
10 Temuan 
Penting

Penelitian kuantitatif secara 
tatap muka ke 1200 responden 
di seluruh Indonesia

Survei Integritas 
pengadilan 2022
Potret opini publik terbesar tentang pandangan masyarakat 
Indonesia tentang pengetahuan, pengalaman, dan harapan 
terhadap praktik korupsi di lembaga pengadilan dalam kurun 
waktu 12 bulan terakhir.

1
Permintaan sejumlah uang oleh 
petugas pengadilan paling banyak 
dipersepsikan sebagai korupsi. 
Mayoritas responden menilai biaya 
di luar biaya resmi menyalahi 
aturan dan tidak wajar.


79,6%
Petugas pengadilan 
meminta uang untuk 
mengurangi hukuman


74,3%
Petugas pengadilan 
menghilangkan barang 
bukti

71,3%
Pelaku/korban memberi 
uang untuk mengurus 
perkara

2
Seperempat jumlah responden 
pernah mengetahui bahkan 
menjadi korban praktik korupsi. 
Gratifikasi mendominasi, 
umumnya berupa permintaan uang, 
hadiah barang, atau diskon.

23% Responden pernah melihat, mendengar 
atau mengalami sendiri ada pihak yang 
minta hadiah atau sejumlah uang 
dalam proses atau setelah selesai 
pengurusan perkara di pengadilan

3
Pihak ketiga adalah orang yang 
paling dapat diandalkan untuk 
mempercepat layanan pengadilan. 
Umumnya responden memilih 
advokat sebagai alternatif pertama

33,4%
Advokat/
karyawan firma 
hukum

22,1%
Keluarga/relasi 
dengan hakim

15,7%
Keluarga/relasi 
di pengadilan

9,3%
Calo/Biro Jasa

4
Perempuan lebih rentan 
berinteraksi dengan aktor korupsi 

di pengadilan. Pencari keadilan 
perempuan lebih sering 
menggunakan koneksi pribadi 
ketika mengakses layanan 
pengadilan

60%
pencari keadilan 

perempuan

40%
pencari keadilan 

laki-laki

5
Pengambilan putusan diyakini sebagai tahapan yang 
paling berpeluang besar terjadi praktik korupsi. Wilayah 
(a) diskresi putusan hakim, (b) administrasi perkara, serta 
(c) penetapan majelis hakim, putusan dan eksekusi 
dipersepsikan paling banyak memiliki redflag.

46,3%
Putusan

34%
Pembuktian

33,5%
Pendaftaran 
perkara

25,1%
Pemilihan 
majelis hakim

21%
Eksekusi

16,1%
Pemanggilan 
para pihak
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6

Semua pihak di lembaga pengadilan 
berpeluang melakukan korupsi. Menurut 
responden, di antara semua petugas 
pengadilan, hakim dinilai paling besar 
peluangnya untuk melakukan tindak 
pidana tersebut.

86,1%
Hakim

85,4%
Ketua 
Pengadilan

78,9%
Wakil Ketua 
Pengadilan

71,6%
Sekretaris 
Pengadilan

71,1%
Juru Sita

68,6%
Panitera 
Pengadilan

62,2%
Petugas 
Pengadilan 
Lainnya

7
Meski tidak mayoritas, lembaga pengadilan masih 
dipercaya oleh responden sebagai pihak yang 
mampu mengambil keputusan secara adil. Semakin 
muda generasi, penilaiannya semakin positif.

8
Mayoritas layanan pengadilan 
tidak diketahui oleh masyarakat 
pencari keadilan. Meski demikian, 
mereka yang pernah mengakses 
menilai puas terhadap layanan 
tersebut.

92,5%
Tidak mengetahui 
Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara

94,4%
Tidak mengetahui 
Direktori Putusan

93,3%
Tidak mengetahui Pejabat 
Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) 
Pengadilan

9
Mayoritas responden berharap 
agar layanan pengadilan di 
Indonesia semakin adil dan tanpa 
rekayasa

29,9%
Adil

15,8%
Proses transparan, 
tanpa rekayasa

12%
Prosesnya 
lebih mudah

10
Rekomendasi Strategi 
Peningkatan 
Kepercayaan Publik

PRIORITAS #1

Penguatan integritas 

di organisasi Mahkamah 
Agung dan pengadilan 

di bawahnya

PRIORITAS #2

Penguatan peran 
masyarakat sipil 
dalam reformasi 
peradilan

Tentang 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA
Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu 
chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO 
antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas 
kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan 
masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang 
membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di 
seluruh dunia.
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22,6
Tidak 
tahu

Tidak 
percaya

Percaya

26,6

47,3

2,4
Sangat 
percaya

1,1
Sangat tidak 
percaya


