi negara 
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yang menjalankan fungsi-fungsi campuran. Misalnya, di AS ada Federal Communication 

Commission (FCC), Federal Trade Commission (FTC), dan lain-lain sebagainya.  Dewasa ini, 

institusi atau komisi-komisi negara semacam ini sangat banyak jumlahnya dan turut 

mempengaruhi berkembangnya ide mengenai pembentukan komisi-komisi negara serupa di 

banyak negara, termasuk di Indonesia3. 

 Pada awal abad ke-20, terutama atas pengaruh putusan Mahkamah Agung Amerika 

Serikat dalam kasus atau perkara Marburry versus Madison pada tahun 1803, muncul pula 

perkembangan baru lagi di Eropah Kontinental, yaitu kesadaran mengenai pentingnya 

menerapkan praktik judicial review di lingkungan negara-negara ‘civil law’. Salah seorang 

sarjana hukum yang bersemangat mengembangkan ide ini adalah George Jellineck dengan 

siapa Hans Kelsen berguru. George Jellineck mengusulkan agar kepada Mahkamah Agung dapat 

ditambahkan kewenangan untuk menjalankan fungsi judicial review yang dimaksud. Ide George 

Jellineck inilah yang dibaca oleh Mr. Muhammad Yamin yang kemudian memberinya inspirasi 

untuk mengusulkan dalam sidang-sidang BPUPKI agar Balai Agung4 (nama awal Mahkamah 

Agung) dilengkapi dengan kewenangan untuk ‘membanding undang-undang’5. Namun, usul 

Yamin ini tidak mendapat persetujuan bersama, terutama ditentang oleh Soepomo, karena 

alasan (i) jumlah sarjana hukum belum banyak, dan (ii) sistem kekuasaan yang disepakati tidak 

didasarkan atas doktrin ‘trias-politica’ Mentesquieu yang mengidealkan pemisahan kekuasaan 

(separation of power), melainkan sistem pembagian kekuasaan yang berpuncak pada doktrin 

lembaga tertinggi negara sebagai penjelamaan seluruh rakyat. 

Namun demikian, di Eropah Barat Kontinental, diskusi mengenai pentingnya mekanisme 

‘judicial review’ itu berkembang jauh lebih luas dan mendalam, termasuk di Austria, Italia, 

Cekoslovakia, Jerman dan bahkan Perancis. Yang dipersoalkan, bukan saja perlu tidaknya 

mekanisme ‘judicial review’ tersebut diadopsi, tetapi mengenai pelembagaannya menjadi 

lembaga yang tersendiri. Karena itu, Hans Kelsen dapat dikatakan berpikir lebih maju selangkah 

dari George Jellineck. Hans Kelsen mengusulkan perlunya peradilan konstitusi dilembagakan 

secara tersendiri, terutama untuk menjalankan fungsi pengujian konstitusional (judicial 

constitutional review) atas produk undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat 

(parlemen). Gagasan Hans Kelsen ini membangunkan kesadaran yang luas mengenai 

pentingnya melembagakan fungsi peradilan konstitusi itu di banyak negara di kemudian hari. 

Sebelum Perang Dunia Kedua, negara-negara lain yang juga mendirikan Mahkamah Konstitusi, 

selain Austria, antara lain adalah Italia dan Cekoslovakia. Sesudah Perang Dunia Kedua, ide 

                                                           
3
 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi. 

4
 Istilah ‘Balai Agung’ digunakan oleh Mr. Muhammad Yamin untuk maksud Makhkamah Agung, sebelum sebutan 

‘Mahkamah Agung’ disepakati secara final. 
5
 Istilah ‘membanding undang-undang’ ini dipakai oleh Mr. Muhammad Yamin dalam sidang-sidang BPUPKI untuk 

pengertian ‘menguji undang-undang’ sebagaimana dipahami sekarang. 
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pelembagaan itu juga diikuti oleh Jerman Barat dengan membentuk ‘Bundes 

Verfassungsgericht’. Bahkan Perancis juga membentuk badan peradilan konstitusi dengan nama 

berbeda, yaitu Dewan Konstitusi (Conseil d’Constitutionnel)6. Sekarang sudah lebih dari 80-an 

negara di dunia yang membentuk Mahkamah Konstitusi yang tersendiri di luar Mahkamah 

Agung7. 

Di lingkungan negara-negara Eropah Barat yang menganut tradisi hukum ‘civil law’ ini, 

negara pertama yang membentuk Mahkamah Konstitusi (Verfassungsgerichtshoft) adalah 

Austria pada tahun 1920. Ide pembentukan lembaga peradilan konstitusi ini berasal dari 

Professor Hans Kelsen, guru besar ilmu hukum Universitas Wina (Vienna)8. Dengan 

terbentuknya ‘Verfassungsgerichtshoft’ atau Mahkamah Konstitusi pada tahun 1920 itu, 

menyusul pembentukan mahkamah tata usaha negara (verwaltungsgerichtshoft) pada abad ke-

19, maka puncak kelembagaan fungsi peradilan di Austria berkembang menjadi tiga, yaitu 

Mahkamah Agung, Mahkamah Administrasi Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Dalam sejarah 

Austria, lembaga peradilan pertama yang dibentuk hanya dimaksudkan untuk mengadili 

perkara-perkara pidana dan perdata saja. Untuk kedua jenis perkara itulah puncak 

penyelesaiannya dilakukan di Mahkamah Agung. Sesudah itu, baru fungsi 

‘verwaltungsrechtsspraak’ dilembagakan disusul pelembagaan ‘verfassungsrechtsspraak’.  

Di Perancis, juga terdapat tiga puncak peradilan. Di bidang hukum pidana dan hukum 

perdata, puncak peradilan ada di “Cour d’Cassation” atau Mahkamah Agung. Di bidang hukum 

administrasi negara, peradilan berpuncak di “Conseil d’Etat” atau Dewan Negara. Sedangkan di 

bidang peradilan konstitusi ditangani oleh lembaga yang dinamakan “Conseil Constitutionnel” 

atau Dewan Konstitusi. Namun, di Perancis dikenal ada pula “Cour d’Comptes” atau Mahkamah 

Akuntansi Keuangan Negara yang di Indonesia dapat dipadankan dengan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) yang dalam sistem Konstitusi Perancis dipandang sebagai pengadilan. 

                                                           
6
 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. 

7
 Indonesia adalah negara pertama yang mendirikan Mahkamah Konstitusi pada abad ke-21 atau negara ke-79 

pada abad ke-20, sedangkan Thailand adalah negara ke-78 atau negara terakhir yang membentuk Mahkamah 
Konstitusi pada abad ke-20. 
8
 Hans Kelsen lahir dari keluarga yang berdarah Yahudi pada tahun 1881 di Praha. Pada tahun 1884, keluarganya 

pindah dan untuk selanjutnya menetap di Wina, Austria. Di samping sebagai konseptor, Hans Kelsen juga dipercaya 
sebagai Hakim Konstitusi Austria (Verfassungsgerichtshoft) sampai tahun 1930, ketika muncul gerakan anti-semit 
di kalangan sosialis Kristen Austria -- meski Kelsen sendiri resminya menganut agama Katolik -- ia diberhentikan 
dari Mahkamah Konstitusi. Sejak itu, ia pindah menjadi guru besar di Cologne, Jerman. Saat Nazi berkuasa situasi 
berubah cepat dan pada tahun 1933, ia dikeluarkan lagi dari Cologne University dan bersama keluarganya ia 
pindah ke Jenewa. Sesudah pecah Perang Dunia Kedua, ia pindah lagi menetap di Amerika Serikat, mengajar di 
Harvard University, California University, dan lain-lain, dan terus menjadi guru besar di pelbagai universitas di 
Eropah sampai akhir hayatnya pada tahun 1073. Ilmuwan yang oleh Roscoe Pound diakui sebagai ahli hukum dunia 
ini, meninggal di Berkeley, Amerika Serikat, pada 19 April 1973 dalam usia 92 tahun dengan mewariskan lebih dari 
400 karya ilmiah, 300-an di antaranya, berupa buku dalam tiga bahasa. Lihat Ian Stewart, “The Critical Legal 
Science of Hans Kelsen”, Journal of Law and Society, 17 (3), 1990, hal. 273-308, dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali 
Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konpress, 2012, hal. 1-3. 



9 
 

Sementara itu, di Jerman, struktur peradilan berpuncak di enam mahkamah, yaitu di 

samping di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha, dan peradilan konstitusi seperti 

di Austria, ada pula lembaga peradilan industrial, lembaga peradilan fiscal, dan lembaga 

peradilan sosial. Keenamnya sama-sama berkedudukan di kota kecil Karlsruhe, bukan di pusat 

kegiatan politik Berlin sebagai ibukota negara ataupun di kota Frankfurt atau Munchen yang 

merupakan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis. Keenam puncak peradilan itu merupakan 

cabang-cabang peradilan dengan kewenangan independennya masing-masing atau dengan 

jurisdiksi masing-masing yang terpisah, yaitu: 

1) Federal Court of Justice, menangani perkara-perkara di bidang peradilan umum atau biasa 

(ordinary jurisdiction); 

2) Federal  Labour Court, menangani perkara di bidang perburuhan atau bidang hubungan 

industrial (labour jurisdiction); 

3) Federal Finance Court, menangani perkara di bidang keuangan (fiscal jurisdiction); 

4) Federal Social Court, menangani perkara bidang sosial, termasuk hukum keluarga (social 

jurisdiction);  

5) Federal Administrative Court, berwenang menangani perkara-perkara di bidang tata usaha 

negara (administrative jurisdiction atau administratieve rechtspraak); dan 

6) Peradilan Konstitusi yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi Federal (Bundes-

Verfassungsgerichtshoft) dan Mahkamah Konstitusi negara-negara bagian (Landers-

Verfassungsgericht). 

Pendek kata, di seluruh dunia dewasa ini, baik sistem maupun struktur kelembagaan 

fungsi-fungsi peradilan ini terus berkembang sangat dinamis. Dalam teori maupun praktik, 

sudah harus diterima kenyataan munculnya pengertian baru mengenai aneka cara penyelesaian 

sengketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka menjamin terwujudnya 

keadilan dalam masyarakat, yaitu melalui mekanisme yang disebut ‘in-court settlement’ dan 

‘out-of-court settlement’. Artinya, umat manusia di zaman sekarang tidak lagi mengandalkan 

upaya penyelesaian masalah-masalah hukum yang dihadapi hanya dengan pendekatan formal 

melalui mekanisme peradilan, tetapi juga mulai mengidealkan mekanisme lain yang disebut 

sebagai penyelesaian di luar pengadilan dalam pengertian yang positif. Memang ada 

pandangan negatif sebelumnya mengenai mekanisme luar pengadilan ini, terutama di 

Indonesia, yang berkembang dengan istilah ‘penyelesaian secara adat’ di luar mekanisme 

pengadilan resmi. Tetapi pendekatan luar-pengadilan ini dewasa ini dianggap sebagai alternatif 

yang justru diidealkan dalam upaya penyelesaian perkara secara adil dan efisien, tanpa harus 

membebani sistem peradilan yang pada umumnya harus menghadapi beban perkara yang terus 

menumpuk. 
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 Mekanisme ‘out-of-court settlement’ itu sendiri tetap dipandang sebagai proses 

penyelesaian hukum juga, sepanjang hal itu diatur tersendiri prosedurnya berdasarkan undang-

undang yang berlaku. Karena itu, di Indonesia dewasa ini, juga sudah diperkenalkan adanya 

mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, seperti melalui arbitrase, mediasi, dan bahkan 

dikembangkannya pengertian mengenai hakim perdamaian sebelum sesuatu perkara diperiksa 

secara resmi melalui proses persidangan di pengadilan.  

Setelah era reformasi, organisasi peradilan di Indonesia dapat dikatakan terus 

berkembang dan mengalami restrukturisasi dan differensiasi struktural secara mendasar. 

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang tersendiri dan terpisah dari Mahkamah Agung, lalu 

Komisi Yudisial yang terkait dengan fungsi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sendiri 

meliputi empat lingkungan peradilan, yaitu (i) peradilan umum, (ii) peradilan agama, (iii) 

peradilan tata usaha negara, dan (iv) peradilan militer. Di samping itu, muncul pula banyak 

lembaga-lembaga peradilan khusus yang dikelompokkan dalam salah satu dari keempat 

lingkungan peradilan itu, seperti pengadilan tipikor, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan 

niaga, pengadilan pajak, pengadilan perikanan, pengadilan anak, peradilan industrial, 

pengadilan adat, dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang kecenderungan untuk membentuk 

lembaga-lembaga peradilan khusus ini hanya didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sesaat 

di kalangan politisi di lembaga eksekutif dan legislatif. Pembentukan lembaga peradilan khusus 

seringkali hanya mencerminkan kreatifitas sektoral untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi tanpa dukungan desain kebijakan hukum yang terpadu. Selain itu, dalam 

perkembangan dewasa ini, juga muncul banyak sekali ide pembentukan komisi-komisi negara 

yang berfungsi sebagai lembaga quasi atau semi-yudisial. Contohnya cukup banyak 

sebagaimana dapat dibaca dalam buku sdaya yang berjudul Perkembangan dan Konsolidasi 

Lembaga Negara Pasca Reformasi. 

Semua ini menggambarkan telah terjadinya perubahan struktural dan fungsional yang 

sangat mendasar dalam sistem dan struktur peradilan Indonesia pasca reformasi. Perubahan-

perubahan pasca reformasi itu sendiri, jika diperhatikan, merupakan kelanjutan logis saja dari 

dinamika perkembangan sejarah sistem peradilan hukum itu sendiri di dunia dalam jangka 

panjang. Dunia hukum terus berubah dan sistem peradilan hukum di dunia juga berubah secara 

dinamis. Baik di lingkungan negara-negara yang menganut tradisi ‘civil law’ maupun yang 

menganut tradisi ‘common law’ terus berubah dan bahkan saling pengaruh mempengaruhi satu 

sama lain. Pola pelembagaan fungsi penegakan hukum dan keadilan terus mengalami proses 

restrukturisasi dan differensiasi struktural yang luas dan mendasar sejak dulu sampai sekarang, 

seperti juga tercermin dalam perkembangan hukum dan peradilan di Indonesia yang diuraikan 

di atas. 



11 
 

Bahkan, sekarang muncul pula kebutuhan untuk memfungsikan sistem norma di luar 

hukum, untuk maksud membantu dan mendukung sistem norma hukum yang sudah 

mengalami banyak sekali kendala dan beban dalam mengendalikan perilaku ideal umat 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa? Sebabnya ialah kompleksitas kehidupan 

umat manusia dewasa ini sudah tidak mungkin lagi hanya dikendalikan oleh sistem norma 

hukum yang meskipun terus menerus berubah dan berkembang menyesuaikan diri dengan 

kebutuhan zaman, tetapi tetap saja menghadapi kesulitan beban sebagai akibat semakin 

banyak dan semakin kompleksnya ragam perilaku menyimpang (deviant behaviours) dalam 

kehidupan bermasyarakat dari tuntutan ideal (ideal behaviours) menurut ukuran norma hukum 

yang berlaku. 

Sistem norma yang sekarang mulai semakin populer dipromosikan adalah sistem norma 

etika yang diidealkan terutama untuk mengontrol perilaku etika para pejabat publik dan kaum 

profesional yang membutuhkan dukungan kepercayaan publik (public trust) sesuai dengan 

prinsip jabatan sebagai amanah. Karena itu, sekarang sudah tiba saatnya, ke dalam fungsi 

peradilan itu dikembangkan pula variasi lain yang berkaitan dengan sistem norma etika yang 

selama ini dianggap sebagai sistem norma yang berada di luar jangkauan pemikiran para 

sarjana hukum. Masalah sistem norma etika dan ide peradilan etika inilah yang hendak 

diuraikan dalam buku ini untuk maksud memperkenalkannya secara lebih luas kepada dunia 

akademik maupun dunia praktik bernegara. 

 

RAGAM MEKANISME UPAYA HUKUM 

Pada pokoknya, upaya hukum adalah mekanisme yang diberikan oleh undang-undang 

kepada setiap subjek hukum, baik orang ataupun badan hukum, untuk melawan sesuatu 

keputusan hukum yang dinilai merugikan subjek hukum. Dalam ilmu hukum, dibedakan antara 

upaya hukum yang biasa dan upaya hukum yang bersifat luar biasa. Upaya hukum biasa dapat 

menangguhkan eksekusi keputusan sebelumnya, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak 

menangguhkan keputusan hukum yang sudah berlaku final dan mengikat. Dalam pengertian 

sempit, yang dimaksud dengan keputusan hukum yang hendak dilawan dengan upaya hukum 

itu adalah putusan hakim di pengadilan. Karena itu, yang biasa dipahami sebagai upaya hukum 

itu terbatas hanya dalam arti sempit, yaitu (i) upaya hukum banding, (ii) upaya hukum kasasi, 

(iii) verzet, dan (iv) upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK). 

Namun, dalam pengertian yang lebih luas, semua keputusan hukum dapat dilawan 

dengan upaya hukum. Pada pokoknya, setiap orang warga negara dan subjek hukum lainnya 

wajib tunduk dan taat kepada hukum, tanpa kecuali. Akan tetapi, jika yang bersangkutan 

merasa tidak puas dengan sesuatu produk keputusan hukum, maka hukum sendiri 
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menyediakan cara untuk melawannya, bukan melalui jalanan atau main hakim sendiri, 

melainkan melalui cara yang disebut sebagai upaya hukum yang resmi berdasarkan ketentuan 

undang-undang. Yang termasuk ke dalam pengertian keputusan hukum itu sendiri tidak hanya 

berkenaan dengan putusan pengadilan seperti yang biasa dipahami dalam arti sempit, tetapi 

semua jenis keputusan yang mengikat secara hukum, baik yang ditetapkan oleh pengadilan 

maupun oleh para pejabat tatausaha negara dalam ranah eksekutif serta keputusan hukum 

berupa undang-undang yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif. Dengan perkataan 

lain, semua jenis keputusan hukum dapat dilawan dengan menggunakan mekanisme upaya 

hukum, yaitu: 

1) Keputusan hukum berupa regulasi atau ‘regels’ (regelingen) dapat dilawan dengan upaya 

hukum ‘judicial review’ melalui pemanfaatan hak-uji yang dimiliki hakim (toetsingsrecht) 

terhadap norma umum (general norms); 

2) Keputusan pejabat tata usaha negara sebagai pelaksana ketentuan undang-undang dapat 

dilawan dengan upaya hukum melalui gugatan ke peradilan tata usaha negara; 

3) Keputusan hukum berupa vonnis atau putusan pengadilan tingkat pertama dapat dilawan 

dengan upaya hukum banding dan/atau upaya hukum kasasi, serta verzet, dan peninjauan 

kembali (PK) sebagai upaya luar biasa. 

Pada prinsipnya, untuk memastikan kebenaran dan menjamin keadilan yang substansial, 

proses peradilan diadakan secara  bertingkat-tingkat, yaitu peradilan tingkat pertama, tingkat 

kedua atau banding, sampai ke tingkat kasasi atau tingkat terakhir. Namun, sekali lagi, untuk 

memastikan keadilan, disediakan pula mekanisme upaya luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali 

(PK). Dalam bidang hukum perdata, menurut Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 jo PERMA No. 1 

Tahun 1982, permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) hanya dapat diajukan dengan alasan sebagai 

berikut: 

1) Apabila putusan hakim didasarkan atas suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan 

yang kemudian diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang 

kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; 

2) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang 

pada waktu perkara dioperiksa tidak ditemukan; 

3) Apabila putusan yang diputus ternyata mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau 

memutus lebih daripada yang dituntut (ultra-petita); 

4) Apabila putusan hakim untuk pihak-pihak yang ama mengenai suatu suatu substansi 

persoalan yang sama dan atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama sama 

tingkatannya, ternyata memberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; 
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5) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan 

sebab-sebabnya; 

6) Apabila dalam ternyata dalam rumusan putusan hakim terdapat kekhilafan atau kekeliruan 

yang nyata. 

Di bidang hukum pidana dan hukum publik pada umumnya, kecuali dalam bidang 

hukum tata usaha negara yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat 

privat, syarat nomer 3 tersebut di atas tidak berlaku. Dalam bidang hukum publik kepentingan 

hukum yang dijaga adalah kepentingan publik, bukan kepentingan privat antar orang seorang. 

Demikian pula di bidang hukum tata negara, larangan putusan ‘ultra-petita’ itu tidak berlaku 

atau setidaknya bersifat tidak mutlak. Bahkan, ide ‘judicial  review’ atas konstitusionalitas 

undang-undang pertama kali dipraktikkan pertama kali dalam sejarah justru melalui putusan 

yang bersifat ‘ultra-petita’ dalam kasus Marburry versus Madison oleh Mahkamah Agung 

Amerika Serikat pada tahun 1803. Kasus Marburry vs Madison inilah yang kemudian 

mempengaruhi sistem peradilan di dunia sehingga berkembang ide untuk membentuk 

Mahkamah Konstitusi di lingkungan negara-negara ‘civil law’ Eropah Kontinental (kecuali 

Belanda), mengikuti praktik yang sama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat 

yang ditiru juga oleh hampir semua negara yang menganut tradisi ‘common law’ lainnya 

(kecuali Inggeris)9. 

Sedangkan dalam hukum perdata dan juga tata usaha negara, kepentingan hukum yang 

terkait berkenaan dengan kepentingan privat, sehingga oleh sebabnya itu larangan putusan 

yang bersifat ‘ultra-petita’ itu dipandang bersifat mutlak. Dengan demikian, di bidang hukum 

pidana, alasan yang dapat dipakai untuk mengajukan permohonan Peninjaun Kembali ada lima, 

yaitu: 

1) Apabila putusan hakim didasarkan atas suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan 

yang kemudian diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang 

kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; 

2) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang 

pada waktu perkara dioperiksa tidak ditemukan; 

3) Apabila putusan hakim untuk pihak-pihak yang ama mengenai suatu suatu substansi 

persoalan yang sama dan atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama sama 

tingkatannya, ternyata memberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; 

4) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan 

sebab-sebabnya; 

                                                           
9
 Baik Kerajaan Belanda yang menganut tradisi ‘civil law’ maupun Kerajaan Inggeris yang menganut tradisi 

‘common law’ sama-sama tidak dapat menerima ide dan praktik ‘judicial review’ atas konstitusionalitas undang-
undang ini sampai sekarang. Baca Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusionalitas di Berbagai Negara, 
Rajagrafindo, Jakarta. 
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5) Apabila dalam ternyata dalam rumusan putusan hakim terdapat kekhilafan atau kekeliruan 

yang nyata. 

Jika suatu putusan kasasi atau putusan hakim lainnya yang sudah memperoleh kekuatan 

hukum yang final dan mengikat (inkracht van gewijsde) ternyata mengandung salah satu dari 

keenam unsur tersebut di atas, maka terhadapnya dapat diajukan permohonan Peninjauan 

Kembali (PK) langsung kepada Ketua Mahkamah Agung. Menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1) 

UU No. 14 Tahun 1985, pihak-pihak yang dapat mengajukan PK adalah hanya (i) pihak yang 

berperkara sendiri, (ii) ahli warisnya, atau (iii) seseorang wakilnya yang secara khusus 

dikuasakan untuk itu. 

Selain lembaga Peninjauan Kembali (PK) ini, yang juga biasa dianggap sebagai upaya 

hukum luar biasa adalah ‘derden verstek’ atau ‘verstek’ yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak 

ketiga, meskipun bukan pihak yang berperkara perdata, jikalau merasa dirugikan oleh putusan 

pengadilan perdata, dapat mengajukan permohonan perlawanan yang dinamakan ‘derden 

verstek’. Syaratnya harus jelas bahwa hak keperdataan yang bersangkutan benar-benar nyata 

telah dilanggar atau dirugikan oleh putusan pengadilan perdata tersebut, sehingga yang 

bersangkutan dapat melakukan perlawanan. Permohonan perlawanan pihak ketiga ini dapat 

berakibat mencegah atau menangguhkan pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan yang 

bersangkutan. 

Di samping itu, seperti telah disinggung sekilas dalam bagian terdahulu, apa yang kita 

namakan sebagai upaya hukum atau ‘legal remedy’, ‘legal mechanism’, ‘legal process’ itu 

sendiri dewasa ini mengalami perubahan yang sangat dinamis, tidak lagi terbatas hanya kepada 

mekanisme melalui peradilan dalam arti formal. Sekarang mekanisme penyelesaian sengketa 

atau penyelesaian konflik (conflict resolution) melalui jalur non-pengadilan juga diterima 

sebagai bagian dari pengertian penyelesaian hukum. Perkembangan ini dapat diterima dengan 

maksud untuk memastikan bahwa setiap masalah hukum yang timbul dalam masyarakat selalu 

mendapatkan penyelesaian dengan baik dan solutif, yaitu dengan penyelesaian yang efektif, 

efisien, dan berkeadilan. Karena itu, meskipun penyelesaian masalah hukum itu tidak melalui 

mekanisme peradilan dalam pengertian konvensional, melainkan dilakukan melalui mekanisme 

non-pengadilan (out-of-court settlement), maka penyelesaian demikian juga diakui sah secara 

hukum. Yang penting setiap masalah tidak dibiarkan tanpa solusi atau upaya penyelesaiannya 

tidak justru dihindari (conflict avoidance) sebagaimana lazim berkembang dalam budaya 

masyarakat tradisional. Masyarakat hukum modern jangan sampai memelihara kebiasaan 

untuk melakukan ‘conflict avoidance’, melainkan harus berorientasi ‘conflict resolution’ dengan 

meningkatkan tradisi budaya berperkara (litigative culture), baik melalui pengadilan ataupun 

non-pengadilan. 
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Pertama, sebelum menguraikan mekanisme ‘out-of-court settlement’, perlu 

dikemukakan dulu mekanisme penyelesaian yang disebut sebagai ‘in-court settlement’. Dalam 

sistem peradilan Indonesia, semua permasalahan hukum dapat diajukan untuk diselesaikan 

melalui peradilan. Yang paling luas kewenangannya adalah pengadilan dalam lingkungan 

peradilan umum yang dimulai dengan Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum tingkat 

pertama. Pengadilan Negeri (PN) dapat diharapkan mengadili dan menyelesaikan semua jenis 

perkaraatau masalah hukum yang bukan merupakan kewenangan badan-badan peradilan 

lainnya dalam lingkungan peradilan agama, peradilan tata usaha negara, atau peradilan militer. 

Pada pokoknya, lembaga peradilan, khusus Pengadilan Negeri tidak boleh menolak untuk 

mengadili sesuatu perkara yang diajukan kepadanya sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, dengan alasan bahwa untuk mengadili perkara tersebut belum ada aturannya. 

Sepanjang sesuatu masalah tidak terdapat forum pengadilan yang dapat mengadilinya, maka 

Pengadilan Negerilah tempat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itu untuk dan 

demi keadilan. Dapat dikatakan, Pengadilan Negeri adalah pengadilan dan lain-lain. Karena itu, 

lingkungan kewenangannya disebut sebagai lingkungan peradilan umum, mulai dari Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung. 

Di luar (i) lingkungan peradilan umum, kita mengenal pula (ii) lingkungan peradilan 

agama, (iii) lingkungan tata usaha negara, dan (iv) lingkungan peradilan militer. Kepada 

keempat lingkungan peradilan tersebut dapat diajukan upaya hukum dengan menggunakan 

istilah-istilah khusus sesuai ketentuan yang yang berlaku di bidang hukumnya masing-masing, 

yaitu: 

1) Pelaporan dan pengaduan digunakan dalam ranah peradilan pidana. Hubungan hukum 

timbul antara Pelapor versus Terlapor, dan antara Pengadu versus Teradu, yang pada 

gilirannya para terlapor dan teradu itu dapat meningkat status hukumnya menjadi 

Terperiksa, Tersangka, Terdakwa, dan/atau Terpidana; 

2) Permohonan dipakai dalam semua bidang hukum, terutama di bidang hukum perdata dan 

hukum tata usaha negara serta hukum tata negara (peradilan konstitusi). Hubungan 

hukumnya tidak bersifat timbal balik, karenanya hanya disebut sebagai Pemohon; 

3) Gugatan yang dipakai dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Hubungan 

hukum terjadi antara pihak Penggugat dengan Tergugat; 

4) Somasi yang berisi teguran yang dikenal dalam ranah hukum perdata; 

Kedua, selain mekanisme penyelesaian hukum melalui cara ‘in-court settlement’ itu, ke 

dalam pengertian upaya hukum tersebut, dapat pula kita sertakan adanya upaya perdamaian 

yang dilakukan sebelum memasuki tahapan pemeriksaan pengadilan ataupun upaya 

perdamaian yang disepekati dilangsungkan melalui mekanisme luar pengadilan (out of court 

settlement). Upaya damai seperti ini juga merupakan upaya hukum dalam rangka 
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menyelesaikan sesuatu masalah hukum secara damai, adil dan bermartabat. Di samping upaya 

perdamaian ‘pra-peradilan’ (sebelum tahap peradilan), banyak cara lain yang juga dikenal 

dalam praktik dengan maksud menyediakan cara untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan 

di luar mekanisme peradilan yang resmi, yaitu: 

1. Upaya damai oleh hakim perdamaian; 

2. Upaya arbitrase oleh arbiter; 

3. Upaya mediasi oleh mediator; 

Uraian-uraian tentang ini dapat kita baca dalam banyak sekali tulisan dan bahkan buku-

buku. Soal-soal ini, mulai dari soal ‘out-of-court settlement’, upaya mediasi dan arbitrase, upaya 

perdamaian pra sidang pengadilan, sampai ke mekanisme proses non-pengadilan dengan 

dibentuknya pelbagai komisi negara yang berfungsi semi-yudisial sudah banyak sarjana hukum 

yang menjelaskannya. 

 

PERADILAN ETIKA 

Di samping upaya hukum atau proses hukum, melalui mekanisme ‘in-court settlement’ 

dan ‘out-of-court settlement’, sekarang sudah mulai berhasil diperkenalkan adanya sistem 

peradilan etika. Sistem peradilan etika ini berkaitan dengan perkembangan praktik mengenai 

proses penegakan kode etika yang dewasa ini semakin banyak dikembangkan di dunia. Inilah 

yang tercermin dengan banyaknya gagasan yang terkait dengan pembentukan infra-struktur 

etik di lingkungan jabatan-jabatan publilk yang mencakup penyusunan dan pemberlakuan 

sistem kode etik dan pembentukan institusi-institusi penegak kode etik. Bahkan, diadopsinya 

gagasan pembentukan Komisi Yudisial dalam UUD 1945, tidak lain disebabkan oleh pengaruh 

perkembangan sistem infra-struktur etika itu di lingkungan jabatan-jabatan public, termasuk di 

lingkungan peradilan. 

Hanya saja, dalam perkembangan kontemprer mengenai kebutuhan untuk membangun 

dan menegakkan sistem kode etika jabatan publik itu, proses penegakannya belum 

dikonstruksikan sebagai proses peradilan. Hal itu terkait antara lain karena sistem etika itu pada 

umumnya masih dipahami sebagai persoalan private, yang keberlakuannya bersifat volunteer, 

sehingga proses pemeriksaan dalam rangka penegakannya dianggap harus bersifat tertutup. 

Karena itu, belum terbayangkan bahwa proses pemeriksaan terhadap kasus-kasus pelanggaran 

kode etik harus dikembangkan dalam pengertian peradilan modern yang bersifat independen, 

imparsial, dan terbuka. Namun, dalam praktik di Indonesia, pemahaman mengenai peradilan 

etik yang bersifat independen, imparsial, dan terbuka sudah dimulai dengan dibentuknya dan 

beroperasinya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2009-2010, dilanjutkan 

dengan terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tahun 2012.  
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Sejak berdirinya, DKPP telah beroperasi sebagaimana mestinya sebagai lembaga 

peradilan etika, meskipun dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang menyebutnya 

sebagai lembaga peradilan. Kata peradilan atau mahkamah baru muncul dalam UU tentang 

Partai Politik yang secara eksplisit menggunakan kata “Mahkamah Partai” dan UU tentang MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang secara eksplisit menggunakan istilah “mahkamah” untuk 

“Mahkamah Kehormatan DPR (MKD)”. Menurut UU tentang Partai Politik, salah satu 

kewenangan Mahkamah Partai adalah mengadili dugaan pelanggaran kode etik anggota. 

Sedangkan UU MD3 dengan tegas mengubah badan penegak kode etik anggota DPR yang 

sebelumnya bernama “Badan Kehormatan DPR” menjadi “Mahkamah Kehormatan DPR 

(MKH)”. Artinya proses dan mekanisme penegakan kode etik Partai Politik dan DPR secara 

resmi oleh kedua UU tersebut disebut sebagai mahkamah yang tidak lain berarti peradilan. 

Dengan demikian, sekarang sudah resmi bahwa proses penegakan kode etik itu 

dipandang sebagai proses peradilan juga, yaitu peradilan etika. Oleh karena itu, sekarang sudah 

saatnya, kita mengembangkan pengertian mengenai peradilan etika ini dalam studi-studi ilmu 

hukum dan peradilan, dan sekaligus mengembangkan praktik-praktik mengenai hal ini untuk 

memperkaya temuan-temuan ilmiah kita dari lapangan. Perkembangan DKPP yang sudah 

bekerja sejak tahun 2012 dan sekarang dilengkapi oleh semakin berperannya Mahkamah Partai 

di semua partai politik, dan Mahkamah Kehormatan DPR yang diharapkan akan memainkan 

peran penting di masa mendatang, hendaknya dijadikan modal bagi upaya pengembangan teori 

dan praktik mengenai sistem peradilan etika ini di masa depan. Secara khusus, saya juga sudah 

menerbitkan buku khusus mengenai hal ini, yaitu “Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif 

baru tentang ‘Rule of Law and Rule of Ethics’ dan ‘Constitutional Law and Constitutional Ethics’” 

(2103). Semoga semakin banyak sarjana hukum dan ilmuwan hukum yang meneruskan rintisan 

ini di masa-masa yang akan datang. 


