
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Transformasi demokrasi di berbagai negara pada umumnya ditandai dengan 

terjadinya perubahan konstitusi yang memberikan jaminan kemandirian dan 

akuntabilitas bagi pemerintahan terkhusus bagi kekuasaan kehakiman (judicial 

power). Reformasi di Indonesia juga menghasilkan amndemen Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
1
 yang memberikan 

jaminan konstitusional terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman.Amandemen 

UUD 1945 telah menciptakan sistem penyelenggaraan kekuassan kehakiman yang 

akuntabel dengan berdirinya lembaga baru bernama Komisi Yudisial. Komisi 

Yudisial ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki instansi peradilan yang 

senantiasa diharapkan untuk menjaga kemandirian dan akuntabilitasnya dalam 

menegakkan hukum dan keadilan.
2
 

Latar belakang terbuntuknya Komisi Yudisial merupakan reaksi keras 

terhadap kegagalan sistem peradilan yang berkeadilan.Peradilan di Indonesia 

diwarnai maraknya mafia hukum, mafia peradilan. Isu tersebut berkembang 

ditambah lagi dengan kenyataan banyaknya perkara ditingkat Kasasi Mahakmah 

Agung (MA)  menumpuk dan menjadi sorotan masyarakat yang tidak puas 

dengan layanan system peradilan di tanah air. Praktik-praktik tersebut semakin 

                                                             
1
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah nama resmi 

Konstitusi Indonesia. Untuk memudahkan, selanjutnya disebut UUD 1945. 
2
 UUD 1945 (setelah amandemen) BAB IX tentang kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 

menyebutkan: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.  
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mangganjal ketika pengawasan internal tidak mampu mengendalikanya secara 

maksimal.
3
 

Mardjono Reksodiputromenyatakan bahwa wewenang Komisi Yudisial 

(KY) dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta 

menjaga perilaku hakim di Indonesia yang diberikan melalui amandeman UUD 

1945 dan kemudian dijabarkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 adalah jawaban 

(response) masyarakat untuk memperbaiki system peradilan Indonesia dari 

berbagai “masalah intern” yang dihadapi Mahkamah Agung (setelah berlakunya 

sistem satu atap).
4 

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses 

pembangunan peradaban bangsa. Hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap 

keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. 

Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa 

dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan 

meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat 

banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus 

dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum.kebenaran dan keadilan tanpa pandang 

bulu dengan tidak membeda-bedakan orang. Sebagaimana diatur dalam lafal sumpah 

seorang hakim.dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim 

(equality be for the law).  

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang 

tinggi. Sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah ”Demi Keadilan 

                                                             
3
Imam Anshori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman, Cet. I, (Malang: Setara Press, 

2014), hlm. 3-4 
4
 Mardjono Reksodiputro, Bungan Rampai Setahun Komisi Yudisial, Cetakan Ketiga, 

(Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010), hlm. 35  
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berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, 

kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua 

manusia, dan secara vertikal dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5
 

Kode etik itu penting, sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan 

semacam kriteria bagi kelompok profesi (demikian pula para anggota baru) dan 

membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap  prinsip profesional 

yang telah digariskan.  

Setiap bentuk profesi mempunyai problem pembinaan sendiri. Boleh jadi ilham 

tentang pengalaman di masa yang lalu, kode profesi yang dijalani akan membentuk 

situasi tertentu. Luhur tidaknya sebuah profesi tergantung pada situasi saling percaya 

yang terkandung kehidupan sosial.
6
 

Dalam menjalankan tugas seorang hakim haruslah sesuai dengan Kode Etik dan 

Pedoman Perilaku Hakim, sebagaimana telah di sumpah menjadi hakim yang harus 

menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut.
7
 

Agar independensi seorang hakim selalu terjaga, maka seorang hakim dituntut 

untuk secara intensif memerhatikan kejujuran dan integritasnya.Sebab hal ini adalah 

fondasi keadilan yang harus selalu ditegakkan. Orang-orang yang berperkara terkadang 

berusaha merusak integritas hakim yang menangani perkara mereka dengan berbagai 

cara.
8
 

Untuk mencapai tujuan itu orang-orang tersebut akan mencari cara agar mereka 

mendapat kesempatan untuk menjalin hubungan dengan hakim. Orang-orang tersebut 

                                                             
5
Lihat Pembukaan Keputusan Barsama MA & KY tentang Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku Hakim. 

6
E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum Cet I, (Jogjakarta: Kanisius, 1995), hlm. 35. 

7
 E. Sumaryono,loc.cit. 

8
Tim Mahkamah Agung, Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim, (Jakarta: 

Mahkamah Agung, 2003), hlm 182  
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merusak integritas hakim  dengan mendapatkan kemurahan hati yang tidak semestinya 

dalam persidangan, dan mengeksploitasi hubungan mereka dengan hakim.  

Untuk menghindari hal yang sering dialami oleh seorang hakim tersebut, maka 

mereka harus melakukan usaha terbaik untuk menolak berbicara dengan orang-orang 

seperti itu, supaya integritas mereka tetap terlindungi. Jika integritas seorang hakim atau 

menjadi perbincangan, akan sulit baginya untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik 

karena tidak akan ada lagi yang percaya terhadap kejujurannya.
9
 

Seorang hakim peradilan agama haruslah mampunyai kadar ilmu pengetahuan 

yang cukup, tidak hanya mengetahui ilmu hukum Islam saja tetapi juga harus mengetahui 

hukum umum dan perangkat hukum yang berlaku serta mampu mengimbangi 

perkembangan hukum itu sendiri dalam arus globalisasi sekarang ini.  

Hakim haruslah mempunyai wawasan yang luas terhadap ilmu pengetahuan dan 

mempunyai kecerdasan secara akademisi untuk mengantisipasi berbagai problem hukum 

dalam melaksanakan tugasnya.
10 

Hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan-putusannya tentu saja 

harus bersifat obyektif.Kemudianhakim dalam menjalankan tugasnya harus 

bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada 

negara. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar 

telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang 

kuat, sehingga putusannya nanti dapat memuaskan rasa keadilan dalam 

masyarakat. 

                                                             
9
Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Cet. II, (Jakarta: 

Kencana,  2010), hlm.136.  

10
Ibid., hlm.192. 
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Mengenai peranan hakim dalam menegakkan kepastian hukum, maka tidak dapat 

dilepaskan dari pembicaraan hubungan antara hukum dengan hakim untuk menciptakan 

keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat.Hakim menjadi faktor penting dalam 

menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari 

kemenangan, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan.
11

 

Hal-hal tersebut pada saat ini menjadi problem besar di Negara ini.Hukum bisa 

dipermainkan dengan formalitas-formalitas belaka dan dilepaskan dari ruh etiknya.Pada 

para penegak hukum bukan lagi mancari kebenaran melainkan bagaimana mencapai 

kemenangan riil sesuai dengan yang diinginkan dirinya maupun klien yang memesannya. 

Penyelesaian kasus-kasus hukum di pengadilan pun tidak lagi mengandalkan 

kekuatan argumen yang murni hukum melainkan diselesaikan melalui lobi-lobi politik 

dan negosiasi tentang cara penyelesaian atau materi putusan yang dapat dinilai dengan 

harga uang tertentu.
12

 

Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah 

Agung.Selain pengawasan dimaksud, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim 

dilakukan oleh Komisi Yudisial.
13

 

Hakim harus memiliki integritas atas kepribadian tidak tercela, jujur, adil, 

profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang 

hukum.Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.dalam melakukan 

pengawasan hakim, Komisis Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. 

                                                             
11

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progressif  (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm. 

275.   

 
12

Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam kontroversi Isu, Cet. II, (Jogjakarta: 

Rajawali Pers, 2010),  hlm. 90. 
13

Taufik Sri Soemantri, Konsep ......, hlm. 6. 
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dalam hal ini terdapat perbedaan antara hasil pengawasan yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.
14

 

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat 

serta perilaku hakim.Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk 

melakukan mutasi hakim.
15

Tetapi Pelaksanaan tugas tidak boleh mengurangi 

kebebasan hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara.Ketentuan mengenai 

pengawasan eksternal hakim diatur dalam undang-undang. 

Menurut Sri Soemantri
16

 dalam pertimbangan tersebut dinyatakan bahwa 

Indonesia adalah negara hukum dan dalam negara hukum dijamin kekuasaan 

kehakiman yang merdeka. Anak kalimat yang terdapat dalam pertimbangan 

tersebut berasal dari pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan 

Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. 

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan untuk mendukung keabsahan 

dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk dan diberlakukanlah UU Nomor 22 

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.Yang mana komisi ini merupakan lembaga 

Negara yang bersifat mandiri dalam melaksanakan wewenangnya bebas dari 

campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.
17

termasuk kewenangan yang 

                                                             
14

Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 

047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Hakim, (Jakarta; 2012), hlm.3. 
15

Lihat UU No 50 tahun 2009 tentang  perubahan kedua UU No 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, Pasal 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, dan Pasal 12F 
16

 Taufik Sri Soemantri, “Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi komisi Yudisial dalam 

Sistem Ketatanegaraan RI”, dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial, Cetakan 

Ketiga, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010), hlm. 7   
17

 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lihat Pasal 2. 
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telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 005/PUU-

IV/2006. Hal ini merupakan sebuah kemajuan menyangkut penguatan 

kewenangan Komisi Yudisial. 

Menindaklanjuti putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, DPR kemudian 

menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atass UUKY 

yang dituangkan dalam Program Legislasi Nasional (Proglegnas). Perubahan 

tersebut kemudian disahkan sebagai UU No. 18 tahun 2011 pada 9 November 

2011 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

(TLN) Nomor 5250.
18

  Subtansi yang menjadi materi UU No. 18 Tahun 2011 

tentang Komisi Yudisial adalah; a) Penguatan wewenang Komisi Yudisial dalam 

Undang-Undang Komisi Yudisial sesuai perintah UUD 1945; dan b) Perubahan 

atas UU KY berdasarkan Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006. 

Meskipun setelah UU No. 18 tahun 2011 disahkan, kewenangan KY relative 

lebih kuat dibanding sebelumnya, namun banyak pihak yang berpendapat bahwa 

kewenangan tersebut masih dalam tataran undang-undang, belum secara kongkrit 

terimplementasi dalam kenyataan di lapangan. Selain itu, sejumlah ketentuan yang 

menyangkut tugas dan kewenangan KY belum dapat dilaksankan sepenuhnya 

karena masih memerlukan berbagai tindak lanjut dari lembaga-lembaga yang 

terkait.
19

Selain itu, banyaknya warga masyarakat yang melaporkan adanya 

pelanggaran etika dan perilaku hakim kepada KY merasa kecewa, karena 

                                                             
18

 Dimyati Natakusumah, Kedudukan Komisi Yudisial dalam mewujdkan Kekuasaan 

Khakiman yang Merdeka, Disertasi di Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Unpad, 

Bandung, 2011.   
19

 Imran Anshori Sholeh, Konsep Pengawasan Kehakiman “Hasil wawancara Imran 

Anshori Sholeh dangan juru bicara Komisi Yudisial Asep Rahmat Fajar dapa tanggal 28 Agustus 

2012”,  Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 13   
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laporannya tidak dapat ditindak lanjuti.Salah satunya adalah kasus hakim 

Sarpin.Mahkamah Agung belum memutuskan sanksi bagi hakim Sarpin Rizaldi 

dalam kasus dugaan pelanggaran etik.Padahal rekomendasi Komisi Yudisial telah 

dikirim oleh Ketua Bidang Investigasi Eman Suparman kepada Ketua Mahkamah 

Agung Hatta Ali.
20

Hal ini membuat KY berada dalam titik nadir apabila MA 

kembali mengabaikan rekomendasi tersebut. 

Tujuan utama dari fungsi pengawasan eksternal KY terhadap hakim adalah 

agar seluruh hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelaku 

kekuasaan kehakiman senantiasa didasarkan dan sesuai dengan pengaturan 

perundang-undangan, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat dengan 

berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
21

 Tujuan 

pengawasan tersebut diturunkan kedalam sejumlah wewenang mulai dari UU No. 

22 Tahun 2004, Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, 

Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011.  

Selain ketentuan yang diatur dalam undang-undang No. 18 Tahun 2011 

seperti sebelumnya diatur, secara eksplisit Komisi Yudisial dinyatakan sebagai 

lembaga pengawas eksternal perilaku hakim dalam UU No. 49 Tahun 2009 

tentang Peradilan Umum, UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan 

UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  

Pada tahun 2008, ketika UU No. 22 Tahun 2004 belum direvisi, Komisi 

Yudisial bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan, penelitian, penerbitan 

ekonomi dan social (LP3ES) melakukan penelitian di delapan kota besar di 

                                                             
20

 Kompas, tanggal 3 agustus 2015 
21

Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-

2025, (Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2010) hlm. 81. 
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Indonesia (Medan, Jakarta, Semarang, Subaraya, Denpasar, Mataram, Samarinda, 

dan Makassar) dengan mewawancarai 1.200 orang responden. Terkhusus 

mengenai harapan masyarakat terkait Komiss Yudisial, 44% responden berharap 

Komisi yudisial mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

pengadialn, 27% responden berharap agar Komisi Yudisial mampu mereformasi 

system peradilan, 14% berharap agar Komisi yudisial mampu meningkatkan 

kualitas hakim.
22

 

Kewenangan KY dalam menjaga perilaku hakim demi terwujudnya 

peradilan yang bersih sesuai amat reformasi menjadi pertanyaan oleh masyarakat 

yang selama ini menjadi salah satu pengawas penegakan hokum, mulai dari 

pengaduan yang diajukan sampai tidak adanya kejelasan atau tindak lanjut dari 

apa yang dilaporkan masyarakat, sehingga penulis ingin menjadikan tesis ini 

sebagai referensi bagi mereka yang selama ini mengeluh terhadap kinerja KY 

sebagai lembaga pengawas.  

  

                                                             
22

Busyro Muqoddas, M., Empat Tahun Komisi Yudisial, Sekertaris Jenderal Komisi 

Yudisial, Jakarta; 2009. Hlm.121 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah Konsep Komisi Yudisal dalam Melakukan Pengawasan 

Terhadap Hakim? 

2. Bagaimana Komisi Yudisial Melaksanakan Kode Etik Pedoman 

Perilaku Hakim? 

3. Apakah Kendala yang Dihadapi Komisi Yudisial dalam Melaksanakan 

Konsep Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku 

Hakim di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tolak ukur yang digunakan Komisi 

Yudisial dalam mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang 

pengawasan Komisi Yudisial dan mengawasi Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku Hakim. 

3. Untuk menjadi bahan, data dan modal yang menjadi solusi bagi 

pembaca dan lemaba-lembaga lain dalam hal pengawasan eksternal.   
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D. Kerangka Teori 

1. Teori Negara Hukum 

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, 

sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti 

sejarah perkembangan umat manusia.Karena itu dalam rangka memahami secara 

tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran 

sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan 

berkembangnya konsepsi negara hukum.
23

Selain itu Pemikiran tentang Negara 

Hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari dari usia Ilmu Negara 

ataupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri
24

 dan pemikiran tentang Negara Hukum 

merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu aktual
25

. Ditinjau 

dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan 

gagasan mengenai Negara Hukum sudah berkembang semenjak 1800 s.M 
26

. Akar 

terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran Negara Hukum adalah pada 

masa Yunani kuno.Menurut Jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat tumbuh 

dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi 

sumber dari gagasan kedaulatan hukum.
27

 

Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang Negara Hukum dikembangkan 

oleh para filusuf besar Yunani Kuno seperti Plato (429-347 s.M) dan Aristoteles 

                                                             
23

S.F. Marbun, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman,(Jurnal Hukum Ius Quia 

Iustum, No. 9 Vol 4 – 1997) hlm. 9. 
24

Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, FH UII 

Press, Yogyakarta, 2001, hlm.25. 
25

A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Elsam, 2004, hlm. 48. 
26

J.J. von Schmid, Pemikiran Tentang Negara dan Hukum, Pembangunan, Jakarta, 1988, 

hlm. 7. 
27

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya 

di Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm.11. 
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(384-322 s.M).Dalam bukunya Politikos yang dihasilkan dalam penghujung 

hidupnya, Plato (429-347 s.M) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang 

mungkin dijalankan.Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat 

diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan 

pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum.
28

 

Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles (384-322 SM) adalah negara 

yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. 

Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagian hidup untuk warga 

negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila 

kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi 

Aristoteles (384-322 SM) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia 

sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya 

pemegang hukum dan keseimbangan saja.
29

 

Pada masa abad pertengahan pemikiran tentang Negara Hukum lahir 

sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja.Menurut Paul Scholten 

dalam bukunya Verzamel Geschriften, deel I, tahun 1949, hlm. 383, dalam 

pembicaraan Over den Rechtsstaat, istilah Negara Hukum itu berasal dari abad 

XIX, tetapi gagasan tentang Negara Hukum itu tumbuh di Eropa sudah hidup 

dalam abad tujuh belas. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar 

belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi 

terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal 

                                                             
28

Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil, 

Grasindo, Jakarta, 2004, hlm.36-37. 
29

Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 

PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988, hlm. 153. 
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sebagai Bill of Right 1689 (Great Britain), yang berisi hak dan kebebasan 

daripada kawula negara serta peraturan penganti raja di Inggris.
30

 

Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan rechtstaats atau 

the rule of law.Paham rechtstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum 

Eropa Kontinental.Ide tentang rechtstaats mulai populer pada abad ke XVII 

sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh absolutisme 

raja.Paham rechtstaats dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat 

Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius 

Stahl.Sedangkan paham the rule of law mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey 

pada tahun 1885 menerbitkan bukunya Introduction to Study of The Law of The 

Constitution.Paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon 

atau Common law system.Konsepsi Negara Hukum menurut Immanuel Kant 

dalam bukunya Methaphysiche Ansfangsgrunde der Rechtslehre, mengemukakan 

mengenai konsep negara hukum liberal.Immanuel Kant mengemukakan paham 

negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi recht pada staat, 

hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara 

diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan 

masyarakat.Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan 

nachtwachkerstaats atau nachtwachterstaats.
31

 

Friedrich Julius Stahl (sarjana Jerman) dalam karyanya ;Staat and 

Rechtslehre II, 1878 hlm. 137, mengkalimatkan pengertian Negara Hukum 

                                                             
30

O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa 

Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia, Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm. 21. 
31

Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm. 

30. 
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sebagai berikut : Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan 

sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. 

Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas 

kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat 

ditembus.Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi 

negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut 

suasana hukum.Inilah pengertian Negara Hukum, bukannya misalnya, bahwa 

negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, 

atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum pada umumnya 

tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk 

mewujudkannya.
32

 

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur rechtstaats 

dalam arti klasik, yaitu
33

 : 

1. Hak-hak asasi manusia; 

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di 

negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut trias politica); 

3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur); 

4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad 

ke dua puluh di Nederland, menulis karangan tentang Negara Hukum (Over den 

Rechtsstaats. Paul Scholten menyebut dua ciri daripada Negara Hukum, yang 

                                                             
32

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, 

hlm. 57. 
33

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi 

Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum 

dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1972, hlm. 72. 
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kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang utama daripada Negara 

Hukum ialah :“er is recht tegenover den staat”, artinya kawula negara itu 

mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. 

Asas ini sebenarnya meliputi dua segi : 

1. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada asasnya terletak 

diluar wewenang negara; 

2. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan 

undang-undang, dengan peraturan umum. 

Ciri yang kedua daripada negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi 

;er is scheiding van machten, artinya dalam negara hukum ada pemisahan 

kekuasaan.
34

 Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara 

berdasarkan atas hukum ialah adanya:
35

 

1. Hak-hak asasi manusia; 

2. Pembagian kekuasaan; 

3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan 

peradilan pada undang-undang dan hukum; 

4. Aturan dasar tentang peroporsionalitas (Verhaltnismassingkeit); 

5. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) 

kekuasaan umum; 

6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan; 

7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang. 

                                                             
34

M. Tahir Azhary, Negara Hukum, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, hlm. 73-74. 
35

O. Notohamidjojo, Oc.,Cit, hlm. 24. 
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Dalam bukunya Introduction to Study of The Law of The Constitution, 

Albert Venn Dicey mengetengahkan tiga arti (three meaning) dari the rule of law : 

pertama, supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang 

pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, preogratif 

atau discretionary authority yang luas dari pemerintah; kedua, persamaan 

dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada 

ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court; ini berarti bahwa 

tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara 

biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; tidak ada peradilan 

administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the 

land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi 

dari hak-hak individu yang yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; 

singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlemen 

sedemikian diperluas hingga membatasi posisi Crown dan pejabat-pejabatnya.
36

 

2. Teori Pengawasan 

Kata “Pengawasan” besal dari kata “awas”, yang berarti antara lain 

“penjagaan”.Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu 

administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George 

R. Terry menggunakan istilah “control” sebagaimana dikutip oleh Muchsan
37

. 

“Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective 

                                                             
36

A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam 

Penyelenggaran Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang 

Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana 

UI, 1990, hlm.312. 
37

Muchsan, System Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintahan dan 

Peradilan Tata Usahan Negara di Indonesai, (Liberty, Yogyakarta, 1992) hlm. 37 
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measures, if needed to ensure result in keeping whit the plan” (pengawasan 

menentukan apa yang telah di capai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan 

korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana). 

Sementara itu Newman
38

 berpendapat bahwa “Control is assurance that the 

performance conform to plan”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah 

suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan 

rencana. Dengan demikian menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan 

yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah 

akhir proses kegiatan tersebut. 

Muchsan
39

 mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk 

menilai sesuatu pelaksanaan tugas secara defacto, sedangkan tujuan pengawasan 

hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai 

dangan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pengawasan menurut Prajudi Atmosudirdjo
40

 diartikan sebagai proses 

kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalnkan, dilaksanakan, dan 

diselanggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau 

diperhatikan. Sedangkan Bagir Manan
41

 memandang “kontrol” sebagai sebuah 

fungsi sekaligus hak,  sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak 

kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian.Pengawasan 

                                                             
38

Ibid 
39

Ibid 
40

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993) 

hlm. 81.  
41

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia, 2001, hlm. 20.  
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bertalian dengan arah (directive). Pengawasan (control), menurut Paulus Effendi 

Lotulung
42

 adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, 

baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk 

memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif. 

      Imam Anshori Saleh
43

 memaknai dasar dari pengawasan dalam lima 

bagian dan penulis sepakat akan hal tersebut: (i) pengawasan ditunjukan sebagai 

upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dari tujuan; (ii) adanya tolak ukur yang 

dipakai sebagai acuan keberhasilan; (iii) adanya kegiatan untuk mencocokkan 

hasil yang dicapai dengan tolak ukur yang ditetapkan; (iv) mencegah terjadinya 

kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar; serta (v) adanya 

tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang 

ditetapkan. 

Secara umum fungsi pengawasan adalah untuk membantu manajemen 

dalam tiga hal, yaitu (1) meningkatkan kinerja organisasi, (2) memberikan opini 

atas kinerja organisasi dan, (3) mengarahkan manajemen mengoreksi masalah-

masalah yang menghambat kinerja. Ketiga fungsi pengawasan tersebut terwujud 

dengan menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan memberikan 

tingkat keyakinan akan pencapaian rencana yang telah ditetapkan. 

Uraian di atas menegaskan bahwa pengawasan, dalam konteks 

penyelenggaraan kekuassan kehakiman, dapat diartikan secara luas.Pengawasan 

yakni salah satu aktivitas fungsi manajemen untuk menemukan, menilai, dan 

                                                             
42

 Paulus Effendy Lotulung, Beberapa System tentang Kontrol Segi Hukum terhadap 

Pemerintahan, (Citra Aditya, Bandung, 1993) hlm. xvi-xvii. 
43

Op. cit. Imam Anshori Sholeh, Konsep Pengawasan ….. hlm. 25 
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mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian 

pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja hakim dalam 

mewujudkan rasa keadilan. 

Pengawasan ditunjukkan semata-mata untuk menciptakan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka, efektif, berorentasi pada pencapaian visi dan misi 

organisasi. Dengan demikian pengawasan diharapkan efektif: (1) menghentikan 

ataua meniadakan kesalahan, penimpangan, penyelewengan, pemborosan, 

hambatan, dan ketidak-adilan; (2) mencegah terulangnya kembali kesalahan, 

penimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidak-adilan; (3) 

mendapatkan cara-cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif. 

Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap etika dan perilaku 

hakim, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan. 

Alasannya: Pertama, sasaran pengawasan umumnya terhadap hakim adalah 

pemeliharaan atau penjagaan agar Negara hokum kesejahteraan dapat berjalan 

dengan baik; Kedua, tolak ukurnya adalah hokum yang mengatur dan membatasi 

kekuasaan dan tindakan hakim dalam bentuk hokum materiil maupun hokum 

formil (rechtmatigheind), serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat 

(doelmetigheind); Ketiga, ada pencocokan antara perbuatan dan tolak ukur yang 

telah ditetapkan; Keempat, jika terdapat tanda-tanda akan terjadinya 

penyimpangan terhadap tolak ukur tersebut dapat dilakukan tindak pencegahan. 
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Dalam kerangka pengawasan ada begitu banyak lembaga yang melakukan 

pengawasan dan memfungsikan diri sebagai pengawas. Paulus Effendi Lotulung
44

 

memetakan macam-macam pengawasan yaitu:  

(1) Ditinjau dari kedudukan badan yang melaksanakan control, dapat 

dibedakan atas: 

a. Kontrol intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organisasi 

struktural yang masih termasuk dalam lingkaran pemerintahan 

sendiri. Kontrol ini disebut built in control. Misalnya pengawasan 

pejabat atasan terhadap bahawannya atau pengawsan yang dilakukan 

oleh suatu tim verifikasi yang biasanya dibentuk secara incidental; 

b. Kontrol ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau 

lembaga-lembaga yang secara structural berada diluar pemerintahan 

dalam arti eksekutif. 

(2) Ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, pengawasan dibedakan atas: 

a. Kontrol apriori, adalah pengawsan yang dilakukan sebelum 

keputusan/ketetapan pemerintah atau peraturan lainna dikeluarkan. 

Pembentukannya adalah kewenangan pemerintah; 

b. Kontrol a posteriori, adalah pengawasan yang baru akan terjadi usai 

keputusan/ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya dikeluarkan 

setelah terjadinya tindakan pemerintah. 

(3) Ditinjau dari objek yang diawasi, maka suatu control dapat dibagi 

menjadi: 

                                                             
44

Ibid, hlm. 26 



21 

 

a. Kontrol segi hukum,adalah kontrol untuk menilai segi-segi 

pertimbangan yang bersifat hukum dari tindakan pemerintah; 

b. Kontrol dari segi kemanfaatan. 

Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh KY terhadap etika dan 

perilaku hakim bersifat eksternal yang bertujuan untuk untuk menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, agar perilaku 

hakim selalu menjunjung tinggi hukum, kebenaran, integritas, kode etik, dan 

keadilan dalam menjalangkan wewenang dan tugasnya sebagimana ditentukan 

oleh peraturan perundang-undagan.    

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis-sosioligis. yaitu 

suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal 

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap 

permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian 

yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data 

sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat sosioligis maksudnya 

penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan sosiologis 

tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan 

dalam prakteknya. 

Selain itu peneliti juga akan melengkapinya dengan yuridis-historis 

berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada. Hal ini 

dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui sosok 
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Komisi Yudisial dalam spektrum yang seluas-luasnya dengan cara menggali 

informasi tentangnya dari berbagi sudut pandang.   

2. Obyek Penelitian 

Yang menjadi obyek penelitian pada tesis ini adalah peran Komisi Yudisial 

dalam mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam prespektif 

Negara Hukum dan Teori Pengawasan. 

3. Sumber Data 

Data yang diperlukan berupa data bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier,dalam hal ini berupa bahan-bahan hukum 

sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer.  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat 

dan terdiri dari:  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

6. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang  perubahan kedua 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

7. Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 terkait kewenangan yang telah 

dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. 
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8. Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI Nomor 

047/KMA/SKB/IV/2009dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 

02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Hakim. 

b. Bahan hukum sekunder.  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan 

bahan hukum primer, yaitu: 

1. Hasil-hasil penelitian baik tesis atau disertasi maupun hasil penelitian 

terkait Komisi Yudisial dan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 

2. Buku-buku, makalah maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan 

Komisi Yudisial dan kode etik dan pedoman perilaku hakim.  

c. Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya 

mencakup: 

1. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum skunder, yang telah dikenal dengan nama 

bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. 

2. Bahan-bahan primer, skunder dan penunjang (tersier) diluar bidang 

hukum, seperti sosialogi dan lain-lain.yang oleh para peneliti hukum 

dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitianya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen dan teknik 

wawancara mendalam (indepth interview), teknik ini digunakan karena pada 

dasarnya semua data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini 
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membutuhkan wawancara, karena wawancara lebih bersifat fleksibel, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution bahwa tujuan dari 

wawancara adalah mengetahui tentang hal-hal yang terkandung dalam 

fikiran dan hati orang lain.
45

;  

5. Analisis Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pengolahan data secara 

kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk 

selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat 

diketahui taraf sinkronisasinya.Kemudian di lengkapi dengan analisis data 

secara kuantitatif dengan tujuan untuk melakukan penafsiran terhadap 

fenomena di luar hukum. 
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