
PERTEMUAN VI 

 

PENGADILAN & LEMBAGA PEMASYARAKATAN 

 

A. PENGADILAN  

 

Pengadilan Pengadilan adalah lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan 

kehakiman yang merdeka, menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan oleh 

Hakim guna menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap 

perkara yang diajukan kepadanya ( Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 

tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 14 tahun 1970).  

Inti tugas tersebut adalah memberi kekuasaan kepada Hakim di pengadilan 

untuk mengadili dan memberi keputusan setiap perkara baik perdata maupun 

pidana. Tugas untuk mengadili tersebut dilaksanakan oleh Hakim. Pengertian 

Hakim menurut Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur 

dalam undang- undang.  

Hakim yang mengadili perkara tersebut adalah termasuk Hakim di Pengadilan 

Negeri, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi serta Hakim Agung di Mahkamah 

Agung. Hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk memeriksa serta 

memutuskan suatu perkara mempunyai kedudukan yang istimewa karena, Hakim 

selain sebagai pegawai negeri, Hakim juga diangkat serta diberhentikan oleh 

Presiden. Hakim berbeda dengan pejabat – pejabat yang lain karena, Hakim harus 

memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan 

berpengalaman di bidang hukum. Tujuan penegakan hukum dan keadilan menuntut 

Hakim agar supaya wajib mengadili dan memeriksa setiap perkara yang diajukan 

kepadanya. Hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara-perkara yang diajukan karena 

Hakim adalah tempat pencari keadilan untuk meminta keadilan.  

Peranan lembaga peradilan atau Hukum merupakan suatu kebijakan atau aturan yang berfungsi untuk 

mengatur tingkah laku masyarakat serta menjadi salah satu pedoman bagi penggerak bangsa dalam 

melakukan tugasnya. Menurut Prof. Soebekti, S.H tujuan daripada didirikannya hukum adalah 

menyelenggarakan keadilan demi kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur. 

Mengingat Indonesia dengan pokok pikiran dalam pembukaan UUD adalah negara hukum, maka 

dibentuklah berbagai macam lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan merupakan badan 

atau organisasi yang bertugas menangani permasalahan atau pelanggaran yang tidak sesuai UU  

. Mahkamah Agung atau MA 
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Mahkamah Agung merupakan lembaga pengadilan tertinggi dari makna kemerdekaan 

Indonesia dan semua peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung sendiri dalam melaksanakan 

tugasnya bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya. Mahkamah Agung (MA) terdiri 

dari pimpinan, hakim anggota atau yang biasa dikenal hakin agung , panitera dan sektretaris.Adapun 

tugas dan peranan dari Mahkamah Agung sendiri adalah : 

 Mahkamah Agung berwenang untuk memutuskan permohonan kasasi. 

 Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa hasil sengketa tenyang dan mempunyai kewenangan 

untuk mengadili. 

 Mahkamah Agung berhak untuk memeriksa permohonan peninjauan keputusan pengadilan, 

meskipun keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum. 

 Menjalankan perannya sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia. 

 Mahkamah Agung berhak untuk memberikan nasihat hukum kepada presiden dan wakil presiden 

dalam menentukan keputusan. 

 Mahkamah Agung berhak juga menguji dan mengkaji ulang peraturan undang-undang secara materi. 

2. Mahkamah Konstitusi atau MK 

berlaku. Secara garis besarnya lembaga peradilan berfungsi untuk menegakkan hukum yang berlaku 

di suatu negara 

sebagai Peranan Mahkamah Konstitusi atau MK menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2003 

sebagai berikut : 

 Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

 Mahkamah Konstitusi berhak memutus sengketa kewenangan lembaga negara uang kewenanganya 

diberikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Mahkamah Konstitusi berperan untuk memutuskan pembubaran partai politik. 

 Mahkamah Konstitusi berhak untuk memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum 

 Mahkamah Konstitusi juga berhak atas pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatakan 

Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaranBerdasarkan penjelasan diatas prinsip kerja dari 

Mahkamah Konstitusi adalah mengecek kesimbangan antara lembaga satu dan lembaga lainnya agar 

berada dalam posisi yang sejajar. 

3. Komisi Yudisial atau KY 

Komisi Yudisal  merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia pada masa penyimpangan 

terhadap konstitusi yang memiliki sifat mandiri. Dalam pelaksanaannya sendiri, Komisi Yudisial 

bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Komisi Yudisial sendiri terdiri dari 7 anggota yang terdiri dari 

pejabat negara, praktisi hukum, akademis hukum dan anggota perwakilan masyrakat.Adapun peranan 

dari Komisi Yudisial atau KY sendiri adalah : 
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 Komisi Yudisial mempunyai peranan dalam memberi usulan atas pengangkatan Hakim Agung 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

 Selain mengangkat Hakim Agung, Komisi Yudisial juga mempunyai peranan untuk menegakkan dan 

menjaga gerak-gerik hakim di lingkungan peradilan 

Selain peranan diatas, Komisi Yudisial juga mempunyai beberapa tugas untuk mengawasi hakim. 

Tugas-tugas Komisi Yudisial seperti : 

 Sebagai pihak yang menerima saran, kritik atau laporan masyrakat mengenai tugas seorang hakim 

Komisi Yudisial wajib meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan mengenai tugas dan 

hal-hal apa saja yang telah dilakukan hakim di lingkungan peradilan. 

 Komisi Yudisial wajib memeriksa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan hakim 

 Komisi Yudisial juga berhak dan wajib untuk memanggil hakim yang telah terbukti melakukan 

pelanggaran hukum. 

 Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan kepada hakim yang bersalah, Komisi Yudisial juga wajib 

membuat laporan hasil pemeriksaan yang nantinya akan diserahkan kepada MA, MK dan pada 

akhirnya akan disampaikan juga kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 

4. Pengadilan Negeri 

Sistem pemerintahan presidensial dan Peranan dari Pengadilan Negeri adalah sebagai pihak yang 

memeriksa, memutuskan perkara pidana di tingkat pertama. Berdasarkan golongan sendiri hukum 

terbagi menjadi beberapa seperti : hukum berdasarkan bentuk (hukum tertulis dan tidak tertulis), 

hukum berdasarkan wilayah (hukum lokal, hukum nasional dan hukum internasional), hukum 

berdasarkan fungsi (hukum marerial dan hukum formal), hukum berdasarkan waktu (hukum positif 

yang berlaku di masa sekarang dan masa yang akan datang dan hukum trasitor), hukum berdasarkan 

pokok permasalahan (hukum sipil dan hukum negara) dan hukum berdasarkan sumber (undang-

undang, kebiasaana atau adat istiadat atau hukum adat, hukum traktat dan hukum yurisprudensi). 

5. Pengadilan Tinggi 

Peranan lembaga peradilan dalam Pengadilan tinggi merupakan lembaga peradilan yang mempunyai 

posisi di ibu kota provinsi. Adapun dari peranan pengadilan tinggi adalah : 

 Mengadili pidana di tingkat banding atau provinsi 

 Pengadilan tinggi mempunyai peran sebagai pihak yang menjaga jalannya peradilan di tingkat 

pertam 

 Pengadilan negeri juga mempunyai peran untuk memberikan pertimbangan dan nasehat hukum 

kepada pemerintah 

6. Peradilan Agama 
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Pernah mendengar mengenai peradilan agama? Peradilan agama adalah lembaga pengadilan lembaga 

yang ada di setiap daerah kabupaten. Peranan peradilan agama ini adalah untuk memeriksa, 

memutuskan dan menyelesaikan beberapa perkara seperti pernikahan, warisan, hak asuh anak dan 

wakaf. Peradilan Agama sendiri identik dengan memberikan nasehat tentang hukum islam, namun 

nasehat itu sendiri dikeluarkan peradilan Agama ketika instansi pemerintah memintanya. 

7. Peradilan Militer 

Apa yang kamu ketahui mengenai lembaga peradilan militer? lembaga peradilan milter adalah 

sebuah lembaga peradilan yang melaksanakan dan menegakkan hukum di lingkungan angkatan 

bersenjata. Selain itu, ketika sebuah lembaga peradilan militer memutuskan hukum harus 

mempertimbangkan juga kepentingan pertahanan keamanan negara. 

8. Lembaga Peradilan Militer Tinggi 

Ternyata lembaga peradilan di bidang militer mempunyai sistem peradilan di Indonesia dibagi 

menjadi 2, pertama lembaga peradilan militer dan lembaga peradilan militer tinggi. Keduanya 

mempunyai fungsi yang sama. Perbedaannya adalah lembaga peradilan militer berfungsi untuk 

memeriksa dan memutuskan perkara pidana tingkat pertama, dan dalam hal ini terdakwanya adalah 

prajurit atau berpangkat dibawah kapten. Sedangkan lembaga peradilan militer tinggi berperan 

sebagai pihak yang menyelesaikan, memutuskan dan memeriksa suatau perkara pidana di bidang 

militer di tingkat banding. 

9. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara 

Pernah mendengar mengenai lembaga peradilan tata usaha negara? Lembaga peradilan tata usaha 

negara merupakan sebuah lembaga peradilan yang melaksanakan hukum sesuai undang-undang yang 

berlaku. Umumnya lembaga peradilan tata usaha negara berperan sebagai pihak yang menyelesaikan 

sengketa usaha ditingkat pertama (kotamadya atau kabupaten) 

10. Lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Lembaga pengadilan tinggi tata usaha negara mempunyai peran yang hampir sama dengan lembaga 

peradilan tata usaha negara hanya saja yang membedakannya adalah lembaga pengadilan tinggi tata 

usaha negara berperan untuk memeriksa, memutuskan sengketa tata usaha di tingkat banding atau 

provinsi. 
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Itulah beberapa ulasan tentang lembaga peranan yang ada di Indonesia, lembaga peradilan yang 

dapat membantu mempertahankan perlindungan Indonesia dari ancaman apapun. 

 

 

 

 

1. Lembaga Pemasyarakatan  

 

Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat 

penggodokan para terpidana, guna menjalani yang telah diputuskan oleh Pengadilan 

baginya. Masuknya terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal 

usaha pembinaan bagi terpidana baik pembinaan secara fisik maupun mental, dengan 

cara memberikan kepada terpidana Terpidana tersebut pendidikan sekolah, moral, agama 

serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi 

lingkungan hidup yang baru setelah para terpidana tersebut keluar dari lembaga 

pemasyarakatan. 

Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas-tugas sosial yang memberikan 

wewenang kepada lembaga pemasyarakatan untuk menilai sikap prilaku terpidana serta 

menentukan langkah-langkah yang akan dijalankan dalam proses pembinaan tersebut. 

Penilaian – penilaian yang di lakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap terpidana 

digunakan untuk mendorong diberikan upaya-upaya yang dapat meringankan terpidana 

dalam menjalani pemidanaannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya – upaya 

tersebut dapat berupa remisi atau pelepasan bersyarat, yang semua itu mengarah agar 

terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya. 


