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Judul penelitian ilmiah ini ialah KEDUDUKAN DAN WEWENANG KOMISI 
MJDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA, Hal ini 
bertujuan untuk menemukan konsep yang tepat mengenai kedudukan dan wewenang 
Komisi Yudisial dalarn sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut W D  1945 setelah 
perubahan. Di samping itu untuk mengkaji kedudukan clan wewenang Komisi Yudisial 
dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 setelah fungsi pengawasan 
yang diatur dalarn Pasal 20 UUKY bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mernpunyai kekuatan hukum mengikat. 

Masalah pokok dalam penelitian ini ada tiga hal yaitu pertama; menyangkut 
k e d u d h  Komisi Yudisial daIam sistem ketatanegaraan Indonesia ktxlua bagaimana 
kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial setelah putusan Mahkamah Konstitusi, dan 
ketiga bagaimana kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial setelah Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2009. 

Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode yang berpijak pada 
malbis hukum, artinyq obyek malah yang diselidiki menurut ilrnu hukum dm lebih 
spesifik lagi Ilrnu Hukum Ketatanegaraan. Secara teoritik penelitian ini diarapkan 
menarnbah khasanah ilrnu pengetahun hukum khususnya ilmu h u b  ketatanegataan dan 
lebih khusus mengenai kejelasan kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial dalarn 
sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Setelah perubahan UUD 1945 sistem kelembagaan Negara mengaIami pentbahaa, 
pembahan mana memunculkan l d a g a  barn yaitu Komisi Yudisial di samging lembaga 
lainnya, namun demikian terjadi benturan kewenangan antar Komisi Yudisial di satu 
pihak dengan Mahkamah Agung di pihak lainnya terutama mengenai pengawasan 
sehingga kewenangan Komisi Yudisial hanya mempuayai kewenangan mengusulkan 
pengangkatan calon Hakim Agung, sedangkan KY tidak berwewenang terhadap 
pengawasan hal ini setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor OOSPUU- 
IVl2006, namun dernikian kewenangan tersebut muncul lagi setelah lahirnya UU Nomor 
3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung Pasal 32 A ayat (2) mengenai pengawasan ekternal tentang 
perilaku hakim. 

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara mandiri yang sederajat dengan lembaga 
negara lainnya akan tetapi dalam melaksanakan fungsinya harus berkoordinasi dengan 
lembaga negara laimya, yaitu Mahkamah Agung, sehingga lembaga negara tersebut 
(KY) tidak dapat melaksarl&m fungsi dart kewenangmya secara mandiri. Kedudukari 
Koroisi: Yudisial  be^^& Oi ranah kekuasaan kehakiman, akan tetapi ia bukar! pel- 
kehwsaan kehakimaa, melainkan pelaksana code of ethics atau kode etik hakim dengan 
melakukan pengawasan prilaku Hakim Agung dan hakirn-hakim di bawah Mahkamah 
Agung. 

Dari hasil penelitian ini dapat direkomendasikan agar Dewan Perwakilan Rakyat RI 
mengaddm perubahan Unbg-unBang Nomorr 22 Tahun 2004, sehingga kdudukan 
dan kewenangan Komisi Yudisial semakin rinci clan jelas dan ti& beAmman dengan 
kewemngan Lembaga Negara lain (MA), meskipun demikian dengan Iahin~-a Undang- 
undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung bahwa Komisi Yudisial berwewenang mengadakan 
pengawaian eksternal, akan tetapi masih memerlukan penyelesaian konstitusional melaluj 
perubahan Undang-undang. 



ABSTRACT 

The title of this scientific research was THE POSITION AND 
AUTHOURITY OF JUDICIAL COMMISSION IN INDONESIAN 
CONSTPTUTIONAL SYSTEM. It's aimed at fmding the concept that was exact 
concerning the position and the authority of the Judicial Commission in 
Indonesian constitutional system. Beside this studying the position and the 
authority of the Judicial Commission in Indonesian constitutional system, after the 
function of the supervision that was arranged in the article 20 UU KY be 
cornpartbled by constitution 1945 in didn't have bind4 legal force. 

About subject in this research had three matters, that is; first; how do the 
position and authority of the Judicial Commission in hdonesion Constitution 
System, secondly, how do the position and authority of the Judicial Commission 
after decition of the court of constitution, and the third, how do the position and 
authority of Judicial Comission after the act number 3,2009. 

The method was used the method of studying in the analysis of the law, 
the meaning that is the object of the problem was investigated according to legal 
knowledge and more swifict  again constitutional law by scientifict law. 

This research it was hopped in cresing the knowledge treasury of the law, 
especially legal knowledge of the constitutional and especially concerning the 
clarity of the position and the authority of the Judicial Commission in Indonesian 
Constitution System. 

Post the constitution amandement 1945, the institutional system of the 
country experienced the change, what change showed the new agency nothat is 
the Judicial Commission beside the other agency, neverthelees the collission of 
the authority between the Judicial Commission havened on the one hand with the 
supreme court on the other hand especially the supervision until the authority of 
the Judicial Commission only had the outhority proposed the appointment of the 
candidate the highest judge, where is KY not to wards the supervision this upter 
the exsistence of the decisions of the constitution court of the number of 
005/PUU/IV/2006. nevertheles the authourity emerged after borning the act 
number 3 in 2009 about the second change upper invited the number 14 in 1985 
about the article supreme court 32.4 the article (2) concerning the supervission 
external about the behaviour of the judge. 

The founding of this research is Judicial Commission as the institution of 
state as same as another institution's, but in doing its k c t i o n  must be 
coordiilating by another institution's as supreme court (MA), so this hstitution's 
(KY) can't be doing authority its self. Judicial Commission be in outhority of 
court, but its not the player of amoritks of court, but the player code of ethics by 
whatching judge in supreme court activity judges who below them. 

The result of this research the recommended so that Peoples reprecentative 
council RI had change invited number 22 in 2004, so as the position and the 
authority of the judicial commission and creassingly specifict in clear and did not 
colled with the authority of the couutries other agency (MA), nevertheless with 
the birth invited the number 3 in 2009 about the upper change invited the number 
14 in 1985 about the Supreme Court that the Judicial Commission had the 
external supervition but still needed the constitutional resulation to the change of 
the act of judicial commission and changing the act of constitutional court abaut 
supervision. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tuntutan aspirasi yang berkembang dalam era reformasi 

adalah reformasi h u h  menuju terwujudnya supremasi sistem hukurn di 

bawah sistem konstitusi yang berfUngsi sebagai acuan dasar yang efektif 

dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari. 

Sebagai langkah awal reformasi hukum, maka diwujudkan dalam bentuk 

Perubahan UCTD 1945 yang merupakan hukum dasar dan landasan 

konstitusional dalam penyelenggaraan negara. 

Sebelum Perubahan UUD 1945, Indonesia merupakan negara yang 

menganut prinsip supremasi MPR sebagai salah satu bentuk varian sistem 

supremasi parlemen yang dikenal di dunia. Paham kedaulatan rakyat yang 

dianut diorganisasikan melalui pelembagaan MPR yang merupakan 

perwakilan politik bolitical representation) melalui DPR, perwakilan daerah 

(regional representation) melalui Utusan Daerah, dan perwakilan fungsional 

fingtional representation) melalui Utusan ~ o l o n ~ a n . '  Dengan kelembagaan 

seperti itu menjadikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi dan 

penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, sebagaiiana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 

Sebelum Perubahan, yang menyatakan "Kedaulatan di tangan rakyat dan 

dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyt". 

'Ni'matul Huda, Hukum Tata Negma Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 
2005, him. 149. (Selanjutnya disebut Ni'rnatd Huda, Huhm Tata ...) 



Berdasarkan konstruksi lembaga seperti itu, maka fungsi-fimgsi 

tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi 

yang ada di bawahnya, yaitu Presiden, DPR, MA dan seterusnya, sehingga 

jika dikaitkan dengan konstruksi sistem ketatanegaraan Indonesia Sebelum 

Perubahan UUD 1945, menmt Soepomo, Indonesia mempunyai sistem 

tersenci, yaitu berdasarkan pembagian kekuasslan. Walaupun dalam 

pembagian kekuasaan itu setiap lembaga negara sudah mempunyai tugas 

tertentu, namun dalam sistem ini dimungkinkan adanya kerjasarna antar 

lembaga negara. Jelaslah bahwa, UUD 1945 tidak menganut pemisahan 

(separation of powers), tetapi dalm sistem ketatanegaraan menurut UUB 

1945 mengenal adanya pembagian kekuasaan sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya UUD 1945 mengenal pembagian kekuasaan; 

2. UUD 1945 membagi kekuasaan kepada tiga lembaga yang diatur secara 
mendasar kedudukan dan fungsinya: 

3. Antar lembaga negara ada kerjasama di dalam menjalankan fimgsi dan 
tugasnya sesuai aturan perundang-undangan; 

4. Kekuasaan yudisial, dalarn menjalankan tugasnya merupakm kekuasaan 
yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, baik eksekutif 
maupun legislative. Di samping itu lembaga penuntut m u m  (Kejaksaan 
Agung) yang tidak terdapat penyebutannya dalam UUD 1945. 

 eme en bra, menurut Ismail Sunny, sebagaimana dikutip Ni'matulhuda, 

apabila dicemati d i h a t  bahwa s i a m  kektanegaraan Indonesia 

berdasarkan UUD 1945 Sebelum Perubahan tidak memberikan ketentuan yang 

tegas tentang pembagian kekuasaan. Ditambahkan Ismail Sunny, dalarn suatu 

negara hukum yang penting bukan ada atau ti& adanya Trias Politics, 

'~endapat Soepomo ini dikutip dalam Titik Wulan Tutik, Eksistemi, K e U K a n  dm 
Wewenang Komhi Yudsial sebagai Lembaga Negara &lam Sistem Ketatunegaruun Republik 
Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Jakarta, Prestasi Pusiaka, 2007, hlm. 57 



persoalannya adalah dapat atau tidaknya alat-alat kekuasaan negara itu di 

hindarkan dari praktik birokrasi dan tirani. Hal ini tidaklah tergantung pada 

pemisahan kekuasaan itu sendiri, tetapi kepada adanya sendi negara demokrasi 

yaitu kedaulatan rakyat? Dengan demikian, UUD 1945 Sebelum Perubahan 

tidak mengatur pemisahan secara tegas dari h g s i  legislatif dan eksekutif. 

Oleh karena itu, seiring dengan tututan dan harapan reformasi, sistem 

ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak 

adanya perubahan UUD 1945 yang dilakukan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut dilatarbelakangi 

adanya kehendak untuk membangun pemerintahm yang demoknitis dengan 

prinsip checks and balances yang setara dan seimbang di antara cabang- 

cabang kekuasaan, m e w u j u h  supremasi hukum $an keadilan, serta 

menjamin dan melindungi hak asasi manusia? 

Setelah UUD UUD 1945 diubah, ketentuan Pasal 1 ayat (2) 

rumusannya menjadi "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang DasafS. Menurut Jimly Ashhiddiqie, rumusan ini 

dimaksudkan untuk mempertegas bahwa (a) kedaulatan atau kekuasaan 

tertinggi itu berada dan berasal atau bersumber dari *at seluruhnya; (b) 

kedaulatan rakyat tersebut hams pula diselenggarakan atau dilaksanakan 

menurut ketentuan UUD itu sendiri; dan (c) organ pel& a ~ u  pelstksana 

prinsip kedaulatan rakyat itu tidak terbatas hanya MPR saja, melainkan semua 

3~i'matul Huda, H h m  Tata Negara ..., Op. Cit., hlm. 37. 
4 ~ a h  Konstitusi, Cetak ~ iru :   emb ban gun M a h h a h  Konstiiusi sebagai Instiiusi 

PeradIan Konsiiiusi yang Modern dcm Terpercaya, Jakarta, Mahkamah Konstitusi, 2004, hlm. 3 



Lembaga Negara adalah juga pelaku langsung atau tidak langsung kekuasaan 

yang bersumber dari rakyat yang berdaulat ter~ebut.~ 

Pada intinya semangat Perubahan UUD 1945 adalah mendorong 

terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis,6 clan salah satu 

tujuan utarna perubahan UUD 1945 adalah untuk menata keseirnbangan 

(checks and bala11ce.v) antar Lembaga Negara. Hubungan itu ditata sedemikian 

rupa sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi 

negara saja. Apalagi, the central goal of a constitution is to create the 

precondition for well-Jirnctioning democratic orakr. Penumpukkan kekuasaan 

pada satu institusi negara mengakibatkan kehidupan ketatanegaraan yang lebih 

demokratik tidak mungkin diwujudkan. Oleh karena i t -  bentuk nyata dari 

perubahan mendasar hai l  Perubahan LJUD 1945 adalah perbeckin yang 

subtansial tentang kelembagaan negara menurut UUD 1945 Setelah 

Perubahan. 

Menurut Sri Soemantri, lembaga negara berdasarkan hasil perubahan 

terdiri dari BPK. DPR DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK 

dan KY (delapan lembaga negara). Pendapat ini didasarkan pemikiran sistem 

ketatanegaraan hasil perubahan ULTD 1945 dibagi menjadi tiga bidangfingsi, 

%i'matul Huda, Lembaga Negara dalam Transisi Demokrasi, Yogakarta, UlI Press, 
2007, hlm. 93. Lihat pula: J i i y  Ashhiddiqie, "Perkembangan Ketatanegmaan P m a  Perubahrm 
UUD 1945 a h  Tantangan Pembaharuan Pendiab'kan Hukum Indonesia, Makalah disampaikan 
dalam seminar n a s i d  "Perkembangan Ketatanegmaan Pasca Perubahan UUD drm LokaRarya 
Pembaman MWm Peda7kan nngi H u h  diselengarakan oleh Asosiasi Pengaju HTN 
dan HAW di Jakarta 7 !+ptemher 2004% hlm. 6. (Selanjutnya disebut Jimly Ashhiddiqie, 
"Perkembangan Ketatanegaraan ...). 

6Perubahan UUD 1945 sejak refonnasi telah dilakukan sebanyak empat tahap, yaitu: 
Perubahan Pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999; Perubahan Kedua disahkan pada 
tanggal 18 Agustus 2000; Perubahan Ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001; dan 
Perubahan Keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. 



pertama, dalam bidang perundang-undangan, kedua, berkaitan dengan 

pengawasan, dan ketiga berkaitan dengan pengangkatan Hakim  gun^.^ 

Hal ini dimaksudkan bahwa sistem Ketatanegaraan hasil Perubahan 

UUD 1945 te rd i  dari bidang perundang-undangan, bidang pengawasan, seperti 

kewenangan DPR di samping mempunyai kewenangan penganggaran juga 

memiliki kewenangan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, ha1 lain 

kewenangan Komisi Yudisial yang merupakan lembaga baru bersifat mandiri 

mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung ke DPR 

dan kemudian diusulkan untuk mendapatkan peneiapannya oleh Presiden. 

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, secara keseluruhan UUD 1945 

Setelah Perubahan mengenal tujuh lembaga tinggi yaitu MPR, DPR, DPD, 

Presiden, MA, MK dan BPK, serta lembaga tambahan lain yang bersifat 

independen seperti Komisi Pemilihan ~ m u r n . ~  Ditambahkannya, ketujuh 

lembaga (tinggi) negara inilah yang dapat dikaitkan dengan pengertian alat- 

alat perlengkapan negara yang utarna (main organ) yang lazim dipergunakan 

selama ini? Adapun Komisi Yudisial, walaupun kewenangannya diberikan 

oleh Undang-Undang Dasar tetapi tidak tepat disebut lembaga (tinggi) negara, 

sebab fungsinya hanya bersifat supporting atau auxiliary terhadap h g s i  

utarna yakni terhadap kekmsaan kehakiman.1° 

' h n a n  Arifin, dkk. ('rim f'eneliti), Lembaga Negara dun Sengkeia Kewerumgan antar 
Lembaga Negara, KHRN bekerjasama dengan MKRI d i m  oleh The Asia Foundation dan 
USAID, Jakarta, Juni 2005, hlm. 36. L i t  juga Ni'matul Huda dalam Lembaga Negara dalm 
Trmisi L k m h i ,  Yogyakarta, ULI Press, 2007, hlm. 93 

'~iml~ Asshiddiqie, Fommt Keledagarm Negara dan Pergeseran K e h m  dalam 
rrUD 1945, Yogyakarta, FH UII Press 9JW)4. hlm. 12 (Sehnjmya &eht Jdy Ashhiddiqie, 
Format Kelembagaan ...). 

' ~ i m l ~  &shiddiqie, Perkembangan Ke&z&negaraun ..., Up. CCil., hlm.42. 
' O ~ i r n l ~  Asshiddiqie, PerRembangan Pkm KonsoIi&si Lembaga Negara p m a  Reformasi, 

Jakarta, Sekjen MKRI, 2006, hlrn. 63. (Selanjutnya disebut Jimly Ashhiddiqie, ~erRemb&an clan 
Kd~biidari.. . ). 



Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Pasal24B UUD 1945 yang 

menyatakan: 

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwewenang mengusulkan 
pengangkatan Hakim Agung dm mempunyai wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim. 

2. Anggota Komisi Yudisial hams mempunyai pengetahuan dan pengalaman 
di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela; 

3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentih oleh Prgsiden 
dengan persetujuan DPR; 

4. Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan 
undang-undang. 

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 24B UUD 1945 tersebut, 

kemudian pengaturan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Undang- 

undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menjabarkan 

ketentuan tersebut di atas. 

Pasal 13 UU Nomor 22 T a h n  2004, menegaskan bahwa kewenangan 

Komisi Yudisial adalah: 

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; 

2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku 
hakim. 

Selanjumya, dalam melaksanakan wewenang tersebut, Pasal 14 UU 

Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial mempunyai tugas, antara lain: 

1. melakukan pendafataran calon Hakim Agung; 

2. melakukan seleksi calon Hakim Agung; 

3. menetapkan Hakim Agung; clan 

4. mengajukan calon Hakirn Agung ke DPR. 

Sedangkan dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran 

martabat serta menjaga perilaku hakim, berdasarkm Pasal 20 UU Nomor 22 



Tahun 2004, Komisi Yudisial mempunyai tugas melalcukan pengawasan 

terhadap perilaku hakim. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 24B UUD 1945 dan UU Nomor 22 

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial h i  menunjukkan, pertama, bahwa 

kedudukan Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri 

dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau 

pengaruh kekuasaan lainnya; kedua, adanya kewenangan menyeleksi Hakim 

Agung pada hakekatnya dirnaksudkan untuk mengantisipasi dari awal supaya 

"black hakim" tidak masuk lagi ke lembaga yang agung yaitu Mahkamah 

Agung, sehingga Mahkamah Agung betul-betul punya reputasi baik, inkgritas 

dan benvibawa, ketiga, adanya kewenangan rnelakukan pengawasan terhadap 

perilaku hakim dalarn rangka menegakkan martabat hakim merupakan 

tindakan perlawanan terhadap hakim-hakim yang berperilaku buruk dan sudah 

menjadi gejala umurn di Indonesia 

Komisi Yudisial dimaksudkan untuk mengajukan calon Hakim 

Agung dan menjaga keluhuran dan martabat Hakim sehingga citranya akan 

terus membaik tidak seperti halnya apa yang disinyalir dalam Tulisan 

wartawan Goenawan Muhammad di Majdafi Tempo di awal Tahun 2004 

menceritakan, bahwa pada suatu hari di tahun 1987, suatu tindakan 

penghinaan dilakukan oleh seorang wanita bernama Ny. Mimi terhadap 

Majelis H a k h  di sebuah pengadilan di Jakarta. Ny. Mimi melempar sepatu 

yang ia pakai kepada Majelis Hakim yang sedang menyidangkan perkara 

penipuan yang menimpa dirinya. Ternyata kemudian, Ny. Mimi menyatakan 



marah dan kecewa kepada Majelis Hakim yang hanya menghukum ringan 

pelaku penipuan terhadap dirinya, padahal ia sudah menyerahkan uang 

sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada hakim dan 

berpesan agar lawannya itu dijatuhkan hukuman seberat-beratnya. Ia merasa 

hakim telah bermain curang dengannya. Lawannya memberikan suap yang 

lebih besar kepada hakim." 

Ungkapan Ketua Muda Pengawas Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali 

mengakui, seluruh Pengadilan Tingkat Pertama $an Pengadilan Tingkat 

Banding masih rawan mafia peradilan meski Mahkamah Agung telah 

melaksanakan reformasi birokrasi. Selarna sembilan bulan terakhir tidak ada 

propinsi yang steril dari laporan mafia peradilan. "Makin banyak perkara yang 

ditangani di satu daerah, makin banyak laporan, (dugaan mafia peradilan) dari 

masyarakat yang diterirna Mahkamah Agung," selama Januari hingga akhir 

September, Badan Pengawasan Mahkarnah Agung telah menerima 2.098 

laporan dugaan mafia peradilan dari masyarakat. Itu artinya meningkat 10 

persen dibanding laporan yang diterima Mahkamah Agung sepanjang 2009 

yang mencapai 1.9 19 pucuk.'2 

Dalarn contoh kasus ini, sebagian aparat peradilan diangap gaga1 

membangun citra dirinya sebagai sosok yang berintegritas, bermoral tinggi, 

disegani karena posisinya yang ditinggikan di muka bumi. Hal ini karena 

sistem dan praktik peradilan kita jauh dari harapan fair tribunal and 

l1Lihat rubrik catatan pinggir Majalah Tempo Nomor 48flMXIV26 Januari - 01 Februari 
2004. 

12Lihat harian pagi Jambi Independen, Rubrik Hukum, Minggu, 22 November 2009, hlm. 
01 



independence judiciary yang merupakan salah satu pernyataan mutlak bagi 

upaya mewujudkan negara hukum atas the rule of law. 

Kehadiran Komisi Yudisial merupakan sebuah upaya untuk 

menanggulangi realita buruknya praktik penegakan hukum dan keadilan di 

Indonesia. Umumnya masyarakat (publik) berharap bahwa kehadiran Komisi 

Yudisial dapat membantu mengembal ikan kewibawaan dan kepercayaan 

publik pa& lembaga peradilan. Bahkan diharapkan pembentukan Komisi 

Yudisial dapat memperkuat agenda pembe~anta~an brupsi di lingkungan 

peradilan, terutama dengan memastikan pelaksanaan kekuasaan kehakiman 

berjalan secara berwibawa, adil, bersih, dan transparan. 

Namun, keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang 

mandiri dengan kewenangan yang terbatas tersebut Qan dipandang dapat 

memerankan sebagai checks and balances atas lembaga negara lain (terutama 

yang berhubungan dengan kekuasaan k e h a k i i )  masih menirnbulkan 

problema yuridis, di antaranya: pertama konstmksi hukum tentang eksistensi 

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang hanya memiliki wewenang 

sebatas mengusulkan dianggap tidak tepat karena &lam keadaan demikian 

Komisi Yudisial tidak memiliki wewenang sama ~ekali . '~ Kedua, dalarn ha1 

'3~enurut Hobbes Sinaga, dalam teori Hukum Tata Negara, yang disebut lembaga negara 
adalah jika dalam undang-un&ng Dasar ditentukan k e d u d k ,  tugas dan wewenang, cara 
pengisian dan hubungan antar lembaga negara Sementara kewenangan Komisi Yudisial tidak 
ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya diatur dalam undang-undang. Kalaupun 
kewenangan Komisi Yudisial ditentukan dalam UUD 1945, kewenangannnya tidak penuh karena 
hanya rnengusulkan dan pengan&tan sepenuhnya ada di DPR-Hobhes Sinaga, Ekvi.vtenri Komisi 
Yudisial Meraour W D  1945. tulisan ini disampaikan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi yang 
mengadakan Yudicial Review atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kedudukan 
Hobbes Sinaga dalam Sidang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai Saksi Ahli dan juga sebagai 
anggota PAH 111 BP MPR SU MPR 1999, dan anggota PAH I BP MPR SU 1999. Lihat O.C. 
Kaligis & Assosciates, Mahkamah Agung vs Komisi Ydisial di Mdhnah  Konstitusi, Jakarta, 
O.C. Kaligis & Assosciates, 2006, hlm. 75-83. 



pengawasan terhadap kinerja hakim dapat menimbulkan tumpang tindih 

dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh lembaga Mahkamah Agung 

atau Mahkamah Konstitusi sendiri. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Indiriyanto Seno Adji, berpendapat 

bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan main organ 

dari Kekuasaan Kehakiman, sedangkan badan lain dalam ha1 ini Komisi 

Yudisial adalah eksis relasi sebagai supporting organ yang memberi 

keselarasan dalam tataran pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bersih dan 

berwibawa. Sebagai arah pendekatan distribution of powers, tidaklah &pat 

dibenarkan adanya suatu kehendak checks and balances dari supporting oqcaz 

terhadap main organ, karena relasi ketatanegaraan di antara Lembaga Negara 

hanyalah sebagai pembenaran sikap clan tindak berdasarkan hubungan 

ketatanegaraan, setidak-tidaknya ada koordinasi clan kooperasi di antara kedua 

Lembaga Negara (Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial). l4 

Sementara, menurut Busyro Muqaddas (Ketua Komisi Yudisial), 

kedudukan Mahkamah Agung, Mahkarnah Konstitusi dan Komisi Yudisial 

dalam sistem ketatanegaraan bersifat setara (equal) satu terhadap laimya tidak 

bersifat subordinare atau sebaliknya. Komisi Yudisial juga tidak sebagai sture 

d i q  bo& tetapi sebagai lembaga yang Mzenang melaknkan mi 
pengawasan bang merupakan fungsi checks and balances) terhadap aspek- 

aspek teknis yudisial, sedangkan wewenang dan tugas Mahkarnah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi adalah pelaksana judisial." 

l41bid., hlm. ix-x. 
"M. Busyro Muqoddas, Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkumah Kowtitusi RI No. 

005/PUU-ZV/2006, makalah, disarnpaikan dalam Diskusi Ahli di The Habibie Center, Jakarta, 3 
Oktober 2006, hlm. 4 



Di tengah ketidakjelasan kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial 

selaku lembaga negara, dalam irnplementasi kewenangannya justru 

menimbulkan konflik secara terbuka antara Komisi Yudisial dengan 

Mahkamah Agung. K~nflik ini bemula dari langkah-langkah K~misi Yudisial 

ketika hendak menerjemahkan dan melaksanakan amanat konstitusi atas 

pembentukannya yang kemudian membentur Mahkamah Agung yang secara 

struktur dan karakternya sudah begitu kuat dan berpola. Komisi Yudisial 

sebagai lembaga negara yang baru kemudian mendapat sorotan baik yang 

bersifat positif maupun negatif Meskipun oleh sebagian masyarakat Komisi 

Yudisial diberi dukungan, eleh sebagian yang lain Komisi Yudisial dinilai 

kebablasan karena terkesan mau menjadi polisi Mahkamah A ~ u I I ~ . ' ~  

m c a k  konflik Komisi Yudisial dengan Mihkamah Agung adalah 

diajukannya permohonan atau gugatan judicial review atas Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial oleh 30 orang Hakim Agung 

sebagai pribadi-pribadi. Mereka pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi 

membatalkan sebagian isi undang-undang tersebut karena dianggap 

bertentangan dengan UUD 1945 yakni bagian yang menentukan bahwa Komisi 

Yudisial berwenang mengawasi Hakim Agung. Para pemohon (penggugat) 

I6setidaknya ada beberapa pennasalahan yang rnelatrabelakangi perseteruan antara MA 
clan KY, yaitu (1) adanya anggapan ketidaWijakan dalam langkah yang dilakukan baik oleh MA 
maupun KY, artinya langkah yang ditempuh kedua lembaga tersebut dinilai kontra produktif dan 
tidak strategis dalam upaya pernbersihan dunia peradilan; (2) penggunaan hak yang tidak tatanan 
semestinya dan adanya pelanggaran hak imunitas seperti yang dimiliki secara ekslusif oleh KY, 
(3) 1ndik.i terjadinya pmuer.v shmP & antar lembaga. Lihat &lam An Wahyudi Hertanto, MA 
dan KY Suatu Konsbuksi Sine?@ ontar Lembaga dalam Penegakan Huhm Berdasarkan 
K~mtitusi, Kompas, 15 Juni 2006. Walaupun demikian, apa yang dilakukan KY rnendapat 
dukungan Masyarakat &pat dilihat dari talk show di televisi, radio dan pendapat di 
Koran yang mengecam Mahkamah Agung (MA) clan hakim-hakii yang dinilai korup. Lihat Moh. 
MaMud M.D., Perdebatan H u h  Tata Negarq Pasca Perubahan Konstiiusi, Pustaka LP3ES 
Indonesia, 2007, hlm. 108. 



mendalilkan bahwa Komisi Yudisial hanya berwenang mengawasi hakim, dan 

pengertian hakirn di sana tidak mencakup Hakim ~ ~ u n ~ . ' '  

Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga negara menjadi lemah dan 

tidak mempunyai kekuatan hukunr mengikat, ketika fingsi pengawasan Kmisi  

Yudisial terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan clan 

keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, ber-kan hail judisial 

review, dieliminasi. Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji materiil dan Pasal 

34 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2Q04 tentang Komisi Yudisial dan 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

diajukan oleh 31 Hakim Agung, menghilangkan ketentuan yang mengatur 

tentang h g s i  pengawasan Komisi Yudisial. 

Dalam Putusan Mahkamah KQnstitusi No. 005/PUU-TV/2006 saal uji 

meteriil yang dibacakan oleh delapan hakim konstitusi di Gedung Mahkamah 

Konstitcsi, Jakarta pada Rabu 23 Agustus 2006, pertimbangan hukum 

Mahkamah Konstitusi menyatakan: Bahwa pasal-pasal dalam Uli No. 22 

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang mengatur fbngsi pengawasan 

terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum. Undang-undang tersebut 

terbukti tidak rinci mengatur tentang prosedur pengawasan, tidak jelas dan 

tidak tegas menentukan siapa subjek yang diawasi, apa objek yang diawasi, 

instrumen apa yang digunakan serta bagaimana proses pengawasan itu 

dilaksanakan. 

Berdasarkan pertimbangan hukurn dan putusan hukum hiahkamah 

Konstitusi tersebut, maka lima pasal dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang 



Komisi Yudisial yang mengatur tentang fhgsi pengawasan Komisi Yudisial, 

yaitu Pasal20, Pasal21, Pasal22 ayat (1) huruf e, Pasal22 ayat ( 9 ,  dan Pasal 

23 ayat (2), (3), dan ( 9 ,  oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan 

dengan UUD 1945 $an tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan 

yang di tuangkan dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 ini dibacakan 

dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 23 Agustus 2006. 

Terdapat 2 (dm) ha1 penting dalam putusan ini, yaitu tentang 

pengawasan hakim konstitusi dan ketidakjelasan objek serta mekanisme 

pengawasan hakirn yang diatur dalam Undang-Undang Komisi Yudisial 

(INKY). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sepanjang menyangkut 

perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang 

meliputi hakim konstitusi terb&ti bertentangan dengan UUD 1945. Putusan 

ini didasari oleh pemahaman sistematis dan penafsiran berdasarkan 'original 

intent' perurnusan ketentuan mengenai Komisi Yudisial (KY) dalam Pasal 

24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai 

Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal24C UUD 1945. 

Tidak tercakupnya pengertian pengawasan perilaku hakim konstitusi 

&lam kewenangan pengawrasan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam 

Pasal 24B ULTD 1945 tersebut juga dapat dilihat dari ketentuan Undang- 

Undang Mahkamah Konstitusi (UUMK) dan Undang-Undang Kekuasaan 

Kehakiman (LnlKK) yang dibentuk sebelum pembentukan Undang-Undang 

Komisi judisial. Selain itu, hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim 

sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Mahkamah 

Konstitusi juga mempertimbangkan pula alasan substantif terkait dengan 



kewenangan konstitusional lembaga negara. Jika pengawasan Komisi Yudisial 

juga meliputi hakim konstitusi, maka Komisi Yudisial tidak akan dapat 

bertindak sebagai pihak dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara 

yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. 

Terkait dengan perumusan pengawasan dalam Pasal 13 huruf b juncto 

Pasal 20 W K Y  sebagai penjabaran dari Pasal 24B ayat ( 1 )  UUD 1945, 

menggunakan mmusan kalimat yang berbeda sehingga menimbulkan masalah 

dalam penomaannya yang mengakibatkan ketidakpastian hukwn (rechts- 

onzekerheid). UUKY terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur 

pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subjek yang mengawasi, 

apa objek yang diawasi, dan instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana 

proses pengawasan itu dilakukan. Hal itu menyebabkan semua ketentuan 

UUKY tentang pengawasan menjadi kabur (obscuur) dan menimbulkan 

ketidak pastian hukum (recks-onzekerheid) dalam pelaksanaannya. Oleh 

karena itu, segala ketentuan UUKY yang menyangkut pengawasan dinyatakan 

bertentangan dengan UUD 1945. dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. DPR dan Presiden dianjurkan pula untuk melakukan perbaikan- 

perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan penrbahan- 

perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas Undang-Undang 

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mslhk;unah W g ,  Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi, dan Undang-undang lain yang terkait dengan sistem 

peradilan terpadu." 

- - 

"~nonim,  Enam Tahun Mengawl Konstitusi dmt Demokrasi, Mahkamah Konstitusi RI, 
Jakarta, 2008, him. 57-58. 



Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005PW-IVl2006 

tersebut di ranah publik ternyata mendapat tanggapan yang beragam. Ketua 

Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyayangkan, karena pada dasarnya 

Komisi Ywdisial dibentuk dalam rangka pengawasan eksternal terhadap 

kinerja hakim seluruh Indonesia. Ketua Komisi I11 DPR RI selanjutnya 

mengharapkan, bahwa putusan MK: yang membatalkan kewenangan 

pengawasan Komisi Yudisial tersebut harus menjadi pelajaran bagi DPR, agar 

program pembuatan UU ke depan, hams mengacu pada UUD 1945. Dengan 

demikian, tidak muncul lagi W yang secara materiil bertentangan dengan 

konstitusi dan UUD. Untuk itu perlu kajian mendalam dari suclut sosiologis, 

yuridis, dan ant r~~ologis . '~  

Ditambahkan oleh Sahetapy, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi 

yang menghilangkan fungsi pengawasan Komisi Yudisial atas hakim- 

membuat fhgs i  lembaga tersebut menjadi tumpul dan sistem checks and 

balances antar lembaga negara jadi terganggu. Selanjutnya dikatakan, bahwa 

pengebirian fungsi Komisi Yudisial oleh Putusan MK tersebut, merupakan 

sebuah gangguan terhadap sistem saling membatasi kewenangan (checks and 

balances) antara lem baga negara2' 

Semenara itu, pendapat berbeda disampaikan Hendri Kuok, jika 

Komisi Yudisid dikrikan kewenangan untuk melalcukan pengawasan &dam 

kerangka checks and balances, maka pemikiran tersebut mengandung 

masalah, karena tugas tersebut hanya bisa dijalankan oleh B a h  Legislatif 

'kendri Kuok, Impeachment H i m ,  Mungkinkuh? Tulisan ini dimuat dalam harian 
Kompas, 25 Agustus 2006, him. 6. 

?bid. 



dan Eksekutif terhadap Yudikatif JikaIau Komisi Yudisiat dipandang sebagai 

organ pendukung Mahkamah Agung, tentu tidak tepat jika Komisi YudisiaI 

menjalankan checks and balances terhadap Mahkamah Agung sebagai organ 

utamanya. Sedangkan di sisi lain, Komisi Yudisial juga tidak dipasisikan 

secara jelas sebagai organ pendukung pemerintah atau DPR? Ataukah Komisi 

Yudisial sudah menjelma menjadi cabang kekuasaan keempat dalam struktur 

ketatanegaraan Indonesia di samping Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif 21 

Perkembangan selanjutnya, terkait dengan kontroversi pendapat 

tentang fingsi pengawasan Komisi Yudisial yang telah dibatalkan melalui 

putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka pada tahun 2009 lahirlah Undang- 

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 14 Tahm 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang 

tersebut diatur ketentuan dalam Pasal 32A tentang fungsi pengawasan 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai berikut: 

1. Pengawasan internal atas tingkah laku Hakim Agung dilakukan oleh 

Mahkarnah Agung. 

2. Pengawasan eksternal atas perilaku Hakim Agung dilakukan oleh Komisi 

Yudisial. 

3. Pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilah hakim. 

4. Kode etik dan pedoman perilaku h a k i  sebagaimana diiaksud pada ayat 

(3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan MaManah Agung. 



Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 ini bagaimanapun 

juga memiliki implikasi, baik terhadap kedudukan Komisi Yudisial dan 

hubungannya dengan MK dan MA, maupun fungsi pengawasan Komisi 

Yudisial terhadap perilaku Hakim Agung dan Hakim lainnya di bawah 

Mahkamah Agung. Oleh karena itu, ada 3 (tiga) masalah penting dalam ha1 ini 

yang perlu di kaji. Pertama, menyangkut kedudukan dan wewenang Komisi 

Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dihubungkan dengan 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi masih dipolemikkan. Kedua, 

mengkaji tentang kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial setelah putusan 

Mahakamah Konstitusi Nomor: 005lPUU-IV/2006, dan ketiga, tentang 

kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial setelah diundangkannya undang- 

undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI dan undang- 

undang laimya yang berkaitan dengan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. 

Dilatarbelakangi oleh berbagai perrnasalahan itulah, maka penulis 

merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan pengkajian ini dalam 

sebuah disertasi yang diberi judul: "KEDUDUKAN DAN WEWENANG 

KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN 

lNDONESL4". 

B. Identifikasi Masalah 

Ada 3 (tiga) pokok permasalahan yang akan d i j i  dalam disertasi ini. 

Ketiga pokdc permasalahan tersebut dapat di identifikasikan sebagai berikut: 

1. Bagairnana kedudukan Qan wewenang Komisi Yudisial dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia? 



2. Bagaimana kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial setelah putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006? 

3. Bagaimana kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial setelah 

diundangkannya undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang 

Mahkamah Agung RI dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan 

Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sehubungan dengan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menemukan konsep yang tepat mengenai kedudukan dan 

wewenang Komisi Yudisial dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia. 

2. Untuk mengkaji kedudukan clan wewenang Komisi Yudisial setelah 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006. 

3. Untuk mengkaji kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial setalah di 

undangkamya Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah 

Agung RI dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan Peradilan di 

bawah Mahkamah Agung RI. 

Sejalan dengan tujuan penelitian di ams, maka penelitian ini di 

harapkan dapat memberikan kegmaan, balk bagi pengembangan ilmu 

(teoritis) maupun k e g u n w y a  secara praktis. 

1. Secara teoritis, untuk dapat menemukan keranglca teoritis mengenai 

kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial &lam sistem ketatanegaraan 

Indonesia sehingga dapat menambah khazanah ilmu hukum khususnya 

hukum kehbnegaraan. 



2. Secara praktis, untuk dapat menemukan konsepsi yang tepat tentang 

kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial dalam sistem Ketatanegaraan 

Indonesia sehingga dapat berfbngsi menjadi pengawas eksternal pada 

lembaga Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga Peradilan di bawahnya. 

D. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Konsepsional 

1. Teori Negara Hukum 

Kajian tentang kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial dalam 

Sistem Ketatanegaraan lndanesia memi liki 3 (tiga) landasan berpikir 

secara teoretikal, yaitu: Teori Negara Hukum (sebagai grand theory), 

Teori PemisahanIPembagian kekuasaan (sebagai middle range theory), 

dan Teori Konstitusi dan pengawasan (sebagai applied theory). Kerangka 

pemikiran mengenai teori-teari tersebut akan diuraikan dalam pembahasan 

berikut ini. 

Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh 

Plato dengan konsep Nomoi. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa 

penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan 

(hukum) yang baik. Kemudian ide ini didukung oleh muridnya, 

Aristoteles, yang menulirkannya dalam buku Politica. yang di dalamnya 

berpendapat bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah 

dengan konstitusi dan berkedaulatan hulcum." 

tl~itarnbahkm Aristoteles, ada tiga unsw dari pemerintahan yimg be&m&xii yaitt~ 
p e r h m ~  pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum: k& pemerintahan dhksmhu 
menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang d i i t  
sewenang-wenang yang menyampingkan k m n s i  dan konstitusi; ketiga, pemerintahan 
berkonstitusi berarti pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan- 
tekanan yang dilakwnakan pemerintahan despotik. Dikutip dalam Muhammad Tahir Azhari, 
Negara Hukam, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, hlm. 66. 



Gagasan negara hukum tersebut dalarn perjalanannya mengalami 

timbul tenggelam dan muncul kembali secara eksplisit pada abad ke-19 dan 

permulaan abad ke 20:~ yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari 

Freidrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant, dan konsep rule 

of law dari A.V. Dicey. Kedua konsep tersebut lahir dari sistem hukum yang 

berbeda. Konsep rechtsstaat lahir dari sistem hukum Eropa Konthental, 

sedangkan k i e p  rule of law lahii dari sistem hukum Anglo  axo on.^^ 

Dalam konsep rechtsstaat, menurut Stahl, negara hukum 

setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pertama, adanya jaminan 

terhadap hak asasi manusia (gvondrechten); kedua, adanya 

pemisahanfpembagian kekuasaan (scheiding van machten); ketiga, 

pemerintahan hmslah didasarkan p e ~ ~ - p e r a ~  hukum (wet 

rnatzgheid van het bestuur); keempat, adanya peradilan administrasi 

(administratief recht~~raak) ?' 

23 Suasana ketika itu sangat didominasi gagasan bahwa negara dan pemerintah tidak 
campur tangan dalam w s a n  kehidupan uarga nega&mya, kecuali berkaitan dengan kepentingan 
umum seperti perang dan hubungan luar negeri. Negara hanya dianggap sebagai sebagai 
nachacchlerstaat atau Negara Penjaga Malam. Gagsan ini s e m i  dengan sesuai dengan faham 
ekonomi liberal yang bedaku pada waklu im jang dikuasai dalil laissetfaire, laissez aller, artinya 
jika setiap m g  diberi k e b e k .  mengums e k m i n y a  masing-macing, maka dengan sendirinya 
ekonomi mpa dcm U r m  e b m m i  t e A e p ~  camplrr tangan n-. Dikutip &lam SF. 
Marbun, Menggali dun Menemukun Asm-Axrr b-mm Pemerintahan yang Baik di Iruionesia, 
dalam SF. Marbun dkk, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Ahinistrai Negara, Yogyakarta, 
UII Press, 2001, hlm. 201. 

24~enurut  Philipus M. Hadjon kriteria tersebut tampak dari isi atau kriteria rechtsstaat 
dan kriteria rule of law. Konsep r e c h t s m  bertumpu ats sistem hukum kontinental yang diseb~rt 
civil law, sedangkan konsep rule g f h  bertumpu atas s h m  hukum yaw disebut common law. 
K e s t i k  civil law adalah a d m s  sedan_ekan karakteristik common law adalah judisial. 
Lihak Phiipus M. Hadjon, PerIindungan Hukum bagi mat di Indoesia, Bina llmu, Surabaya, 
1987, hlm. 76-82. 

''rbid Lihai juga: Denny Indrayana, Negara H h  Pmca Saeharto: Tramisi Memrju 
Demokrasi vs Korupsi, Jumal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Vol. 1 No. 1, Juli 
2004, hlm. 106. 



Sedangkan konsep negara hukum (rule of law) pertama kali 

dikenalkan oleh A.V. Dicey yang berpendapat bahwa tiga unsur rule of 

law adalah: supremasi hukum (supreme of law); persamaan di hadapan 

hukum kquality before the law); konstitusi yang didasarkan atas hak-hak 

perorangan atau adanya jaminan pengakuan dan perlidungan hak-hak 

perorangan (the comtitution based on individual rights). 26 

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukurn merupakan 

terjemahan langsung dari re~htsstaat .~~ Ciri-ciri rechtsstaat tersebut 

menunjukkan bahwa ide sentral rechtsstaat adalah pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip 

kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian/pemisahan kekuasaan 

dimaksudkan untuk menghindari penumpukksln kekuasaan dalam satu 

tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang 

berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan per~amaan.~' Adanya 

pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang 

dimaksudkan untuk memagari pemerintahan dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan hendaknya berdasarkan dan tunduk pada hukurn. Sedangkan 

adanya peradilan administrasi dimaksudkan untuk mengoreksi tehadap 

tindakan dan kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan rasa 

keadilan dan merugikan masyarakat. 

'%oh. Ku~nardi dan Hannaily Ibrahim, Penguntar H h m  Tutu Negara Indonesia, 
Jakarta, Pusat Studi HTN FI-I UI dan CV. Sinar Bakti, 1988, hlm. 161 

27~admo Wahyono, Ilmu Negara S& Sistematik dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara 
dari Jellinek, Melati Study Group, Jakarta, 1977, hlm. 30. 

*%i'matul Huda, Huhm Tata ... ... Loc.Cit. 
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Di negara-negara Eropa Kontinental, konsepsi negara hukurn 

mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama perkembangan 

terhadap asas legalitas yang semula diartikan sebagai pemerintahan 

berdasarkan undang-undang (wetmatigheid van bestuur) kemudian 

berkembang menjadi pemerintahan berdasarkan hukum (rechtsmatigheid 

van bestuur). Terjadinya perkembangan konsepsi tersebut merupakan 

konsekuensi dari perkembangan konsepsi perkembangan negara hukum 

materiil sehinga pemerintah diserahi tugas dan tanggung jawab yang 

semakin berat dan besar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. 

Namun pemerintah diberikan pula ruang gerak yang semakin longgar yang 

cenderung melahirkan pemerintahan bebas (vrij bestuur) disertai ruang 

kebijaksanaan yang longgar berupaj?eies emessen, 29 

Perumusan konsepsi negara hukum ini tidak terlepas dari falsafah 

dan sosio-politik yang melatarbelakanginya, terutama pengaruh falsafah 

individualisme. yang menempatkan individu atau warga negara sebagai 

primus interpares dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, unsur 

pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu 

menempati posisi yang signifikan. 30 

%SF. Marbun, Ehistemi Asas-mas Umum Penyelengaraan Pemerintahan yang Layak 
ddam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik &n Bersih di Indonesia, Disertasi, Program 
Pascasajana UNPAD, Bandung, 200 1, him. 22. 

3balam kepustakaan hukum, dikenal adanya negara hukum formal dan negara hukum 
materiil. Negara hukum formal yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala 
tindakan pen-rmasa rnemdukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undangundang. Negara 
hukum formal ini disebui pula dagm ne_eara demolrrati yang berlandaskan negara hukum. 
Sedangkan negara hukum materiil merupakan perkembangan lebih lanjut daripada negata hukum 
formal. Jadi apabila negam hukum formal tindakan dari penguasa harus bedasarkan undang- 
undang atau hams berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari 
penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak 
menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas opportunitas. Tipe negara hukum ini sering 



Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum tersebut 

kemudian mengalami penyempmaan, yang kemudian dikenal dengan 

negara hukum modern atau negara kesejahteraan (welfare state). Sebagai 

negara hukum yang berorientasi pada negara kesejahteraan (welfare state), 

intensitas campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat semakii 

berkembang. Dalam ha1 demikian, kebutuhan terhadap perlindungan 

hukum pun semakin diperlukan. 31 

Oleh karena itu, negara hukurn secara urnurn terdiri dari unsur- 

unsur sebagai berikut: 

a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat; 

b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya hams 
berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 

c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia manusia (warga 
w3ara); 

d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 

e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) 
yang bebas dan mandiri, dalam arti Lembaga peradilan tersebut benar- 
benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif; 

f Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga 
negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan 
kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; 

g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang 
merata surnber daya yang diperlukan bagi kerrtaiauran warga 
negara.32 

disebut negara hukum dalam arti luas atau disebut pula negara hulaun modem. Dikutip dalam 
Padrno Wahjono, Pembangunan Hukum di Imbwsia Jakarta -11 Co, 1989. him. 30. Lihat 
juga dalam Ni'matul Huda, Negara Hukunt, Demubasi drm Jltmcial Raiew, Ywakarta, UII 
Press, 2005, hlm. 6-7. 

31~ikutip dalam SF. Marbun, Menggali a h  Menemukm Asas-Asas U r n . . . . . ,  Op. Cit., 
him. 203. 

32~nsur-unsur ini merupakan perpaduan dari buku Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum 
Tala Negara Indonesia, Alumni, bandung, him. 29-30. 



Shceltema mengemukakan ada empat unsur utama dalam konsep 

negara hukum, yaitu: 

a. Adanya kepastian hukurn, yang unsur turunannya adalah: 

1) Asas legalitas; 

2) Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang 
sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat 
diharapkan; 

3) Undang-undang tidak boleh berlaku surut; 

4) Hak asasi dijamin undang-undang; 

5) Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain; 

b. Asas persamaan, yang unsur turunannya adalah: 

1) Tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti 
materiil; 

2) Adanya pemisahan kekuasaan; 

c. Asas demoluasi, yang unsur turunannya adalah: 

1) Hdc untuk mernilih dm dipilib bagi warga negara; 
2) Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen; 

3) Parlemen mengawasi tindakan pemerintah. 

d. Asas pemerintahan untuk rakyat, yang unsur turunannya adalah: 

1) Hak asasi dijamin dengan undang-undang dasar; 

2) Pemerintahan secara efektif dan e f i ~ i e n . ~ ~  

Bothlink dalarn pidato orasinya (1958) yang berjudul De 

Rechtsstaat Nederland mengatakan, bahwa negara hukum ialah negara 

dimana keingiran bebas dari para p e n p a w  dibatasi oleh batas-batas 

hukum. Negara hukum Belanda clan negara-negara Eropa pada tahun 1958 

rnenglami krisis yang sama. Hal ini tejadi karena adanya perubahan 

pengertian dari Negara Hukurn Klasik menjadi Negara Kesejahteraan 

(Verzorgingsstaat), yaitu suatu negara yang selain penjaga malam, juga 

3 3 ~ a r y ,  Negma Hukum Indonesia, Analisis Nonnatg tentang Unsur-Unsurnya, UI 
Press, Jakarta, 1995, hlm.50. 



ikut serta daiam penyelenggaraan ekonomi nasional, sebagai pembagi jasa- 

jasa, sebagai penengah bagi berbagai kelompok yang bersengketa, dan ikut 

aktif dalam berbagai bidang kehidupan lainnya. 

Unsur negara hukum yang klasik tidak dapat lagi dipertahankan 

secara mutlak. Pembentuk undang-undang hams rela menyerahkan 

sebagian wewenangnya kepada pemerintah. Tujuan pelimpahan wewenang 

oleh pembentuk undang-undang ini adalah karena tugas penyelenggaraan 

negara tidak lagi hanya menjaga ketertiban yang ada, tetapi juga 

menerbitkan ketertiban yang adil. Pembentuk undang-undang maupun 

pemerintah tidak lagi dapat memperkirakan semua kebutuhan undang- 

undang di masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk melaksanakan 

tugas yang kreatif h i  a~apkali diperlukan mang lingkup kebebasan 

bertindak oleh pemerintah yang lebih luas. Untuk itu diperlukau 

peningkatan pemberian fieies emessen kepada pemerintah untuk 

menyelenggarakan Negara Kesejahteraan. dan ha1 ini berarti pengurangan 

terhadap kekuasaan pembentuk undang-undang. 

Hal h i  tentunya mendapat tentangan, karena semakin besarfiies 

e.messen diberikan kepada pemerintah maka akm semakin jauh &ri 

pemerintahan berdasarkan undang-undang (wemarigheid van bestuur), 

yang mengakibatkan jaminan pemerintah agar tidak memihak ataupun 

jaminan kepastian hukum, menjadi berkurang. Iika dalam Abad XIX 

pembentuk undang-undang hampir tidak pemah mendelegasikan 

wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kini pada 



Abad XX pendelegasian wewenang pembentuk undang-undang sudah 

sangat diperlukan. 

Pembentuk undang-undang hanya mengatur hal-ha1 yang mendasar 

saja. Selain itu unsur kesamaan kedudukan di hadapan hukum tidak lagi 

memberi kepuasan. Tuntutan keadilan memaksa pemerintah membedakan 

perlakuan terhadap kelampak warga negara. Kepada yang berpenghasilan 

tinggi pemerintah tidak lagi memberikan sumbangan sewa rumah, 

sedangkan kepada mereka yang berpenghasilan rendah diberikan 

tunjangan sewa rumah. Demikian Bothlingk, dan ia juga berpendapat 

bahwa tindakan pemerintah sebagai penguasa memang tidak memerintah 

atau melarang warga negara, tetapi warga negara dikuasai pemerintah di 

dalam berbagai kebutuhan hidup dan u ~ a h a n ~ a . ~ ~  

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencatat ada tiga ha1 mendasar 

untuk terwujudnya negara hukum, yaitu: pertama, adanya paham 

konstitusi yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara 

/conrtituionnli.rme~; kedua, adanya paham kedaulatan rakyat atau 

demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan 

berkedudukan sama di hadapan hukum (equality before the law); ketiga, 

adanya paham pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan 

(distribution ofpowers or separation ofpowers) &lam smktllr negara agar 

kekuasaan tidak terpusat pada satu kekuasaan, tetapi disebarkan pada 

beberapa cabang kekuasaan agar terbangun prinsip checks and balances. 

p~ - - 

34~bid,  hlm. 54-55. 



Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham 

kerakyatan, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi 

kekuasaan-kekuasaan negara atau pemerintahan. Model negara hukum 

seperti ini berdasarkan catatan sejarah dikenal dengan sebutan demokrasi 

konstitusional, artinya bahwa negara yang demokratis adalah negara 

(pemerintah) yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak 

sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan 

atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi sehingga sering 

disebut "pemerintah berdasarkan konstitusi" (constitusional 

Negara berkonstitusi pada dasarnya adalah adanya perlindungan 

terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebemdaan konstitusi dari 

suatu negara merupakan conditio sine quarwn. Bahkan menurut Sri 

Soemantri, tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai 

konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi merupakan 

dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sarna lain.36 Hal ini berarti 

bahwa negara hukum itu identik dengan keberadaan konstitusi dalam suatu 

negara, sehingga tepat apa p n g  dikatakan oleh A. Hamid S. Attamimi, 

bahwa dalam abad ke-20 ini harnpir tidak suatu negara pun yang 

menginggap sebagai n e w  modem tanpa menyebutkan dirinya "negara 

berdasar atas h u k u ~ n . ~ ~  Oleh karena itu, dewasa ini perkembangan model 

35h4iriarn Budiardjq Dasar-har Ibu Politik, PT. Gnunedia, Jakarta, 1982, hlrn. 57-58. 
3 6 ~ r i  Soemantri, Prosedur &n Sistem Pembahan.Konstituii, Bandung, Alumni, 1987, 

hlm. 2-3. 
3 7 ~ .  Hamid S .  Attamimi, Der Rechrssruut Republik Indonesia, dan Perspekti@rya Menurut 

Pancasila rian UUD 1945, Makalah pada Seminar Sehari &lam rangka Dies Natalis Universitas 



negara hukum merupakan pilihan mayoritas negara di dunia. Hal ini 

karena negara hukum lebih menjanjikan adanya pengakuan dan 

perlindungan hak asasi manusia. 

Salah satu ciri negara-negara hukum adalah adanya ciri pembatasan 

kekuasaan &lam penyelenggaraan negara. Upaya pembatasan kekuasaan 

dilakukan dengan mendakan pola-pola pembatasan di ddm pengelolaan 

internal kekuasaan negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan 

dan pemisahan kekuasaan negara ke dalam beberapa hngsi yang berbeda- 

beda. Persoalan pembatasan kekuasaan (limitation ofpowers) berkaitan erat 

dengsln teori pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan teori 

pembagian kekuasaan (division ofpowers or distribution of powers). Dalam 

hubungan ini yang &pat dianggap paling bgrpengaruh dengan kori  tersebut 

adalah John Locke clan Montesquieu. 

Dalam bukunya berjudul Two Treatises on Civil Govermenf 

(1690), John Locke berpendapat bahwa kekuasaan untuk rnenetapkan 

aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang 

menerapkannya. Oleh karena itu, fingsi-fungsi kekuasaan negara meliputi: 

a Kekuasaan Legislatic kekuasaan untuk membuat undang-undang; 

O. Kekuasaan EkhutiE kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. 

c. Kekuasaan Federatic kekuasaan untuk mengadakan perserikatan dan 
aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di 
~uar  negeL3* 

17 Agustus Jakarta ke-42, diselenggarakan oleh FH Universitas 17 A* Jakarta, 9 Juli 1994, 
hlm. 6. 

"~ohn Locke, Two Zkeatises on Civil Government, London, 1984, hlm. 267. Lebii 
jelasnya diuraikan dalarn Ismail Suny, Pembagian KeKuasaan Negara, Jakarta, Aksara Baru, 1985, 
hlm. 2. 



Pemikiran John Locke ini diteruskan oleh Montesquieu yang dalam 

bukunya "L ' Esprit des Lois " (1 784) menyatakan bahwa dalam sistem suatu 

pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan itu terpisah, baik mengenai 

h g s i  (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang 

melaksanakannya. Pemisahan atau pembagian kekuasaan tersebut adalah: 

Menumt M. De Secondat Baron de Montesquieu dalam bukunya 

"L'Esprit des Lois" menulis dalarn Bab VI tentang konstitusi Inggris, ia 

menyebutkan bahwa dalam setiap pemerintah terdapat 3 jenis kekuasaan 

dan ia memperincinya &lam kekuasaan legislatic eksekutif; dan judikatif. 

Ketiga kekuasaan ini melaksanakan semata-mata dan selengkap- 

lengkapnya kekuasaan yang ditentukan padanya masing-masing, 

menurutnya suatu sistem dimana ketiga-tiga jenis kekuasaan itu mesti 

terpisah satu sama lainya baik mengenai tugas fimtie) maupun mengenai 

alat perlengkapan (orgaan) yang m e l a k ~ k a n n ~ a . ~ ~  

Menurut Domer ketiga kekuasaan itu bertitik tolak pada perbedaan 

bentuk dari berbagai rnacam tindakan penguasa saja. Untuk mengetahui 

hakekat dari kegiatan yang dilakukan oleh penguasa melalui Trias Politica 

ini, orang &an mengetahui hanya s e w  saja karena itu lebih tepat jika 

orang bertmk tolak pada ken)araan bahaa sesungguhnya semua kegiatan- 

kegiatan yang dilakukan penguasa hanya meliputi dua bidang saja yang 

berbeda, yaitu: pertama, bidang yang menentukan tujuan yang akan 

dicapai atau tugas yang akan dilakukan: kedua, bidang yang menentukan 

perwujudan atau pelaksanaan dari tujuan atau tugas yang sudah ditetapkan 

3?smail Sunny, Pembagian Kekuasaan Negara, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 2. 



itu. Ditambahkan Donner, kedua bidang itu berhubungan erat satu sama 

lain dalam dua tahap. Tahap pertama menentukan arah apa yang hams 

ditempuh oleh negara yang kemudian dinamakan bidang politik, 

sedangkan tahap kedua adalah pelaksanaan dari kebijaksanaan yang sudah 

diputuskan dalam bidang politik, yang kemudian dinamakan bidang 

pemerintahan (hestuur). Pendapat senada dengan k n n e r  disampaiican 

oleh Gondoow, dengan membagi kekuasaan menjadi dua, yaitu: Politics 

atau Policy, dan Administration atau Policy ~xecutin~.~' 

Konsep Negara hukum terdiri dari beberapa unsur yaitu sistem 

pemerintahan N e w  berdasarkan kedaulatan rakyat, pemerintahan ddam 

melaksanakan tugasnya hams berdasar pada hukum dan perundang- 

undangan, adanya jaminan terhadap hak w s i  manusia, achya  pembrtgian 

kekuasaan dalam Negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan 

ymg bebas dan mandiii, adanya peran yang nyata dari anggota-anggota 

masyarakat untuk tumt serta mengawasi peiaksanaan kebijakan termasuk 

aparat peradilan dan adanya sistem perekonomian yang menjamin 

kemakmuran bagi warga negaranya. Salah satu diantara unsur-unsur 

tersebut adalah adanya pengawasan yang mutlak dalam teori negara 

h u h m  yang diberikan oleh warga Negara yang mempercayakan kepada 

Lembaga Negara seperti Komisi Yudisial yang seem konstusi berweimg 

mengawasi h a k i  agung dan hakim di bawahnya untuk menegakkan 

kehormatan dan keluhuran martabat seda menjaga perilaku hakim. 

4%endapat Van Vollenhoven ini dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu 
Hukum ... Op.  it., hlm. 14. 



2. Teori Pemisahan kekuasaan 

Pemisahan kekuasaan merupakan suatu upaya untuk adanya 

pembatasan kekuasaan pemerintahan sehingga satu sama lain mempunyai 

tugas dan fingsinya masing-masing seperti kekuasaan legislatif, eksekutif 

dan yudikatif. 

Pemisahan kekuasaan yang oleh Emmanuel Khant disebut sebagai 

doktrin 'Trias Politica' di kemukakan oleh Muntoesquieu dalam bukunya 

yang berjudul L'esprit des lo&. Dasar pemikiran doktrin Trias Politica 

sudah pernah ditulis oleh Aristoteles dan kemudian juga pernah 

dikembangkan oleh John Locke. Dengan begitu ajaran separation of 

powers bukan merupakan ajaran yang baru bagi Montoesquieu. Jones 

menjelaskan pandangan ~ o n t o e s ~ u i e u . ~ '  

Pemerintahan bila kita pemerintahan Indonesia menggunakan 

a j m n  pemisahan kekuasaan, ha1 ini di identifikasikan sebagai sistem 

presidensil sedangkan pemerintahan demokrasi dengan sistem parlementer 

ditandai oleh hubungan yang erat tentang organ eksekutif dan parlemen. 

Perkembangan teori pemisahan kekuasaan telah mengalami 

perubahan menjadi pembagian kekuasaan ha1 ini terjadi pemencaran 

kekuasaan pa& lembqa-lemkp new= yang mempunyai hak 

konstitusional dengan kewenangannya masing-masing. 

Jennings membicarakan lebih lanjut tentang "Pemisahan 

Kekwsaann (Separation of Powers). D i s h  ia membedakan antara 

pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam 

41~uwoto Mulyosudarmo, Peralihan K e h a a n ,  Kajian Teoretis dan Yudiris ter- 
Pidato NawaRsara, PT. Gramedia Pustaka Utarna, Jakarta, 1997, hlm. 26 



arti formal. Kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kekuasaan 

dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam 

tugas-tugas (fhzctie-Jimctie) kenegaraan yang secara karakteristik 

memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan, dalam arti formal ialah bila 

pembagian kekuasaan itu tidak dipedankan dengan tegas?2 

Sementara dalam konsepsi Islam, masalah pemisahan kekuasaan telah 

didoktrinkan l eb i  awal dengan adanya konsep "tagsirnu al-adawati al- 

huhiyah " (pemisahan kekuasaan pemerintahan). Pemisahan kekuasaan 

dalam Islam tidak mengikat pada jumlah yang tiga atau empat seperti yang 

diajukan oleh Montesquieu dan Van Vollenhoven di atas. Persoalan yang 

pokok adalah bahwa kekuasaan hams terbagi, jangan terkurnpul di tangan 

satu orang. Tentang jumlah beberapa kekuasaan bukan menjadi persoalan 

pen ti^^^?^ Tetapi dari gagasan al-Maududi setidaknya memberikan gambaran 

tentang pemisahan kekuasaan dalam Islam. Menumtnya, fitngsi negara dib-agi 

dalam tiga macarn fingsi yaitu legislatic eksekutif. dan yudikatif. Kedudukan 

ketiga fingsi tersebut berada di bawah Kepala Negara dan ketiga h g s i  ini 

berfungsi secara terpisah serta mandii satu sama l a i r ~ n ~ a ~ ~  

4'~smail Sun), Op. Cit., hlm. 3-4. 
43 Zainal Abidin Ahmad, (membangun) .Vegara Lslam. Yog~akarta Iqra Pustaka. 2001. 

him. 187-188. 
?%lam Islam, ada beberapa ulama yang mernakai nama "ahli ijma", artinya badan 

perwakilan yang kesepakatannya menjadi hukum dalarn negara, wajib ditaati oleh seluruh rakyat. 
Ada yang memberi nama "lembaga penengah dan pemberi hf. (ahl &-hall wa &-aq9, artinya 
majelis orang1orang ymg berhak membuka dan mengikat, yang keputusannya mengikat seluruh 
negra dan wajib ditaati seluruh rakyat. Adapun lembaga eksekutif, adalah untuk menegakkan 
pedoman-pedoman Allah yang disampaikan melalui al-qur'an dau al-Sunoah serta untuk 
menyiapkan masyarakat agar mengakui dau menganut 7 ini umuk dijalankan 
dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kata-kata ulil-amri dan umaro digunakan masing-masing 
dalam al-Quran dan Hadits untuk menyatakan lembaga eksekutif. Lembaga yudilcatif ( y n g  dalarn 
terminologi hukum Islam diienal sebagai qadha = badan kehakiman) sudah ada sejak zaman Nabi 
SAW. Setelah pemerintahan Islam daerahnya luas, maka memaksa setiap daerah manpunyai qadhi 
sendiri-sendiri, sehiigga di pemerintahan pusat ditetapkan seorang kepala dari seluruh qadhi itu. 



Pemisahan kekuasaan yang dikembangkan oleh Montesquieu ini 

dikenal dengan ajaranldoktrin Trim Politica. Pemikiran Montesquieu ini 

yang kemudian dijadikan rujukan doktrin pemisahan kekuasaan 

(separation of powers) di zaman setelahnya. Istilah pemisahan kekuasaan 

(the separation of powers) menjadi tiga fimgsi kekuasaan dalam 

pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan-kekuasaan tersebut hams 

dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak 

saling mencampuri urusan masing-masing. Kekuasaan legislatif hanya 

dilaksanakan oleh lembaga legislatif, kekuasaan eksekutif hanya dilakukan 

oleh lembaga eksekutif, dan demikian pula kekuasaan yudikatif hanya 

dilakukan oleh kekuasaan yudisial. Sehiigga pada intinya, satu organ 

hanya dapat memiliki satu fimgsi, atau sebaliknya satu fimgsi hanya dapat 

dijalankan oleh satu organ. 45 

Dari deskripsi John h k e  dan Montesquieu di atas, terdapat 

perbedaan antara keduanya, antara lain, pertarna, John Locke tidak 

mengenal istilah kekuasaan Yudikatif karena kekuasaan Yudikatif telah 

tercakup dalarn kekuasaan Eksekutif. Sebaliknya, Montesquieu tidak 

mengeunakan kekuasaan Federatif karena kekuasaan tersebut telah tercakup 

pendekatamya bukan tentang siapa yang mempergunakan kekuasaan, 

melainkan bagaimana kekuasaan dipergunakan. Di sarnping perbedaan 

tersebut, terkandung pula persamaan, yaitu kedua-duanya dilatar belakangi 

Dikutip dalarn Abul A'la al-Maududi, Huhm dan Konstitusi: Sistem Politik Islam, Bandung, 
~izan; 1990, hlrn. 245-248. 

- 

4%uwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan, Op. Cit., hlm. 16. 



oleh pemikiran atas kepedulian dan perlawman terhadap praktik raja atau 

penguasa yang a b s o ~ u t . ~  

Pemikiran Montesquieu mengenai pentingnya pemisahm 

kekuasaan diterapkan dalam suatu negara semakin terlihat secara jelas 

dengan menyimak pernyataan lain dalam bukunya tersebut yang isinya 

sebagai berikut: 

"When the legislative and executive powers are United in the same 
person ... there can be no liberty; because apprehensions may arise, 
lest the same monarch or senate should enact tyrannical laws, to 
execute the in tyrannical manner. Again, there is no liberty if 
judicial power be not separatedfiom legislative and executive.47 

(Terj. Apabila kekuasaan Legislatif dan Eksekutif disatukan pada 
orang yang sarna, tidak akan ada kebebasan; sebab ha1 tersebut 
dapat menimbulkan Monarki atau bersifat Tirani. Demikian juga 
jika kekuasaan Yudikatif tidak dipisahkan dari kekuasaan 
Legislatif dan Eksekutif). 

Berdasarkan doktrin Montesquieu tersebut, maka tidak dibenarkan 

admya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara kekuasaan 

yang satu dengan yang lainnya, masing-masing terpisah dalarn menjalankan 

tugas dan fbngsinya yang berbeda-beda itu. Oleh karena itu ajaran 

Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan, artinya ketiga kekuasaan itu 

masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang 

menanganin~a Hal ini b d  keiiga jenis kekuasaan itll mesti terpisah satu 

sama lainnya, baik mengenai tugas Viarctie) maupun mengenai aiat 

perlengkapan (orgaan) yang melakukannya. Maka menurut ajaran ini tidak 

*~uanda, Hubungm Kewenangm antara DPRD dengun Kepala Daerah daCam Sistem 
Pemerinfahan Daerah Menurut UUD 1945, Disertasi, Program Pasoasajana W A D ,  Bandung 
2004, hlm. 239. Liiat juga dalarn Dahlan Thaib, PancmiIa Yuridis Ketatanegaraan, WP AMP 
YKPN, Yogyakmta, 1991, bIm. 40. 

4 7 ~ . ~ .  Mac Iver, The M&m State, Oxford University Press, London, 1960, hlm. 371. 



dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara 

kekuasaan yang satu dengan yang lainnya, masing-masing terpisah dalam 

menjalankan tugas dan hgsinya yang berbeda-beda itu. 

Doktrin Montesquieu ini begitu luas pengaruhnya, tetapi dalam 

prak t iya  ternyata tidak bisa dilaksanakan secara mumi karena tidak 

sesuai dengan kenyataan. R.M. Mac Iver berpendapat: 48 

The absolute separation of power precribed by Montesquieu is 
obviously impossible. Every legislature perfiom some executive 
duties and as the chief and sometime by only representative organ, 
being directly responsible ti the citizens. It raises and discusses 
questions relative to the conduct of the executive or judicial 
decision is never hard-and-vast. There is even to-day no clear line 
demarcate the proper objects Jiom those of executive or even 
judicial decision. 

(Terj. Pemisahan kekuasaan secara absolut yang diajarkan oleh 
Montesquieu jelas tidak mungkin. Tiap legislasi memerankan 
beberapa tugas eksekutif meskipun peran utamanya sebagai satu- 
satunya badan perwakilan yang langsung bertanggung jawab pada 
rakyat. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan berkaitan 
dengan pola pengambilan keputusan yang efektif atau judisial yang 
nyatanya tidak kaku. Bahkan dewasa ini tidak ada garis jelas untuk 
menentukan mana keputusan eksekutif atau bagian tugas yudisial). 

Geoffrey Marshall juga menemukan kelemahan doktrinlteori Trias 

Politica, bahwa pemisahan kekuasaan mengandung pengertian ambiguitas, 

yaitu tidak membedakan antara pemisahan secara fisik, orang yang 

menjalankan kekuasaan maupun fimgsi kelembagaan." Bahkan menumt 

Jimly, konsepsi Trias Politica yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas 

tidak relevan dewasa ini, mengingat tidak mungkin bgi 

4SIbid. 
49~eoffrey Marshall, Constitutional Theory, Oxford University Press, London, 1971, h h .  

98. D ih t i p  daiam Ellydar Chaidir, Sistem Pemerintahan Negma Republik Indonesia Setelah 
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Disertasi Program Pascasarjana Program DoMor I h u  
Hukum UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 66 



mempertahankan bahwa ketiga organisasi (cabang kekuasaan) tersebut 

hanya berurusan secara ekslusif dengan salah satu dari ketiga fungsi 

kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan 

antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan 

bahkan ketiganya bersifkt sederajat dan saling mengendalikan satu sama 

lain sesuai dengan prinsip checks and balances.s0 

Dalam praktiknya, doktrin pemisahan kekuasaan seperti yang 

dibayangkan oleh Montesquieu itu dianggap oleh para ahli sebagai 

pandangan yang tidak realistis dan jauh dari kenyataan." Untuk membatasi 

pengertian pemisahan kekuasaan (separation ofpowers), G. Marshall dalam 

bukunya Constitutional %ory membedakan ciriciri doktrin pemisahan 

kekuasaan (separation of powers) itu ke dalam 5 (lirna) aspeks2 yaitu: 

pertama, aspek differentiation, artinya doktrin pemisahan kekuasaan 

(separution of powers) bersifat membedakan fungsi-fungsi kekuasaan 

legislatic eksekutif dan yudisial. Legislator membuat aturan, eksekutor 

melaksanakannya, sedangkan ydisial menilai konflik atau perselisihan 

So~imly Asshiddiqie. Perkembangan ... Op. Cit., hlm. 36. 
S'~andangannya itu dianggap oleh para ahli sebagai k e k e l i m  Montesquieu dalam 

memahami sistem ketatanegaraan Inggris yang dijadikan sebagaj obyek telaah mtuk mencapai 
kesimpulan mengenai Trias Pditica-nya itu dalam bukunya L 'fiprit cdes Lois 41 7.C8). Tidak ada 
satu negara pun di dunia yang sun&& m e n c e n r i i  gam- Montesquieu tentang 
pemisahan kekuasaan (separation of power) demikian i k  Bahkan struktur dan sistern 
ketatanegaraan Inggris yang ia jadikan obyek penelitian dalam menyelesaikan bukunya itu juga 
tidak rnenganut sistem pernisahan kekuasaan seperti yang ia bayan-. Oleh beberapa wjana, 
Baron de Montesqiueu malah d i t i k  bahwa pandangannya merupakan an imperpect 
understanding of the eighteenth-centwy English Contitution Lihat dalam 0. Hood Philips, Paul 
Jackson, and Patricia Leopold, C~~ and Arlininistrative h. London, Sweet and 
Maxwell, 2001, hlm. 12. D i t i p  dalam Jimly .4sshiddiqie, Pengmtar IImv H h  T a  ....., ibid, 
Mm.17.. 

"G. Marshall, Constitutional Theory, Clarendon, Oxford University Press, 1971, Chapter 
5. Lihat juga dalam John Alder and Peter English, ConsritutionaZ and Administrative Law, 
London, Mamillan, 1989, hlm. 57-59. Kedua buku tersebut dikutip dalam JimIy Asshiddiqie, 
Pengantiu IZmu Hukum Tata ... . Ibid, hlm. 2 1-22. 



yang terjadi dalam pelaksanaan aturan itu, dan menerapkan norma aturan itu 

untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan. 

Kedua, aspek legal incompatibility of ofice holding, artinya 

doktn'n pernisahan kekuasaan (;reparation of powers) menghendaki orang 

yang menduduki jabatan di lembaga legislatif tidak boleh merangkap pada 

jabatan di luar cabang legislatif. Ketiga, aspek isolation, immunity, 

idpendence, artinya doktrin pemisahan kekuasaan (separation of 

powers) juga menentukan bahwa masing-masing organ tidak boleh turut 

campur atau melakukan intervensi terhadap kegiatan organ yang lain. 

Dengan demikian, independensi masing-masing cabang kekuasaan dapat 

terjamin dengan sebaik-baiknya. Keempat, aspek checks and balances, 

maksudnya bahwa &lam doktrin pemisahan kekuasaan (veparation of 

powers), yang dianggap paling penting adalah adanya prinsip checks and 

balances, di mana setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi 

kekuatan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dengan adanya 

perimbangan lang saling mengendalikan tersebut, diharapkan tidak te jadi 

penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ yang bersifat 

indenpenden itu. Kelima, aspek co-ordinate stamy and lack of 

accomubi!.iqj-? artinya doktrin pemisahan kekuasaan (separation of 

powers) menghendaki adanya prinsip koordinasi dan kesederajatan, yaitu 

semua organ atau lembaga (tinggi) negara yang menjalankan fimgsi 

legislatif, eksekutif dan yudisial mempunyai kedudukan yang &era,, dan 

mempunyai hubungan yang bersifat co-ordinat$ tidak bersifkt sub- 

ordinatifsatu dengan yang lain. 



Sebagai sandingan atas konsep pemisahan kekuasaan (separation of 

powers), para ahli biasa menggunakan istilah pembagian kekuasaan sebagai 

terjemahan dari perkataan division of powers atau distribution of powers. 

Misalnya oleh 0. Hood Philips, (separation of powers) sebagai the 

distribution of the various powers of government among diyerent organs. 

D e n p  perkataan lain, kata separation of powers diidentikkan dengan 

distribution of powers. Oleh karena itu, istilah separation of powers, 

division of powers, distribution of powers dan demikian pula istilah-istilah 

pemisahan kekuasaan clan pembagian kekuasaan, sebenarnya mempunyai 

arti yang sama saja, tergantung konteks pengertian yang dianut. 53 

Meskipun terdapat persarnaan, akan tetapi terdapat pula perbedaan 

kori pemisahan dm pembagian kekuasaan ini, yaitu; teori pemisahan 

kekuasaan tidak ada pemisahan antar organ-organ negara seperti legeslatif, 

eksekutif, dan yudikatif, melahirkan sistem pemerintahan presidensil, 

masa jabatan eksekutif adalah fix (tertentu), pertanggung jawaban 

eksekutif secara politis kepada *at DPR tidak bisa menjatuhkan 

Presiden karena kesalahan politik kecuali Presiden melakukan pelanggaran 

hukurn, dan dominasi kekuasaan terletak kepada Presiden. 

Sedangkan teori pembagian kekuasaan ada ke rjasarna antara organ 

negara, sistem pemerintahan parlemakr, masa jabatan eksekutif 

53~isalnYa dalam konstitusi Amerika Serika!, Ledua &il& separation ofpowers clan 
&ision ofpowers juga m a - m a  digunakan. Hanya saja, istilab divisioi of powers' itb digunakan 
dalam konteks pembagian kekuasaan antara federal dan negara bagian. Sedangkan separation of 
powers dipakai dalam konteks pembagian kekuasaan di tingkat pemerintahan federal, yaitu antara 
legislature, the executive, dan judiciary. Dikutip dalam J i l y  Asshiddiqie, Pengunfar IImu Hukum 
Tata,.. . Ihid., hlm. 19. 



tergantung parlemen, eksekutif bertanggung jawab secara politis kepada 

parlemen, dan dominasi kekuasaan terletak kepada parlemen?4 

Dalam perkembangannya, teori pemisahan kekuasaan mengalami 

pergeseran menjadi pembagian kekuasaan, yang berarti bahwa kekuasaan 

itu memang dibagi-bagi dalarn beberapa negara bagian, tetapi tidak bisa 

dipisahkan. Hal ini berkonsekuensi bahwa di antara bagian-bagian 

kekuasaan itu dimungkiinkan ada ker ja~ama.~~ Ivor Jenning dalam bukunya 

The Law and The Constitution, sebagaimana dikutip Ismail Sunny, 

mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan (separation of powers) dapat 

dilihat dari sudut materiil clan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti 

rnateriil berarti bahwa pemisahan kekuasaan itu dipertahankan dengan 

tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara W e r i s t i k  

memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian, 

Legislatic Eksekutif dan Yudikatif. Sedangkan pemisahan kekuasaan 

dalarn arti formil disebut pembagian kekuasaan (distribution of powers) .56 

Dengan demikian, menurut Jimly Asshiddiqie. dapat dibedakan 

istilah pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan itu dalam dua 

konteks yang berbeda, yaitu konteks hubungan kekuasaan yang bersifat 

horizontal atau vertikal. Dalam konteks yang vertikal, pembagian 

kekuasaan atau pemisahan kekuasaan itu dimaksudkan untuk membedakan 

antara kekuasaan pemerintahan atasan dan kekuasaan pemerintahan 

%asil wawancara dengan Saihddin, salah seorang penelaah desertasi, pa& hari Rabu, 
tanggal 17 Oktober 2009 di Yogyakarta. 

'%oh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengarafar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat 
Studi Hukum Tm Negwa FH UI dan CV. Sins  Bakti, Jakarta 1988, hlm. 140. 

%mail Sunny, Pembugian ... Op. CCit., hlm. 3-4. 



bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan 

pemerintahan daerah dalam negara kesatuan (unitary state). '' 
Berdasarkan uraian di atas, maka pada dasarnya ajaran atau teori 

pembagian kekuasaan menekankan pada pembagian fungsi pemerintahan. 

Pembagian fungsi-fungsi mengandung makna tiap fungsi tidak diserahkan 

kepada suatu lembaga negara tertentu. Ada banyak lernbaga negara yang 

diserahi lebih dari satu fungsi. Atau dengan kata lain, tiap fungsi 

dilaksanakan oleh banyak alat kelengkapan negara. Selain pembagian 

fungsi-fungsi pemerintahan, a j ad teor i  ini menekankan pada saling 

mengawasi antara cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan 

yang lain. Mekanisme saling mengawasi antara cabang-cabang kekuasaan 

itu bersifat tirnbal balik, ada pula yang bersifat ~ e ~ i h a k . ' ~  Di Amerika 

Serikat, mekanisme semacam ini dikembangkan dalam rangka checks and 

balances. 59 

Menurut Jimly, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, istilah 

pemisahan kekuasaan /separation of powers) itu sendiri cenderung 

dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolut. Konsep 

pemisahan kekuasaan tersebut dibedakan secara diarnetral dari konsep 

pernbagian keh-uasaan ('it-isim ofpon-emj yang d i i t k a n  dagan sistrm 

supremasi MPR yang secara mutlak menolak ide pemisahan kekuasaan ala 

Trim Politica Montesquieu. Dalam sidang-sidang BPLTPKI pada tahun 

1945, Soepomo misalnya rnenegaskan bahwa UUD 1945 tidak menganut 

57~bid., hlm. 20. 
5 8 ~  Gede Pantja Astawa, Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaramt Indonesia Memuat 

Undang-Undang Dasar 1945, Disertasi, Universitas Padjadjamn, Bandung, 2000, hlm. 277. 
'%agir Manan, Sunrnrm Pemerintahan, Makalah, FH-UNPAD, Bandung, 1989, hlm. 2. 



doktrin Trias Politica dalam arti paham pemisahan kekuasaan ala 

Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan.6' 

Ditambahkan Ismail Suny, teori pemisahan kekuasaan terdapat dua 

macam, yaitu pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan formal, 

pemisahan kekuasaan dalam arti materiil ialah pembagian kekuasaan itu 

dipertahankan dengan tegas, sedangkan dalam arti formil ialah bila 

pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas.6' 

Mekanisme tersebut di atas turut mendorong makin meluasnya 

lingkup kekuasaan alat kelengkapan negara yang menjadi pelaku atau 

pelaksananya dalam mekanisme kenegaraan. Kendati te rjadi hubungan antar 

cabang-cabang kekuasaan, tetapi terdapat kekhususan untuk kekuasaan 

yudikatif Menurut Sri Saemantri, dalam hubungan dengan ajaran Trias 

Politica yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan atau pembagian 

kekuasaan, khusus untuk cabang kekuasaan yudikatif prinsip yang ham 

tetap dipegang adalah bahwa dalam tiap negara hukurn. badan yudikatif 

haruslah bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara yang lain."' 

Begitu pula menurut Bagir Manan, bahwa kehadiran kekuasaan 

yang merdeka tidak ditentukan oleh stelsel pemisahan kekuasaan atau 

pembagian kekuasan, tetapi sebagai conditio sine q w m n  bagi 

temjudnya negara berdasarkan atas hukumP3 Hal senada juga dikatakan 

Mahibd MD, bahwa kekuasaan kehakiman tersebut harus bebas dari 

601bid, hlm. 22-23. 
61 Ismail Suny, Pembagian Kehasaan Negara, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 4. 
6 2 ~ i a t  &lam Benny K. Htuman, Konfgurmi Politik dan Kehasaan Kehakiman a? 

Indonesia, Elsam, Jakarta, 1997, hlm. 5 1. 
63~agir Manan, Kekumaan KehaRimn Republik Indonesia, LPPM-Unisba, Bandung, 

1995, hlm. 11. 



campur tangan pihak lain, karena adanya kekuasaan kehakiman yang 

bebas tidak dapat dilepaskan dari ide Negara Hukum, sebab gagasan 

tentang kemerdekaan yudikatif lahir bersamaan dengan gagasan negara 

demokratis dan negara hukurn. 

Walaupun demikian, doktrin Trias Politica yang digagas oleh 

Montesquieu memiliki p e n g a d  yang sangat mendalam dalam cara 

berfikir banyak sarjana, termasuk sangat sulit sekali melepaskan diri ketika 

mengkaji tentang lembaga negara karena akan selalu dikaitkan dengan tiga 

cabang alat-alat perlengkapan negara, yaitu legislatic eksekutif dan 

yudikatif. Seakan-akan, konsep lembaga negara juga selalu harus terkait 

dengan pengertian tiga cabang kekuasaan itu. 

Untuk. menggambarkan kehasaan tersebut terbpat lembaga- 

lembaga negara, ha1 mana lembaga negara bukan konsep yang secara 

terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalarn kepustakaan 

Inggris, untuk menyebut lembaga negara digunakan istilah political 

imtitution. sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah 

staat organen. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga 

negara, badan negara, atau organ negam6' 

Dalam karnus besar Elaha Indonesia, kata Ilembaga" antara lain 

diartikan sebagai; 

a. Asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, dan 
tumbuhan); 

6 4 ~ o h  Mahfud MD, Membangun Poiitik H h m ,  Menegakh Konstihui, LP3ES, Jakarta 
2005, hlm. 20 

65~irmansyah Arifin dkk (Tim Peneliti) Lembaga Negara dun Sengketa &?We~ngUn 
Antariembaga Negm KRHN bekerja sama dengan MKRI didukung oleh The Asia Foundation 
dan USAID, Jakarta, Juni 2005, hlm. 29. 



b. Bentuk (rupa, wujud) yang asli; 
c. Acuan, ikatan (tentang mata cincin dsb); 
d. Badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan 

keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan 
e. Pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial 

berstruktur di suatu kerangka nilai yang r e l e ~ a n . ~ ~  

Menurut Kamus Hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan 

Saleh Adiwinata dkk, kata 'organ' diartikan sebagai berikut: "Organ 

adalah kelengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang 

terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran 

dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan 

hukum. Selanjutnya negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai 

alat perlengkapan. Mulai dari Raja (Presiden) sampai pada pegawai yang 

rendah, para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat-alat perlengkapan. 

Akan tetapi, perkataan ini lebih banyak dipakai untuk badan pemerintahan 

tinggi clan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang 

diwakilkan secara teratur clan pasti." 67 

Berdasarkan pengertian tersebut, istilah lembaga negara, organ 

negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara seringkali 

dipertukarkan satu sama lain. Akan tetapi satu sama lain sebenarnya dapat 

dan memang perlu dibedakan, sehingga tidak rnembingugkan. Untuk 

memahami secara tepat, maka tidak ada jalan lain kecuali mengetahui 

persis apa yang dimaksud dan apa kewenangan dan fungsi yang d i l c a i i  

dengan organisasi atau badan yang bersangkutan. 

 amus us Besar Bahasa Indonesia, lihat dalam HAS Natabaya, Lembaga (Tirggi7 N e ~ a  
Me& UUD 1945, dalam Refly Harun dkk., Menjaga Denyut ~dnrtitusi: ~ej leks i  Satu Tahun 
Mahkamah Konstitusi, Konsttitusi Press, Jakarta, 2004, hlm. 60-61. Lihat juga dalam Ni'matui 
Huda, Lembaga Negara dalam Masa Thansisi Demokasi, Un Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 76. 

671bid 



Untuk memahami pengertian organ atau lembaga negara, biasanya 

para ahli selalu mengkaitkan dengan pandangan Hans Kelsen mengenai 

the concept of the State Organ dalam bukunya General Theory of Law and 

State. Hans Kelsen menpailcan bahwa "F#wever fir&lls a firmtion 

determined by the legal order is an organ", maksudnya siapa saja yang 

menjalankan suatu h g s i  yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal 

order) adalah suatu organ. 68 

Berdasarkan pengertian tersebut, organ negara itu tidak selalu 

berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas 

lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh h u h  dapat pula disebut organ, 

asalkan fungsi-liingsinya itu bersifat menciptakan norma (normcreating) 

dan atau bersifat menjalankan norma (norm applyin&. "Thesefirnction, be 

they a norm-creating or of a norm-applying chmacter, are all ultimately 

aimed at the execution of a legal sanction.69 

Menurut Hans Kelsen. parlemen yang menetapkan undang-undang 

dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum 

sama-sarna merupakan organ negara dalam arti yang luas. Demikian pula 

hakim yang mengadili dan menghuham penjahat serta terpidana yang 

menjalankan hukuman ai iembaga pemasq-arakatan, adalah juga 

merupakan organ negara. Pendek kata, dalam pengertian yang luas ini, 

organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fhngsi atau 

6 8 ~ a n s  Kelsen, Generd-Theory of Law md State, Rusell & Rusell, New York, 1961, 
diterjemahkan Raisul Muttaqien, Teon ' ~ m u r n  tentang H u h  dan Negara, Penerbit Nusamedia 
clan Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 276. 

69~bid. 



jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Dikatakan lebih lanjut 

oleh Hans Kelsen "An organs, in this sense, is an individuulfilfilling a 

spesifzc function". Kualitas individu itu sebagai organ ditentukan oleh 

fungsinya. "he is an organ because and in so for as he pe$orms a law 

creating or law-applyingfinction ". Individu tersebut dapat disebut organ 

negara, karena ia menjalankan fhgsi yang menciptakan hukum (luw- 

creating;) atau fbngsi yang menerapkan hukum (law-applying;). 70 

Di sarnping dalam arti yang luas, Hans Kelsen juga menguraikan 

adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian 

organ negara dalam arti material. Menurut bnsep "material" ini, 

seseorang disebut "orgd9 negara jika dia secara pribadi menempati 

kedudukan hukum tertentu (... he per.vonaIIy has a speciJic legal po.vition). 

Transaksi hukum, yakni perjanjian, merupakan tindakan membuat hukum, 

seperti halnya keputusan pengadilan. Pihak-pihak yang mengadakan 

perjanjian, dan juga hakim, melakukan fungsi membuat hukum, tetapi 

hakim adalah sebuah organ negara. Hakim adalah organ negara menurut 

pengertian yang lebih sempit ini karena dia dipilih atau diangkat untuk 

menduduki fiingsinya, karena dia menjalankan fiingsinya secam 

profesional clan karena itu menerima upah reguki? gaji, yang 'basumber 

dari keuangan negara?' 

Dengan demikian, lembaga atau organ negara dalam arti sempit 

dapat dikaitkan dengan jabatan atau pejabat foflcials). yaitu jabatan 

70~imly Asshiddiqie, Perkembangan clan KomoIidCLFi .... Op. Cif., him. 37. 
" ~ a n s  Kelsen, General ~heory:. Op. Cit., hlm. 277. Dikutip juga &lam Ni'matul Huda, 

Lembaga Negma .... Op. Cit., hlm. 78. 



umum, jabatan publik @ublic ofice) dan pejabat umum, pejabat publik 

(public oficial), atau dengan perkataan lain, lembaga atau organ negara itu 

dapat diidentikkan dengan jabatan atau individu yang menjalankan jabatan 

itu (menjalankan law-creating or law-applyin&) dalam konteks 

kenegaraan. 72 

Berdasarkan pengertian dalam arti yang luas clan sempit tersebut, 

Jimly Asshiddiqie menyirnpulkan bahwa konsep organ negara dan 

lembaga negara sangat luas maknanya, sehingga tidak dapat dipersempit 

dalam hanya pada pengertian tiga cabang kekuasaan legislatic eksekutif, 

dan yudikatif saja Setidaknya ada lima pengertian organ atau lembaga 

negara tersebut. Pertama, dalam arti yang paling luas, (pengertian pertama) 

organ negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan 

h g s i  law-creating dan law-applying Kedua, (pengertian kedua) organ 

negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian yang pertama, 

yaitu mencakup individu yang menjalankan fungi law-creating dan law- 

applj~ing dan juga mempunyai posisi sebagai atau dalam stmktur jabatan 

kenegaraan atau pemerintahan; Ketiga (pengertian ketiga) organ negara 

'%egara b e r t i i  hana melalui organ-organnya Kebenaran yang acapkali diqatakan 
dan diterirna umum ini hermi M w a  tatanan hukum hanya &pat dibuat dan ditempkaa oleh 
~\ijli-L+f& >-q &*-A d& fatanan h- itu sendiri. Tatanan hukum tidaklah 
hanya menyatakan secara IJUIUIU individu-individu yang diktapkan untuk menjalankan fungsi- 
fungsinya ini. Tatanan h u b m  hams pula menetapkan prosedur untuk menentukan individu 
tertentu seb@ organ n e p a  Persyaratan-persyaratan pribadi yang ditetapkan oleh norma h u h  
boleh jadi sedemikian khususnya sehingga persyaratan tersebut hanya terpenuhi oleh individu 
tertentu saja Sebagai cmtchya  adalah tata aturan s k i  di dalam suatu monarki berdasarkan 
keturunan di mana anak laki-laki tertua selalu menjadi penems atau pewaris tahta ayahnya atau 
cuntoh yang lain adalah kDnstirusi republik dari suatu negara baru, yang menetapkan bahwa 
sexorang yang ditunjuk sewa perseorangan hams menjadi kepala negara yang pertama. Organ- 
organ seperti itu secara langung diciptakan oleh hukum, tidak diperlukan tindakan khusus untuk 
melembagakan individu yang memenuhi persyaratan h u b  sebagai organ. Tidak diperlukan 
tindakan khusus untuk membentuk suatu organ oleh organ lain. Dikutip juga dalarn Ni'matul 
Huda, Lembaga Negara .... Op. Cit., hlm. 79. 



dalam arti lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang menjalankan 

fingsi law creating clan law-applying dalam kerangka struktur dan sistem 

kenegaraan atau pemerintahan. Keempat, (dalam pengertian keempat) 

yang lebih sempit lagi, organ atau lembaga negara itu hanya terbatas pada 

pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, 

UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Kelima, untuk memberikan 

kekhususan kepada lembaga-lembaga yang berada di tingkat pusat yang 

pembentukannya diatur dan ditentukan oleh ULTD 1945, maka lembaga- 

lembaga seperti MPJX, DPR, MA, MK, dan BPK dapat pula disebut 

sebagai lembaga negara yang tersendiri, yaitu lembaga negara dalam arti 

sempit atau lembaga negara dalam pengertian keli~na'~ 

Bercharkan pengertian tersebut, maka ciri-ciri penting organ 

negara dalam arti sempit ini adalah bahwa (i) organ negara itu dipilih atau 

diangkat untuk menduduki jabatan atau fingsi tertentu; (ii) fingsi itu 

dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat 

eksklusif: dan ( i i i)  karena hngsinya itu ia berhak untuk mendapatkan 

imbalan gaji dari negara.74 

Dalarn praktik ketatanqaraan Indonesia, menurut Natabaya, bila di 

- 

73~uatu of@ dapat dibentuk melalui perigangkam, pedlihan atau perigurldiarl. 
Perbedaan antara pengangkatan den- pemilihan terletak pa& karalder dan kedudukan hukum 
dari organ yang dibentuk tersebut. Suatu organ "diangkat" oleh organ yang lebii ting$ Suatu 
organ "dipilih" oleh or- negara sederajat atau sejawat, yang terdiri atas individu-individu yang 
secara hukum berada di bawah or-- jang dipilih. Suatu organ lebih tirig@ dari o r p  lain jika 
or-ean yang disebut pertama dapat menciptakan m a - w r m a  yang mewajibkan organ yang 
disebut belakangan. Pengangkatan clan pemilihan, sebagaimana yang kita definisikan, merupakan 
tipe-tipe ideal yang diantara keduanya terdapat berbagai macam tipe yang tidak mempunyai 
sebutan khusus. Lihat juga: Ni'maiul Huda, Lembaga Negam ... Op. Cit., hlm. 79. 

74~irnly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi .... Op. Cit., hlm. 40-43. Lihat juga: 
Ni'matul Huda, Lembaga Negarcr.. Loc. Cit. 



cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga 

negara atau organ negara. Untuk maksud yang sama, Konstitusi RIS Tahun 

1949 tidak menggunakan istilah lain kecuali alat perlengkapan negara. 

Sedangkan UUB 1945 setelah perubahan keempat, melanjutkan kebiasaan 

MPR sebelurn masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan 

peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara. 

Istilah lembaga negara dalam UUD 1945 tidak bisa ditemukan. 

Konstitusi RTS menggunakan istilah "alat-alat perlengkapan federal" dan 

UUDS 1950 menggunakan istilah "slat-alat perlengkapan negara". Dalam 

kedua konstitusi tersebut (konstitusi RIS dan U U D S  1950) disebutkan 

secara rinci apa saja alat-alat perlengkapan negara yang dirnaksud tetapi 

tidak ada penjelasan yang memadai apa yang dimaksud dengan lembaga 

negara. 

Di dalam Bab III Konstitusi RIS dinyatakan alat-alat perlengkapan 

Federal RIS terdiri dari Presiden. Menteri-menteri. Senat DPR, 

Mahkamah Agung Indonesia. dan &wan Pengawas Keuangan. Adapun 

Pasal 44 UUDS 1950 menyatakan alat-alat perlengkapan negara terdiri 

dari Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-menteri, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. 

Dalam UUD 1945 (Sebelum Perubahan) tidak ditemui satu kata 

"lembaga negara" pun sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan 

rnemaknai tern@ negara, Yang ada 'badan" misalnya dalam Pasal 23 

ayat (5) UUD 1945, "badan" dipergunakan untuk menyebut Badan 



Pemeriksaan Keuangan (BPK). Demikian pula dengan Pasal 24 UUD 

1945, "badan" untuk menyebut "badan kehakiman". Dalam Pasal I1 

Aturan Peralihan dipergunakan istilah "badan". Begitu pula untuk 

menyebut MPR, penjelasan UUD 1945 menggwakan istilah "badan" 

untuk DPRD, Pasall8 UUD 1945 juga menggunakan istilah "badan". 

Badan yang secara konsisten dipergunakan dalam batang tubuh dan 

Penjelasan UUD 1945 sebagai organ negara oleh MPRS kemudian diubah 

atau ditafsirkan menjadi "lembaga". Peristilahan lembaga negara muncul 

dan banyak dijumpai dalam ketetapan-ketetapan MPR. Istilah lembaga 

negara pertama kali muncul dan diatur dalam ketetapan MPRS No. 

XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 

Royong mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata 

Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam 

ketetapan tersebut terlarnpir skema susunan kekuasaan negara RI yang 

menempatkan MPR sebagai lembaga negara tertinggi di bawah UUD, 

sedangkan Presiden, DPR. BPK, DPA, dan MA sebagai lembaga negara di 

bawah MPR. Meskipun ketetapan tersebut telah menentukan skema 

kekuasaan negara, sama sekali be!m ;;?ez:-kggmg istilah -1mbagii 

tertinggi" dan "lembaga tinggi negara". Istilah lembaga negara dijumpai 

dalam Ketetapan MPRS No. XW/MPRS/1966 tentang Pembentukan 

Panitia Ad Hoc MPRS yang bertugas meneliti lernbaga-lembaga negara. 

penyusunan bagan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga 



negara menurut sistem UUD 1945, penyusunan rencana penjelasan 

pelengkap W D  1945, dan penyusunan perincian hak asasi man~sia.~' 

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan sama sekali 

tidak terdapat ketentaan yang mengatur definisi tentang "lembaga negara" 

sehingga banyak ahli hukum Indonesia yang melakukan "ijtihad" sendiri- 

sendiri cialam mendefinisikan dan mengklasifbikan konsep lembaga 

negara. Satu-satunya "petunjuk" yang diberikan UUD 1945 Setelah 

Perubahan adalah berdasarkan Pasal24C ayat (I) yang menyebutlcan salah 

satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili dan 

memutus sen&eta kewenangan antar lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh ULD 1 9 4 5 . ~ ~  

Sri Soemantri menafsirkan lembaga negara her-an UUD 1945 

hasil perubahan terdii dari BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil 

Presiden, MA, MK dan KY. Pendapat ini didasarkan pemikiran bahwa 

sistem kelembagaan negara hasil perubahan UUD 1945 dibagi menjadi tiga 

bidanghngsi. pertama; dalam bidang perundang-undangan; kedua; 

" ~ i r m a n ~ a h  Arifin dkk (Tim Peneliti) Lembaga Negma ... Op. Cit., hlm, 32-33. 
Ditambahkan Xi-rnatul Huda, Istilah lembaga negara kembali dijumpai melalui Ketetapan MPRS 
No. X,WRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-lembaga Negara Tin_ekat Pusat dan 
&e& d m  fungi yang diatm dalam UUD 1945. Melalui Iieteqan MPRS uz&m 
ditemui dua kata yang menunjuk organ-organ penyelenggara negara, yaitu %adan" clan "lembaga- 
lernhaga negara. Dalam menimhang p i n  (a) menyatakan MPRS sehagai badan yang tertinggi 
dalam mgma RI. Adapun Pasal 2 menyatakan semua lembaga negara thgkat pusat dan daerah 
didudukkan kembali pada posisi dan h g s i  sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945. L e b i  
lanjut, istilah lembaga negara mulai menemukan konsepnya dengan lahimya Ketetapan MPR No. 
IIIMPW1978 karena dalam Ketetapan tersebut membagi lembaga uepra menjadi d m  kate_eori 
yaitu lembga tertingei negara clan lembaga tinggi negara. Lembaga tertinggi negara j;ritu -WFL 
sedangkan lembaga tinggi negara disesuaikan dengan urutan yang terdapat &lam UUD 1945 yang 
terdiri dari lima lembaga, yaitu Presiden, DPA, DPR, BPK dan Mahkmnah Agung. Lihat lebih 
rinci &lam Ni'matul Huda, Lembaga N e g m  ... Op. Cit., hlm. 81. 

76~irmansyah Arifin dkk (Ti  Peneliti) Lembaga Negara ... Ibid., hlm. 34-35. Liat juga 
dalam Ni'matul Huda, Lembaga Negma ... Ibid, hlm. 81. 



berkaitan dengan pengawasan; clan ketiga, berkaitan dengan pengangkatan 

Hakii ~ ~ u n ~ . ~ ~  Bintan R. Saragih, misalnya, melakukan penggolongan 

lembaga negara secara fungsional dalam kaitannya dengan penyelenggaraan 

negara, meliputi lembaga eksekutif, Iegislatif dan yudikatif.78 Sedangkan 

menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga-lembaga negara dalam arti sempit 

yang &pat disebut lembaga (tinggi) negara itu menurut UUQ 1945 (Setelah 

Perubahan) ada tujuh institusi, yaitu: (1) Dewan Perwakilan Rakyat; (2) 

Dewan Penvakilan Daemh (DPD); Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR); (4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); (5) Presiden dan Wakil 

Presiden; (6) Mahkamah Agung (MA); (7) Mahkamah Konstitusi. Ketujuh 

lembaga (tinggi) negara inilah yang dapat diiaitkan dengan pengertian alat- 

alat perlengkapan negm yang utma (main organs) yang lazim 

dipergunakan selama ini. Karena itu, agar tidak menyulitkan, J i l y  

mengusulkan ketujuh lembaga ini tetap disebut lembaga tinggi negara. 

Adapun lembaga Komisi Yudisial, menurut Jimly, kewenangannya 

langsung diberikan Undang-Lfndang Dasar tetapi tidak tepat disebut sebagai 

lembaga (tinggi) negara. Sebab hngsinya hanya bersifat supporting atau 

auxiliary terhadap m s i  utama yakni temadap kekuasaan kehal~iman.'~ 

--- - - 

77~irmansyah Arifin dkk (Tim Peneliti). Lembaga Negara .... Ibid, hlm. 36. Lihat juga 
dalam Ni'matul H u h  Lembuga Negara .... Ibid 

 intan tan R Saragih, Komisi-komisi Negara dalam Sistem dan StruMur Pemerintahan 
Terkini, makaiah disampaikan pa& diskusi krbakas Posisi clan Peran Komisi-komisi Negara dalam 
Sistem Pemerintahan yang Berubah, KRHN. Jakarta 1 Okhber 2004. Dari pembagian tersebut, 
rnenlautnya, sernua lembaga wgam lain ,vang dktur d d m  IRJD 1945 adalah lembaga yang 
memberikan dukungan kepada ketiga pembagian tersebut dalam pelaksanaan fungsi dan 
kewenangan mereka. Lihat dalam Firmamyah Arifin dkk (Tim Peneliti) Lembagn Negara ... lbid 
hlm. 107, dan lihat juga dalarn Ni'matul H u h  Lembaga Negara .... Op. Cit,. hlm. 82. 

19~imly Asshiddiqie, Perkembangan ah Konsolidari .... Op. Cit., hlm. 42. Dikutip juga 
dalam Ni'matul Huda, LembagaNegarcr ... Op. Cit., hlm. 82. 



Pendapat Jimly ini semakin dikuatkan dengan adanya Putusan 

MKRI No. 005/PUU-IVl2006 mengenai Pengujian UU No. 22 Tahun 

2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD Negara R1 Tahun 1945, 

yang menyatakan bahwa UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang- 

cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatic eksekutif, dan yudikatif 

yang tercermin dalam fhngsi-fhngsi MPR, DPR dan DPD, Presiden dan 

Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (main 

state organs, prinsipal state organs). kmbaga-lembaga negara dimaksud 

itulah yang secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fhngsi 

kekuasaan negara yang utama (main state organs, prin.ripaZ state organs), 

sehingga oleh karenanya lembaga-lembaga negara itu pula yang dapat 

disebut sebagai lembaga negara utama (main state organs, prinsipal state 

organs) yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip 

C~CCRF and balance". 

Berdasarkan uraian di atas, maka setelah UUD 1945 mengalami 

satu kali perubahan dengan empat tahapan, dapat dikatakan bahwa sistem 

ketatanegaraan lndonesia telah menganut d o h  pemisahan kehasam 

dengan prinsip check7 and balances. Beberapa bukti mengenai ha1 ini 

antara lain adalah: 

"~ihat Putusan MKRI No. 005/PUU-N12006 mengenai Pengujian UU No. 22 Tahun 
2004 tentang Komisi Yudisial clan Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman terhadap UUD Negam RI Tahun 1945. 



a. adanya pergeseran kekuasaan Iegislatif dari tangan Presiden (eksekutif) 

ke DPR. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang 

sebelumnya berada di tangan Presiden, sekarang beralih ke Dewan 

Perwakilan ~ a k ~ a t . "  

b. Diadopsinya sistem pengujian konstitusional atas undang-undang 

sebagai pro$uk legislatif oleh Mahkmah Konstitusi. Sebelumnya tidak 

dikenal mekanisme seperti ini, karena pada pokoknya undang-undang 

tidak dapat diganggu gugat di mana hakirn dianggap hanya dapat 

menerapkan undang-undang dan tidak boleh menilai ~ndan~-undan~.~'  

c. Berubahnya konsepsi kedaulatan rakyat, terutama pada lembaga 

pelaku kedaulatan rakyat tidak hanya sebatas MPR, melainkan sernua 

lembaga negara baik secara langsung maupun tidak Imgsung 

merupakan lembaga penjelmaan kedaulatan rakyat. Presiden, DPR, 

$an DPD dipilih secara langsung oleh rakyat, sedangkan BPK, MA 

dan MK dipilih dan ditetapkan oleh DPR dan atau Presiden yang 

secara tidak langsung merupakan representasi ~ - a k ~ a t . ~ ~  

d. Berubahnya kedudukan MPR yang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi 

n e w  melainkan merupakan lembaga (tinggi) negara yang sama 

''~asal 5 a}& (1) UUD 1945 Sebelum Perubahan, berbunyi "Presiden memegang 
kekuasaan membentuk dg-=clang den- persetujuan Dewan ~ d a n  Rakyatn. ~ a n e  
dengan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 Setelah Perubahan, berbunyi: '%iden berhak mengajukan 
rancangan Undanpundang kepada Dewan PeMrslkilan Rakyatn, dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 
Setelah Perubaban. bednmji: m a n  Pawakilan Rakyat memegang keicuasaan membentuk 
undang-mdmg". Jimk Asshiddiqie, Kmudkhi  V a h h  V(?D Negm R@lik Inaheria 
Tahun1945 Setelah Perubahan Keenrpa, Jakarta, Yarsif W-, 2003, hlm. 9 dan htm. 33 

82~ihat P a l  24C UWD 1945 Setelah Perubahan dan W No. 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkarnah Konstitusi, LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316. 

83 Lihat Pasal 1 ayat (2), Pasal2 ayat (I), Pasal6A, Pasal23F ayat (1) Pasal24A ayat (3), 
Pasal24C a p t  (3) UUD 1945 Setelah Perubahan. 



derajatnya dengan lembaga-lembaga (tinggi) negara lainnya, seperti 

Presiden, DPR, DPD, MA, MK dan BPK. 

e. Hubungan-hubungan antar lembaga (tinggi) negara itu bersifat saling 

mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and 

balances. 

Uraian tersebut di atas memberikan garnbaran bahwa kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, 

ini berarti baik secara langsung maupun secara tiddc langsung Lembaga- 

lembaga Negara tersebut merupakan Lembaga penjelmaan kedaulatan 

ralcyat sehiigga terjadi pergeseran dari posisi MPR sebagai Lembaga 

Tertinggi Nagara menjadi Lembaga Tinggi Negara yang derajatnya sama 

dengan yang lain seperti BPK, Presiden, BPR, DPB, MA, MK, d m  KY. 

Sedangkan hubungannya dengan Komisi Yudisial secara konstitusional 

setiap Lembaga Negara mempunyai kewenangan masing-masing, 

tennasuk Komisi Yudisial memiliki kewenangan mengusulkan calon 

Hakim Agung ke DPR dan mempunyai wewenang lain dalarn rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

3. Teori Konstitusi dan Pengawasan 

Sebagai eperasianal teori ( q d i e d  theory) d a b  ketangka 

pemikiran ini ialah teori konstitusi dan pengawasan, ha1 mana teori ini 

sebagai pembatasan kekuasaan karena pada masa sebelumnya kekmsaan 

nampak s a n g  luas seolah-olah tanpa batas. Pernbatasan kekuasaan dan 



saran kontrol itu terutama dilakukan melalui hukum lebih khusus lagi 

melalui kon~titusi.'~ 

Istilah Konstifusi berasal dari Bahasa Perancis (constituer) yang 

berarti membentdc, Pemakaian istilah konstutisi yang dimaksudkan adalah 

pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.85 

Di Negarwnegara yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai 

bahasa nasional, dipakai istilah Konstitution yang dalam Bahasa Indonesia 

disebut konstitusi, pengertian konstitusi dalam p d i k  &pat berarti lebih 

luas dari pada pengertian Undang-Undang Dasar. Bagi para sarjana ilmu 

politik istilah konstitution merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu 

keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak 

tertalis yang mengafw secant mengikat sm-cm bagaimana sesuatu 

pemerintahan diselenggarakan dalam suatu ma~~arakat . '~ 

Konstitusi juga disebut Undang-Undang Dasar yang merupakan 

terjemahan istilah yang dalarn Bahasa Belandanya Gromet. Perkataan wet 

diterjernahkan kedalam bahasa indonesia undang-undang dan gron berarti 

tanah. Pengertian ini dimaksudkan bahwa undang-undang itu merupakan 

konstitusi tertulis yang merupakan produk lembaga pemerintahan resrni, 

sehingga ha1 ini mengikat kepada setiap warga negara yang hams taat clan 

patuh kepada u n d a n g d a n g  Grsebut 

%llYdar Chaidir, Hvhrn drm Tewi Ko-i, Total Madya, Cetakan Pertama, 
Yogyakarta, 2007, hlm. 42 

85 Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, 
Jakarta, 1992, hlm. 10 

%ahlan Thaib, Teori a h  Hukum Konstitusi, PT. Raja Orafmdo Persada, Jakarta, 2008, 
hlm. 07 



Konstitusi ini dimaksudkan untuk membatasi lembaga-lembaga 

negara yang dipercaya oleh masyarakat untuk melaksanakan tugasnya 

yang diamanatkan oleh konstitusi. Perkataan konstitusi berarti 

"pembentukan" berasal dari kata konstituer (Perancis) yang bemi 

Pada setiap negara terdapat konstitusi yang merupakan alat 

legitimasi pembagian kekuasaan melalui lembaga-lembaga negara, seperti 

halnya dalarn Undang Undang Dasar 1945. Bab JX tentang kekuasaan 

kehakiman Pasal24 

a. Kekuasaan kehakiian me~pztkan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

b. Kekusaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahmakah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Ligkungan 
Peradilan Umum, Lin-gan, Peradilan Agama, Ligkungan 
Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah ~onstitusi.'' 

Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan 

gang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

Peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk 

menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Dalam negara-negara konstitusional modem. kekuasaan kehakiman 

merupakan salah sabang kekuasaan negara yang sangat penting. 

Kekuasaan kehakiman tidak saja menjaga dan menegakkan hukum 

konstitusi yang dijunjung tinggi dalam kehidupan negara ity akan tetapi 

kekuasaan kehakiman juga memperoleh sumber legitimasi (legal vdidityl 

87~llydar ~haidir, Huhaun a h  Teori. .., Up. Cit., hlm. 21 
"~ihat UUD' 45 setelah amandemen, hlm. 22 



dari konstitusi. Dengan demikian, terdapat hubungan yang sangat 

signifikan antara kekuasaan kehakiman di satu sisi dengan konstitusi di 

sisi lain. 

Istilah konstitusi pada umumnya dipergunakan paling tidak dalam 

dua pengertian. Pertarna, konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem 

ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang 

membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan 

tersebut ada yang temlis sebagai keputusan badan yang benvenang, dm 

ada yang tidak tertulis yang berupa 'usages, understandings, custom atau 

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar menurut Carl Schmit 

dianggap sebagai keputusan politik yang terti~~ggi.~' Oleh karena itu 

konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi atau derajat supremasi dalarn 

tertib hukum suatu ~ ~ e ~ a r a . ~ '  Ia, menurut Henc van Maarseveen clan Ger 

van der Tang. tidak sekedar as legal documents (sebagai dokumen hukum) 

saj a melainkan a s  a polirico-legal documents (sebagai dokumen hukum- 

politik).g2 Dan oleh karena itu pula, Sri Soemantri M., mengemukakan, 

bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu merupakan dokumen 

" ~ r i  Soemantri M., Pewantar Perbandinpan Antm Hukum Tata Negara, CV. Rajawali, 
Jakarta. 1981, hlm. 62. 

%mail Saleh, Dernokrasi Konstitusi, dan Huhm, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 
1988, hlm.18 

9'01eh Hans Kelsen, konstitusi dalam arti material, oleh karena itu, ditempatkan dalam 
urutan tednggi di dalarn h u l m  nasional. Menurut Kelsen, h.stitusi material itu &pat 
menentukau buka hanya a r p x q m  dan prosedur pembentukan undang-undang, melainkan 
juga, sampai derajat tertentu, menenadan isi dari hukum-hukum yang akan datang. Hans Kelsen, 
General Theory of Law cmdState, Russell & Russel, New Yo&, 1973, hlm. 125. 

"~enc  van M m v e e n  dan Ger van dm Tang, Written Constitufiom, A Com~erized 
Compmative Study, O m  Publications, Inc. New York, Suthoff & Nordhoff, Netherlands, 1978, 
hlm. 5. 



formal yang berisi, di antaranya adalah, hasil perjuangan politik bangsa di 

waktu yang lampau?3 

Sri Soemantri M. mengemukakan tidak ada satu negara pun di 

dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang d a ~ a r ? ~  

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi (supreme 

law) yang hams ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat 

perlengkapan negaray5 

Konstitusi lazimnya mengatur tentang organ atau alat-alat 

perlengkapan negara, yaitu organ legislatic organ eksekutif dan organ 

yudikatif Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengaturan tentang 

organ atau alat-alat perlengkapan negara itu dapat ditemukan di dalarn 

konstitusi atau UUD 1945. Khusus pengaturan tentang kekuasaan 

kehakiman, UUD 1945 setelah perubahan mengatur &lam Bab IX. Pa& 

Bab IX UUD 1945 itu dimuat ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman, 

dimana terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung, 

Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. 

Pasal 24A Ayat ( 1 )  UUD 1945 mengatur. bahwa Mahkarnah 
Agung berwenang inengadili pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang. dan mempunyai wewenang 1ainnq.a yang 
dikrikan oleh undaag--m@. 

Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 mengatur, bahwa Komisi Yudisial 
bersifat mandiri yang berwenang mengusukan pengangkatan 

9 3 ~ r i  Soemantri M., Prosedur Ss&m Perubakan Komtimi. Alum& Bandug 1987, 
hlm. 48. Lihat jug4 Sri Soemantri M. dan Bitan R !bra@ (Pentanydng), Keta&aegmm 
Indonesia dalam kehidupan Politik di Indonesia, 30 Tahun Kembali ke U ~ - U ~  h m  
1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, him. 3 1. 

94~bid. 
g%fiiam Budiardjo, Dmar-Dasar Ilmu Politik PT. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 

1998, hlm.6. 



Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam ran* 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakii. 

Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 mengatur, bahwa Mahkamah 
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 
yang putusannya bersifat final untuk menguj i undang-undang 
terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- 
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Secam konstitusional Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 

merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, sedangkan Komisi Yudisial 

merupakan pelaksana code of etic yang merupakan juga lembaga 

penunjang terutama terhadap Mahkamah Agung. Jadi Komisi Yudisial 

munsul setelah pgrubahan ketiga UUD 1945 yang berkewenangan. 

a. Untuk melakukan pengawasan secara terus menerus dan berkelanjutan 
terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman dengan melibatkan 
unsur-unsur masyarakat. 

b. Menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman dengan cam 
meminimalkan pengaruh politik dalam pemilihan Hakim Agung dan 
pengawasan perilaku hakim. 

c. Untuk menja a supaya putusan lembaga peradilan tetap berkualitas 
dan konsisten !k 

Dengan demikian, sebagai negara hukum dan demokrasi, maka 

melalui Perubahan UUD 1 945 telah melahirkan bangunan kelem bagaan 

mpa >ang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melaMcan 

kontrol (checks and bdmes) ,  mewujudkan supremasi hukum dan keadilan 

serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Kesetaraan dan 

kekmdkm sling kontrol inilah prinsip dari sebuah n e p a  Qemdastsi Ban 

negara hukum. Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah munculnya 

96~omisi Yudisial Republik Indonesia, Komisi Yudisial Untuk Keadilan. Jakarta, Hal. 13, 
2008 



rumusan Pasal 24B UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional 

pembentukan lembaga negara barn yang disebut Komisi Yudisial. 

Pembentukan Komisi Yudisial merupakan salah satu wujud nyata 

dari perlunya penunjang keseimbangan dan kontrol di antara lembaga- 

lembaga negara. Pembentukan Komisi Yudisiai juga merupakan dukungan 

terhadap prinsip n e w  hukum dan perlindungan hak asasi (hak 

konstitusional) yang telah dijamin konstitusi. Selain itm, pembentukan 

Komisi Yudisial dimaksudkan sebagai sarana bagi masyarakat dalam 

rangka penyelesaian problem penegakan hukum yang terjadi dalam praktik 

ketatanegman yang sebelumnya tidak ditentukan, terutama yang 

berkaitan dengan mekanisme kontrol terhadap lembaga peradilan. 

Kedudukan Komisi Yudisial ini dapat dikatakan sangat penting. 

Secara struktural keduduka~ya diposisikan sederajat dengan Mahkamah 

Agung dan Mahkamah Konstitusi karena kedudukan dan wewenangnya 

bersumber dari Undang-Undang Dasar. Namun demikian, meskipun 

sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkarnah Konstitusi, tetapi 

secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (auxiliary organ) 

terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial meskipun 

fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak menjalankan 

fimgsi kehasaan kehakirnan. Komisi Ywlisial bukanlah lembaga penegak 

norma hukum (code of law), melainkan lembaga penegak norma etik (code 

of ethics). 97 

97~imly Asshiddiqie, Perkembangun dan Konsolidasf.. . Op. Cit., hlm. 188. 



Dibentuknya Komisi Yudisial ini dimaksudkan untuk menjaga dan 

menegakkan keluhuran martabat, kewibawaan dan kehormatan hakim 

dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ke- 

Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan keh~nnatan dan keluhuran martabatnya 

itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat impartial 

(independent and impartial judiciav) diharapkan dapat terwujud dengan 

sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakirnan, baik 

dari segi hukum maupun dari segi etika?' Karena itu, kehadiran Komisi 

Yudisial dimaksudkan untuk melakukan pengawasan yang independen 

terhadap para hakim itu sendiri, di luar pengawasan internal Mahkamah 

Agung- 

Jika dilihat dari sejarahnya, sebenarnya wacana pembentukan 

lembaga pengawasan hakim itu pemah muncul dalarn diskursus hukum. 

Awalnya pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan 

Penelitian Hakim (MPPH). Lembaga ini sedianya akan difbngsikan untuk 

memberi pertimhangan dalam mengambil keputusan akhir seputar saran 

atau usul berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan. 

pemberhentian clan tindakanhukuman jabatan para hakim. Ide MPPH ini 

akhirnja tidak jadi dimasukkan dalam Undang-undang tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

Tahun 1998, ide itu mencuat kembali, terutama sejak adanya 

ckakan penyatuan atap h i  hakim. Penyatuan a t q  dipandang 

membutuhkan pengawasan ekstemal agar cita-cita mewujudkan peradilan 

98~imly Asshiddiqy, Konsolidasi Narkah UUD ..., Clp. Cit., hlm. 54-55. 



yang jujur, bersih, transparan, dan profesional tercapai. Lembaga eksternal 

itu diwacanakan harus mandiri. Reformasi peradilan sebagai bagian dari 

gerakan reformasi nasional menuju supremasi hukum, menggiring 

perubahan UUD melakukan penarnbahan Pasal berkenaan dengan 

kekuasaan kehakiman. Ide tentang pengawasan eksternal kepada hakim 

dirumuskan dalam Pasal 24B UUD 1945 Perubahan Ketiga. Muncullah 

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal dari lembaga 

penguasa kekuasaan kehakiman. Susunan, kedudukan, Keanggotaan, dan 

penjabaran tugas-kewajiban lebih lanjut mengenai Komisi Yudisial, diatur 

dalam Undang-Undang RT Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 

Yudisial. 

Jika dibandingkan dengan negara lain, kehadiran Komisi Yudisial 

di Indonesia bisa dikataka.n agak terlambat. Di Amerika Serikat, Komisi 

Yudisial sudah ada di 50 negara bagian dan distrik Columbia. Tugas 

Komisi Yudisial di negeri Paman Sam ini, antara lain, adalah meletakkan 

standar >ang tinggi. dan penilaian atas perilaku hakim tanpa kompromi. 

Komisi ini dengan ketat menjaga kepercayaan publik, dan melakukan 

disposisi secara adil atas hakim-hakim yang melanggar etika dan dianggap 

tidak mampu. Contohnya, di negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat, 

Komisi Yudisial dibentuk pada tahun 1971 okh Mahkamah Agung 

mereka. Tujuh tahun kemudian, barulah keberadaan komisi ini diperkuat 

melalui pembuatan undang-undangnya pada tahun 1978. Komisi Yudisial 

berwenang untuk memeriksa semua dokurnen hakim dan melihat apakah 



panduan etika sudah dilaksanakan oleh hakim. Komisi ini memiliki dua 

tugas, yaitu melakukan investigasi, dan memberikan nasehat sebagai dua 

bagian yang terpisah.99 

Sementara di Afrika Selatan, lembaga semacarn ini dikenal 

lembaga yang disebut Judicial Service Commission yang berfbngsi 

memberikan rekomendasi dalam ha1 pemberhentian hakim, mengajukan 

calon Ketua Mahkamah Agung, dan memberikan masukan dalam ha1 

pengangkatan Ketua serta Wakil K&a Mahkamah ~ons t i tus i . '~  

Sebagai yang telah diungkapkan di atas, teori negara hukum 

memberikan gambaran bahwa segala langkah dan tindak, baik dalam kegiatan 

perseorangan maupun kelembagaan negara, hams selalu berdasar atas hukum 

dan pemdang-undangan, bagitu pula Qalam teori pemisahan kekuasaan yang 

merupakan upaya pembagian kekuasaan, oleh karena itu setiap lembaga perlu 

mendapatkan pemisahm kewenangan secara rinci, demikian pula sewa 

konstitusional setiap lembaga kenegaraan hams dibatasi dengan 

kewenangannqa secara konstitusional, oleh karena itu pula., dari teori negra 

hukum, teori pemisahan kekuasaan dan teori konstitusional memberikan 

garnbaran s e a m  jelas bahwa di dalam n e w  Republik Indonesia terdapat 

batasan-batasan kewenangan sehiigga tidak tumpang tindii untuk 

terjaminnya lembaga negara yang bersih, tmasblk B;ilam kmbaga kgkuasaan 

kehakiman, diperlukan adanya lembaga pembantu, yaitu Komisi Yudisial. 

%umphrey R Djemat, Komisi Yudisial Indaraesia tablam Perspektif Amtohat, Makalah, 
tt. 

1 '%in Vaermans, Kmisi Yudisiai a? Beberapa Negara Uni Eropa, Kata Pengantar, 
Jakarta, Lembaga Kajian clan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), 1999, hlm. ix, Lebih 
jelasnya lihat Konstitusi Afrika Selatan Pasal 178 ayat (3). 



Melalui fungsi penegakan konstitusi sebagai bagian dari paham 

konstitusionalisme hams dapat menampakkan diri sebagai suatu kenyataan 

terhadap pembatasan kekuasaan menurut hukum dan sekaligus menunjukan, 

bahwa kekuasaan h a s  dibatasi dengan mewujudkan pe~dang-undangan 

clan ketentuan hukum. Karena itu, pengendalian dan pembatasan kekuasaan 

merupakan tujuan utarna di dalam konstitusionalisme, yang b e m i  

pengawasan terhadap kekuasaan Negara mutlak diperlukan dalam Negara 

hukum yang demokratis seperti Lembaga Negara Komisi Yudisial terhadap 

Mahkarnah Agung terutarna pengawasan secara ekternal terhadap perilaku 

hakim. 

Menurut pendapat Mustafa Abdullah 

Secara teoritis konsep pengawasan dapat dibedakan menjadi (1) 
pengawasan preventif, dan pengawasan represif. 
Pengawasan preventif adalah pengawasan yang ditunjukan untuk 
mencegah terjadi penyimpanagn terhadap patokan yang ada: 
pengawasan represif adalah pengawasaan yang ditujukan untuk 
menanggulangi setelah te rjad inya penyirnpangan terhadap patokan. 
Realisasi konsep tersebut di atas terwujud dalam pasal 24B UUD RI 
Tahun 1945. yaitu: 
"Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 

Hakim Apng  dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga 
dan menegakkan kehormatan. keluhuran martabat, serta perilaku 
hafim99 10 1 

P d  24B tersebl~ & as &ja?mkan lebih hjct  oleh pasal 13 UU No 

22 Tahun 2004, yang menentukan Komisi Yudisial mempunyai wewenang; 

a. mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, dan; 

b. menegakkan kehonnatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku 
hukum." 

'''~ihat: Mustafa Abdullah, Kewenangan Mengusulkan Calon Hakim Agung a h  
Konstribtlsinya &lam Mencipfakan Hakim Agung yang Progresif, dalarn Bunga Rampai Refleksi 
1 tahun Komisi Yudisial Republii Indonesia, cet. 11, Jakarta: 2009, hlm. 96. 



Kewenangan mengusulakan Hakim Agung kepada DPR pada intinya 

adalah pengawasan preventit artinya Komisi Yudisial menyeleksi calon 

Hakim Agung agar didapat Hakim Agung yang memiliki integritas, 

profesionalitas, independensi yang nantinya akan diusulkan kepada DPR. Jika 

Komisi Yudisial berhasil mendapatkan calon-calon Hakim Agung yang 

memiliki persymhn-persymtan tersebut di atas, dengan sendirinya dalam 

menjalankan tugas peradilannya, akan menjadi hakim yang terhormat dan 

bermahbat. 

Selanjutnya kewenangan Komisi Yudisial menegakkh kehormatan 
r 

dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakirn pada intinya m e ~ p a k a n  

pengawasan represif, artinya Komisi Yudisial akan (1) menerima laporan 

masyarakat, (2) meminta laporan se~m berkala p d a  badan peradilan, (3) 

memeriksa dugaan pelanggaran perilaku hakirn. 

Seldn penulis memakai teori konstitusi penulis juga menggunakan 

teori pengawasan (checb and balances) yang merupakan salah satu 

keuenangan Komisi Yudisial untuk pengawasan dan pen~eimbang, meskipun 

pengawasan secara eksternal. Seperti juga dikemukakan oleh Abdulati f 

berpendapat perubahan paradigma ketatanegaraan dari supremasi parkmen ke 

supremasi konstitusi, memerlukan suatu teori pengawasan (yudisial). Dalam 

kontek Negara modern, orientasi perubahan paradigma konstitusional tersebut 

adalah hubungan kekuasaan dalarn sistem checks and balances.'02 

'02~bdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi, Uupaya Mewujudkan Negara Hukum 
Demokrasi, CV. Kreatif Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 3 3  



Begitu pula pendapat JimIy Ashhiddiqie yang mengemukakan bahwa 

Untuk menjamin terwujudnya hubungan Lembaga Negara dengan Lembaga 

Negara lainnya secara sinergis maka diperlukan lembaga pengawasaan seperti 

Komisi Yudisial, ha1 ini untuk menjamin terwujudnya keadilan dalarn 

lembaga kekuasaan kehakiman. 

Sebagai konsekwensi terjadinya pemisahan kekuasaan antar cabang- 

cabang kekuasaan, seperti legislative, eksekutif, dan yudisail, maka 

mekanisme hubungan diantara cabang-cabang kekuasaan ymg terpisah itu 

perlu diatur menurut cheh and balances, sehingga hubungan antara satu 

lembaga dengan lembaga yang lain dapat mengimbangi dalam kesetaraan dan 

ke~ederajatan.'~~ 

Menurut pendapat penulis Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung 

merupakan Lembaga Negara yang setara, ha1 mana dirnungkinkan terjadinya 

cheh and balances mengawasi dan mengimbangi satu sarna lainya meskipun 

pengawrasan secara eksternal. baik preventif maupun represif, sehingga &pat 

be rjalan secara sinergis. 

Untuk menjam in tenvujudnya hubungan Lembaga Negara dengan 

Lemhaga Negara lainnya secara sinergis maka diperlukan lemhaga pengawaw 

seperti Komisi Yudisial ha1 ini untuk menjamin terwujudnya keadilan baik dalarn 

proses maupun suhtansi dalam lembaga kehasaan kehakiman, ha1 mana 

patokan pengawasan tersebut telah diatur dalam putusan b e m a  antara ketua 

Mahkamah Agung Repubtik Mmesia dan ketua Komisi Yudisial Republik 

Indonesia Nomor 0 4 7 ~ 1 2 0 0 9  dan 0USKBIP.KYI Nl2009. 

' O 3 ~ i r n l y  Asshiddiqie, Format Kdembagaan .... hlm. 218. 



E. Asumsi-Asumsi Dasar 

Dalam mengkaji pokok permasalahan yang ada dalam disertasi ini, 

terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan sebagai landasan kajiannya. 

Beberapa asumsi dasar tersebut dapat dimmuskan sebagai berikut: 

1. Bahwa stmktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945 

pengaturannya tidak jelas, menyangkut jenislmacam lembaga n e g m y a ,  

kedudukan, wewenang dan tata hubungan ke ja  antar lembaga yang satu 

dengan yang lainnya; 

2. Bahwa pengaturan yang tidak jelas oleh UUD 1945 setelah perubahan itu 

juga terjadi pada kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial di Indonesia; 

3. Bahwa pengaturan yang tidak jelas oleh UUD 1945 setelah perubahan 

mengenai kedudwkan dan wewenang Komisi Ydisial didam sistem 

ketatanegaraan Indonesia pada umumnya, dan sistem kekuasaan 

kehakiian pada khususnya berakibat pada lemahnya upaya untuk: 

a. Melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim Agung dan hakim 

pada Mahkamah Konstitusi dalam rangka menjaga &n menegakkan 

kehonnatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim; 

b. Menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman &ngan cara 

meminimalkan pengamh politik dalam pemilihan Hakim Agung dan 

pengawasan prilaku hakim; 

c. Menjaga supaya putusan lembaga peradilan tetap berkualitas dan 

konsisten; 



d. Menjaga agar praktik judicial corruption di lingkungan peradilan di 

semua tingkatan dapat ditekan atau tidak terjadi. 

Berdasarkan beberapa asumsi dasar tersebut, kiranya dapat 

dikemukakan, bahwa secarapositiJ pengawasan Komisi Yudisial yang efektif 

terhadap perilaku hakim di semua tingkatan atau lingkungan peradilan 

(termasuk di lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) akan 

berdampak pada upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat dan perilah hakim dari tindakan yang tercela atau 

tindakan yang melanggar hukum dan keadilan. Sebaliknya, secara negatg 

pengawasan Komisi Yudisial yang tidak efektif terhadap perilaku hakim di 

semua tingkatan atau lingkungan peradilan (termasuk di lingkungan 

Mahkamah Agung dan Miihkamah KQnstitusi) a k a  krdampak pada 

lemahnya upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat dan perilaku hakim dari tindakan yang tercela atau tindakan yang 

melanggar hukum dan keadilan. 

Dalam ha1 ini pengawasan Komisi Yudisial dapat bersifat preventif 

maupun represit pengawasan preventif dimaksudkan untuk menjaga dan 

mencegah te rjadin>a penyimpangan t e h d a p  patokan-patokan yang menjadi 

acuan para hakii~ daia;n melaksanakan tugas yudisial sedangkan pengaw-asan 

represi f ialah pengwrasan yang ditujukan untuk menanggulangi setelah 

tejadinya penyimpangan para hakim terhadap patokan-patokan dasar sebagai 

landasan berpijak para hakim tersebut, oleh karena itu pengaw-asan tersebut 

sangat penting dilakukan Komisi Yudisial untuk menjaga keluhuran martabat 

dan perilah para hakim. 



F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan 

Melihat obyek masalah yang akan ditelusuri dalarn penelitian ini 

adalah "Keddukan $an Wewenang Komisi Yudisial dsrlarn Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia", maka penelitian ini menggunakan metode 

yang berpijak pada analisis hwkum. Artinya, obyek masalah yang 

diselidiki dan dikaji menurut Ilmu Hukum dan lebih khusus lagi menurut 

Ilmu Hwkum Ket;rtanegaraan, 

Suatu penganalisaan hukum berarti penyelidikan dan pengkajian 

yang mendalarn terencana, teratur, clan sistematis terhadap llmu hukum 

(rechtswetenhschap, the science of law). Dalam penelitian ini mencakup 

tiga hal: 

a. Hukum positif, yaitu hukum yang berlaku; 

b. Penyelidikan hukum yang pernah berlaku; dan 

c. Peny-elidikan terhadap hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa 

mendatang. 

Atas dasar obyek penelitian di atas, maka penelitian ini mempakan 

penelitian hukum normatif atau legal research. Karena itu, metode 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan qwiais normatit historis 

dan kornparatif (perbandingan). 

Pendekatan yuridis normatif digunakan uatuk mengkaji kaidah- 

kaidah hukum yang berlaku yang berkaitan em dengin obyek masalah 

dalarn penelitian hi. Penelitian h i  dilakukan dengan menggunakan teknik 



studi dokumentasi, yakni penelaahan terhadap sejumlah perundang- 

undangan yang terkait, hasilnya merupakan data primer dan menjadi 

sumber utama dalarn penulisan disertasi. Penelaahan dokumentasi ini, 

antara lain melalui inteqretasi sistematik (hryrystematic interpretasi), yaitu 

dengan mencoba mengaitkan ketentuan antar Pasal yang terkait dalam 

suatu undang-undang, bahkan a n t .  Pasal dari sejumlah perundang- 

undangan yang berbedalo4 yang terkait dengan Kedudukan dan Wewenang 

Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. 

Sedangkan pendekatan historis (historical approach) dirnaksudkan 

untuk mengungkap sejarah pembentukan undang-undang objek utarna 

penelitian (memorie van toelichting), mengenai latar belakang dan ide 

awal dibentuknya Komisi Yudisial. .Dengan metode ini diharapkan dapat 

memberi gambaran secara utuh dan komperensif tentang Komisi Yudisial 

sehingga tidak menirnbulkan kerancuan mengenai Kedudukan dan 

Wewenang Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. 

Sementam pendekatan komparatif digunakan untuk melakukan 

kajian perbandingan model Komisi Yudisial dengan negara-negara lain, 

yaitu Italia Francis, Belanda, Irlandia dan Saudi Arabia. Hal ini pula 

3 - m  
V - : :x*& mada@zs - zzdxii ciari Sebenp x p i r a  t e r d x ~  

tentang kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial. 

2. Samber Data Penelitian 

Dalam rangka mengumpulkan bahanldata penelitian dan karena 

penelitian ini bersifat yuridis normatif clan komparatif, maka pengumpulan 

'04~acrjana Smkanto, Penguntar Penelitian Huhm, Jakarta, Universitas Press, I%, 
hlm. 75. 



bahanldata penelitian ini lebih menitikberatkan atau mengutamakan 

penelitian kepustakaan (library research) daripada penelitian lapangan 

yang sifatnya hanya sebagai bahan hukum penunjang. 

Penelitian kepustakaan difokuskan pada bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum penunjang (tersier). Bahan 

hukum primer yang diteliti yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa (a) 

Norma dasar atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945; (b) Peraturan dasar yaitu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 

1945 dan beberapa perubahan Undang-Undang Dasar 1945; (c) Peraturan 

perundang-undangan tentang Komisi Yudisial, Mahkarnah Agung dan 

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. 

Adapun bahan hukum sekunder, bahan yang memberih  

penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa hasil-hail karya 

ilmiah ahli hukum, atau praktisi hukum dan hasil-hasil penelitian hukum. 

Sedangkan bahan hukum penunjang (tersier), yaitu bahan-bahan yang 

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yang 

berupa kamus-kamus dan media internet. 

Sementara, penel itian lapangan @ld researchj, antara lain 

! '?! dilakukan melaiui teirni w a w a x m  i&p& imnie~',. t&ajap 

sejumlah pejabat pada Komisi Yudisial, Mahkarnah Agung, DPR RI di 

Jakarta dan Riyadh di Saudi Arabia. Penelitian lapangan ini dimaksudkan 

untuk memberhn bobot tertentu terhadap pengkajian atas bahan hukum 

primer clan sekunder tersebut. 



Hasil wawancara dimaksud adalah sebagai berikut: 

H. Busyro Muqoddas, ketua Komisi Yudisial, menyatakan bahwa 

kedudukan Komisi Yudisial legitimate yang diatur dalam Bab IX Pasal 

24A ayat (3) dan 24B hasil amandemen ketiga UUD 1945, yang 

selanjutnya diatur dalarn UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 

dan Lembaran Negara No 89, TLN No 44 1 5. 

Adapun wewenangnya berdadarkan Pasal24B ayat (1) UUD 1945 

sebagai berikut: 

a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. 

b. Mempunyai wewenang lain &lam m g k a  menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilalcu hakim. 

Lebih lanjut beliau menemgkan bahwa Komisi Yudisial merupakan 

lembaga Negara mandiri yang tidak melaksanakan kekuasaan yudisial (code 

of law) tetapi ia menjalankan pengawasan moral (code of etic).lo6 

H. Ahmad Kamil, selaku ketua pembinaan dan sekarang sebagai 

wakil ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non yudisial 

berpendapat bahwva kedudukan Komisi Yudisial adalah lembaga negara 

yang setara dengan lembaga negara yang lain dan kewenangannya 

menpsulkan calon Hakim Agung dan mernpunyai wewenang lain dalarn 

~mgh menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat serta p e i i  

hakim. Sedangkan mengenai objek pengawasan Komisi Yudisial adalah 

Hakirn Agung dan hakim di bawahnya, yang paling penting &lah adanya 

kejasama yang bersifat koordinatif antara MA dan KY. Demikian pula 

dikernukakan oleh H. Jaenudm Fajari, sebagai direktur tata laksana dan 

'06Wawancara dengan H. Busyro Muqoddas, di kantor Komisi Yudisial 1. Abdulmuis no. 
8 Gedung ITC lantai 5 ~ak& F'usat tanggal 7 Jdi 2009. 



pranata agama, ia berpendapat lembaga Komisi Yudisial sangat penting 

sebagai lembaga kontrol agar terwujudnya hakim yang bemartabat, 

mandiri, dan bersih dari perbuatan yang menyimpang dari norma hul~urn. '~~ 

Deding ibnu Isyak, anggota Komisi III DPR JXI. No A-456, 

menyatakan bahwa salah satu fungsi DPR JXI adalah legislasi penmdang- 

undangan termasulc TJlJ Nomor 22 Tahun 2004 tantang Komisi Yudisial, 

Beliau berpendapat bahwa secara konstitusional Komisi Yudisial 

merupakan lembaga baru yang dijamin oleh UCJD Pasal 24B dan 

kedudukanya setara dengan lembaga Negara lainya. Akan tetapi UU 

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut masih 

memerlukan penyempurnaan agar lebih rinci pengaturannya sehingga 

kewgnangannya nampak jelas $an tidak menimbulkan multi tafsir.'08 

Sekitar tahun 1391 H. didirikanlah lembaga pengawasan dan 

penyelidikan yang disebut "Haiah riqobah watakhkik" (lembaga 

pengawasan dan penyelidikan). Di lemabaga peradilan terdapat tingkatan- 

tingkatan penganasan >aim Hakii Pengawas Daerah yang terdiri dari 

Hakim Tingkat Banding (al-Qhodo al- ls t i 'm) untuk mengawasi Hakim 

Tingkat Pertarna. Dan Hakirn A_mg sebagai Hakim Pengawas untuk 

Tingkar P m a i i  B a d k g  jan unz ?crqawts H a .  Tingkat Hakim 

Agung dibentuk komisi yang diketuai oleh Ketua Mahkarnah Agung (al- 

Mahkamah al- 'UlYa ?.Io9 

107~awancara d e n p  wakil ketua MpF' 
' Agmg RI dan Direlctur Pranata dan 

Tatalaksana Perkara Perdata Agama tanggal 28 Mei 2009 dan tanggal 29 Mei 2009, di Gedung 
MA RI. 

108wawancara tertanggal4 Februari 2009, di Gedung DPR RI 
'Og~awancara Penulis dengan Ketua Mahkamah Agung (al-MahRamah al- 'U&aJ) tanggal 

15 Januari 2009 di kota Riyad Saudi Arabia 



Data yang diperoleh dari penelitian lapangan melengkapi dan 

mendukung data penelitian kepustakaan (library research) Oleh karena itu 

hasil penelitian yang diperoleh dari metode-metode penelitian itu 

merupakan satu kesatuan data yang saling mendukung dan saling 

menyempurnakan, sehingga hasilnya dapat di pertanggung jawabkan. 

Baik bahan hukurn primer, sekunder, tersier, sertsl informasi dari 

para ahli, kemudian dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan metode 

analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap 

pendahuluan dan tahap pendalaman. Tahap pendahuluan dilaksanakan 

pada awal tahun 2007. tahap kedua yaitu pendalaman dan penulisan 

dilaksanakan mulai bulan April 2008 sampai bulan Besember 2009. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Seperti telah dikemukakan di atas, dalam pengumpulan data 

khususnya penelitian lapangan, digunakan sejumlah teknik pengumpulan 

data >ang di pandang tepat, yaitu dengan mawancara mendalam (depth 

interview) dan secara terstruktur. yakni dengan menentukan sendiri 

masalah serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Tujuannya adalah 

untuk mencari jawaban terhadap hipotesis atau asumsi yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

Selain itu digunakan pula teknik studi dokumentasi, penelusuran 

bedczts dan observasi. Secara metodologis masing-masing teknik 

pengumpulan data tersebut memiliki kekurangannya, karena itu data yang 



dikumpulkan akan dipilah dan dipilih, yakni dengan mengkombinasikan 

data yang diperoleh dari berbagai teknik tersebut. Dengan cara ini diyakini 

tentang keabsahan dan akurasi data, sehingga akan lebih teruji dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Di lokasi yang jauh, peneliti juga meminta 

bantuan pihak lain dalam pelaksanaannya. 

4. Metode Analisis 

Baik bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta data lapangan, 

kemudian dianalisis secara yuridis normatif berbsarkan metode analisis 

kualitatif yang berwujud kata-kata dan tidak berwujud angka-angka.Il0 

Instrumen analisis yang digunakan adalah metode penafsiran (interpretrrsi) 

sebagaimana lazimnya digunakan dalam penelitian hukum normatif, 

seperti metode penafsiran gramatikal, sistemsrtis dan lain-lain. I" Hasil 

dari analisis ini dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis, suatu metode 

analisis yang mencoba mengkaji pennasalahan dari aspek peraturan 

perundang-undangan yang mem iliki aspek legality, terpadu dengan 

pennasalahan >ang masih dirasakan oleh lembaga dwdikatif (kekuasaan 

kehakiman). ' l 2  

Untuk melaksanakan penelitian tersebut dilakukan langkah- 

langkah =bag& berikut: Perkma, Dil- penyusunan usulan penelitian 

(research propod); Kedua, Penyusunan angket sebagai pedoman untuk 

"%files Mattew dan A. Michael Hubman, Analis0 Dolo Ktralitatif, b-j. Tjetjep 
Rohendi Rohini, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm. 15 

"'~ebii  jelasnya lihat Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bob-bab tentang Penemuan 
Hukum, Citra Aditya Bakti, Randung, 1993, hlm. 54-68. 

'lZ~oerjono Soelcanto, Pengantor ......, Loc.Cit., hlm, 256. 



melaksanakan wawancara (depth interview) yang hams diuji coba sebelum 

dilaksanakan; Ketiga, Inventarisasi dan pengumpulan data; Keempat, 

Penyajian dan analisis data secara terpadu dalam bentuk penyusunan 

Disertasi sebagai laporan penelitian setelah dipriksa secara seksama oleh 

promotor dan kopromotor baik materi maupun metodologi; Kelima, 

Pengandaan sehingga kelanjutannnya disertasi pun akan siap untuk 

diuj ikan. 

Sesuai dengan obyek penelitiannya, maka untuk penelitian 

lapangan di fokuskan di Jakarta, yakni di Kantor Komisi Yudisial, DPR 

RI, Qan Mahkamah Agung, Qan di samping mengikuti pelatihan Hakim di 

Riyad Saudi Arabia mengadakan penelitian ke Mahkamah Agung Saudi 

Arabia. Kemudian, mengenai waktunya diusahakan paling sedikit dalam 

waktu enam bulan, dan paling lama sekitar satu tahun, sedangkan biayanya 

terutama dibebankan pada anggaran pribadi. 

G. Keaslian Penelitian 

Penelitian-penelitian yang bersifat akademis tentang kedudukan dan 

wewenang Komisi Yudisial di Indonesia masih belum banyak dilakukan oleh 

p d l  h l h q  baii di kalangan masyxah  akadernir KWiS?. j!+ 2: 

kalangan para profesional atau praktisi hukum. Berbagai diskusi maupun tulisan 

tentang Komisi Yudisial memang di beberapa kalangan pernah dilakukan, akan 

tetapi kajian yang bersifht ilrniah (sciemij@) dan mendalam mengenai 

kedudukan clan wewenangnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang 

dikaitkan dengan kondisi sebelurn dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 



Nomor: 005/PW-IVI2006, terrnasuk kajian perbandingannya dengan Komisi 

Yudisial di beberapa negara belum pernah dilakukan dalam suatu karya 

akademik yang sistematik dan komprehensif seperti halnya dalam disertasi ini. 

Ada beberapa tulisan, baik dalam bentuk naskah tesis, maupun buku- 

buku bacaan yang mengkaji tentang Komisi Yudisial, seperti dalam tesis yang 

disusun oleh Titik Triwulan Titik, tentang Eksistensif Kedudukan dan 

Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia, A. Ahsin Tohari, tentang Komisi 

Yudisial dan Reformasi Peradilan, cetakan pertama, ELSAM, Jakarta, 2004, 

dan juga terdapat buku-buku yang membahas tentang Komisi Yudisial 

tersebut seperti Komisi Yudisial dari Delegitimasi hingga Revitalisasi Moral 

Hakim yang ditulis oleh Fajlurrahman Jurdi, 2007, Mahkamah Agung vs 

Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi, di tulis oleh O.C. Kaligis dan 

Assosciates, 2006 dan terdapat pula beberapa makalah ilrniah yang telah 

disajikan dalam seminar-seminar seperti yang ditulis oleh M. BUSYTO 

Muqoddas (Ketua Komisi Yudisial) yang telah disajikan dalam diskusi ahli di 

Habibie Centre. 2006. 

Taufiq Sri SL kdukan dan fimgsi Komisi Yudisial &lam 

Sistem Ketatanegaraan Indonesia RI, Moh. Mahfud, MD, Komisi Yudisial 

dalam Mosaik Ketatanegaraan Kita, masing-masing tulism tersebut telah 

diterbitkan dalam bunga rampai Komisi Yudisial Republik Indonesia, Refleksi 

setahun ICY. Akan tetapi, secara substantif, matmi-mattxi p e m b a h d  

pengkajian yang ada dalam berbagai tulisan tersebut memiliki perbedaan yang 



sangat signifikan dengan apa yang penulis telitikaji dalam disertasi ini. OIeh 

karena itu, relevan dengan sifat keaslian penelitian dalam disertasi ini, penulis 

mengklaim dan sekaligus memberikan jaminan orishalitas terhadap karya 

disertasi ini. 

H. Sitematika Penulisan 

Disertasi yang berjudul 'Kedudukan dan Wewenang Komisi 

Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia' ini disusun dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi materi tentang latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka pemikitan teoretik dan konsepsional, asumsi-asumsi dasar, metode 

penelitian, keaslian pgnelitim dan sistemaika pgnulim. 

Bab I1 merupakan bab yang berisi materi-materi yang bersifat 

teoretikal tentang Negara Hukum dan Pemisahan Kekuawn serta Teori 

Konstitusi dan pengawasan. Pada sub bab tentang teori negara hukum 

diuraikan konsep tentang rechtsssaar. rule of law dan negara hukum Indonesia. 

Bab I11 merupakan bab yang diberi title tentang Komisi Yudisial dalam 

Sistem Ketatanesaraan Indonesia dan di Bebetapa N e p a  Bab ini berisi 

materi tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan UUD 

1945, Sistem Ketatanegataan Indonesia setelah perubahan UUD 1945, 

kedudukan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegman RI setelah 

perubahan UUD 1945, Wewenang Komisi Yudisial dalam Sistem 



Ketatanegaraan RI setelah perubahan UtJD 1945, kedudukan dan wewenang 

Komisi Yudisial di beberapa negara. 

Bab IV merupakan bab yang membahas tentang pengaturan tentang 

kedudukan dm wewenang Komisi Yudisial; suatw analisis menuju 

terwujudnya konsepsi NHD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 

membahas tentang pertimbangan pembentukan Komisi Yudisial, 

pengorganisasian Komisi Yudisial sebagai sebuah lembaga negara, hak 

protokoler, penganglcatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial, 

pertanggungiawaban dan laporan, dewan kehormatan Komisi Yudisial, 

Komisi Yudisial suatu lembaga banr dalam konsepsi negara hukwm yang 

demokratis, kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial yang ideal dimasa 

yang &an datang, 

Bab V merupakan bab yang membahas tentang kedudukan dan 

wewenang Komisi Yudisial sebelum $an setelah putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor: 005PUU-IVl2006 dan akan membahsrs mengenai 

kedudukan dan wewenan3 Komisi Yudisial sebelum putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor: 00jPUU-IVl2006, kedudukan dan wewenang Komisi 

Yudisial setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005PUU-IVl2006, 

kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial setelah Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang lainnya yang 

behi tan  dengan peradilan 

Bab \I merupakan bab penutup, yang berisi materi tentang kesimpulan 

dan saran-saran penulis untuk perbaikan pengaturan kedudukan dan 



wewenang Komisi Yudisial dalarn sistem ketatanegaraan Indonesia termasuk 

pula pengawasan Hakim Mahkarnah Konstitusi. 

KERANGKA PIKIR PENELITlAN DISERTASI MENGENAI 
KEDUDU3DKAN DAN WEWENANG KOMOISI YUDISIAL DALAM 

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 

KEDZTDUDKAN DAN WEWENANG KOMOISI YUDISIAL DALAM 
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 

v 
KEDUDUDKAN DAN WEWENANG KOMOISI WDISIAL DALAM 

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 

I. LATAR BELAKANG 
1. Sistern Ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan 

UUD 1945. 
2. Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan 

UUD 1945. 
3. Kedudukan dan wewenang KY setelah putusan MK 

No : 005D.UU.IV12006 dan setelah UU No. 3 Tahun 

111. KERANGKA PENELITIAN 
1. Teori Negara Hukum. 
2. Teori Pemisahan Kekuasaan, 
3. Teori Konstitusi dan Pengawasan. 

11. IDENTIFIKASI MASALAH 
1 .  Kedudukan dan wewenang KY dalam 

Sistem Ketatanegaraan Indonesia 
2. Kedudukan dan Wewenang KY setelah 

putusan MK No: 005/P.UU.IV/2006. 
3. Kedudukan dan wewenang KY setelah UU 

No; 3 tahun 2009 tentang MA dan 
Perwhqg-undangan lainya. 

IV. TUJUAN PENELITlAN 
1. Menemukan konsep kedudukan dan wewenang KY 

dalarn system ketatanegaraan Indonesia 
2. Mengkaji kedudukan dan wewenang Ky setelah 

p u m  MK NO. 005PUU-IV/2006. 
3. Mengkaji kedudukan dan wewenang KY sesudah UU 

No. 3 tahun 2009 tentang MA-RI. 

V. KESIMPULAN 
1. Kedudukan KY sebagai lem baga 

Negara mandiri dibentuk di dalarn 
rumpun kekuasan kehakiman dan 
sedemjat dengan Lernbaga-lembaga 
N e p  lainnya. Berkewenangan 
mengusulkan calon Hakim Agung dan 
pengawasan terhadap para hakim. 

2. Kedudukan dan uewenang KY setelah 
Purusan hlli No. 005/Pm-IVl2006: 
kedudukannya setam fungsi 
pengawasannya s e w  penunjang, 
sedaq  wewenanpya tidak memiliki 
kekJltz7 h.&z ;;reo_@aLjilp &3& 
bem.e\+enang mengawasi hakim MK. 

3. Kedudukan dan wewenang KY setelah 
UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA 
dan UU lainya yang berkaitan dengan 
Peradilan, KY berkedudukan sebagai 
lernbaga N e w  mandiri dan 
sederajat berwenang mengawasi 
secara eksterd Hakim MA dan 
Hakim di bawahnya y a q  her* 
pada PPH yang dibuai bersama antara 
MA dan KY. 



BAB II 
NEGARA HUKUM, PEMISAHAN KEKUASAAN, 

KONSTITUSI, DAN PENGAWASAN 

A. Teori Negara Hukum 

Pengertian tentang negara hukum masih terus berkembang sampai hari 

ini. Untuk pertama kali cita negara hukum ini dikemukakan pada Abad XVII 

di Inggis dan merupakan latar-klakang Revolusi 1688. Hal ini merupakan 

reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu 

ensmr-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah 

dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Sejarah dan perkembangan 

masyarakat setiap negara tidaklah sama, oleh karenanya pengertian dan unsur- 

unsur negara hukumnya pun berbeda-beda pula. Berikut ini akan diuraikan 

deskripsi teoretikal tentang Rechtsstaat, Rule of law dan Negara Hukum 

Indonesia. 

1. Rechsstaat 

Segara hukurn dalarn konsep rechkFstad adalah suatu konsep 

teoretik yang tumbuh dan berkembang di daratan Eropa Barat 

(kontinental). Di dalarn suasana kehidupan bernegara berdasarkan 

pemusatan kekuasaan yang tidak populer lagi cli Eropa Barat, maka 

Montesquieu mengintroduksi teori Trias Politica, sedangkan Immanuel 

Kant mulai menggali lagi icle Negara Hukum yang sudah dikenal sgjak 

jaman Plato di Yunani (purba) dengan istilah ~ o m o i . " ~  

'13widodo Ekatjahjana, Pengujian Peraturan Perundang-undangan Menurut UUD 1945, 
(Disertasi), Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 66. 



Kepustakaan Indonesia sudah sangat populer dengan penggunaan 

istilah 'negara hukum'. Namun demikian masih tidak jelas bagi kita 

apakah konsep 'negara hukum' itu sering dan kebanyakan menggaduhkan 

atau bahkan menyarnakan begitu saja dengan konsep 'rechtsstaat' dan 

'negara hukurn' adalah terjemahan langsung dari 'rechtsstaat' sehingga 

dalarn mempermasalahkan apakah Indonesia negara hukurn sering 

mengkaitkannya pada kriteria 'rechtsstaat'. Memang diakui bahwa kita 

mengenal istilah negara hukum melalui konsep 'rechtsstaat' tetapi apakah 

konsep 'negara hukum' sama dengan konsep 'rechtsstaat' adalah 

merupakan suatu permasalahan; lebih-lebih kalau ha1 itu dikaitkan dengan 

konsep tentang pengakuan harkat dan martabat man~sia."~ 

Menurut Azhary, dalam kepustakaan hukum Indonesia istilah 

negara hukurn merupakan terjemahan langsung dari rechtsstaat. Demikian 

juga ditemukan hasil survei yang sama, yang dilakukan oleh Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1975. 

Sumrah dalam kertas kerjanla Fang disarnpaikan pada Seminar 

Hak-Hak Asasi Manusia pada tahun 1967 mengatakan, bahwa sudah 

kita kenal lebih lama adalah pengerrian rechrssraar atau negara hukum 

atau untuk meminjam kata-kata Penjeiasan Undang-Undang Dasar 1945, 

negara yang berdasarkan atas hukum.' 

Muh. Yamin juga berpendapat sama. Menunrtnya Republik 

Indonesia ialah suatu negara hukum frechtsstaat, government of laws) 

'I4~hilipus M .  Hadjon, Perlindungan Hukum ..., Op. Cit ..., hlm. 71-72. 
115~zh&y, ~ e ~ a r a - ~ u k u m  ~ndoks ia  ..., Op. Cjt., hlrn. 3 1. 



tempat keadilan yang tertutis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara 

militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, 

bukanlah pula negara kekuasaan (machtsstaar) tempat tenaga senjata dan 

kekuatan badan melakukan sewenang-wenange1 l6 

Istilah 'rechtsstaat' mulai populer di Eropah sejak abad XIX 

meskipun pemikiran tentang itu sudah lama adanya. Dalam perjalanan 

waktu, konsep rechtsstaat telah mengalami perkembangan dari konsep 

klasik ke konsep modem. Sesuai dengan sifat dasarnya, konsep klasik 

disebut 'klwsiek liberale en democratische rechtsstaaf' yang sering 

disingkat saja dengan 'democr~tische rechtsstaat'. Konsep modem 

lazirnnya disebut (terutama di Belanda) 'sociale rechtsstaat' atau juga 

disebut ' s O ~ i Q ~ ~ - d ~ m O ~ r Q t i ~ ~ k  rechtsstuut '. 
Democratische rechsstaat memiliki sifat liberal yang bertumpu 

pada pemikiran kenegaraan John locke, Montesquieu dan Immanuel Kant. 

Sifatnya yang demokratis, bertumpu pada pemikiran kenegaraan J J .  

Rousseau tentang kontrak sosial (contract social). 

Immanuel Kant dalam bukunya Methaphysiche Ansfangsgrund 

der Rechtslehre mengemukakan konsep negara hukum liberal. 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 masyamkat. Paham 

" 6 ~ u h .  Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 1982, hlm. 72. 



Kant ini terkenal dengan sebutan nachiwakerstaat atau 

nachiwachterstaat. ' ' 
Dalam paharn Eropa Kontinental, negara hukum sebagaimana 

dikemukslkan Lmmanuel Kant dicirikan oleh adanya pembatasan- 

pembatasan terhadap kekuasaan (kedaulatan) negara melalui upaya 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan 

organ-organ negara. Konsep Kant ini kemudian disempurnakan oleh 

Freiderick J. Stahl yang mengemukakan, bahwa negara hukum formal 

klasik (rechtsstaat) itu unsur-unsurnya dicirikan sebagai berikut: 

a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia; 

b. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 

c. Tindakan pemerintah harus berdasarkm hukum. l8  

Dalam khazanah pemikiran hukum klasik, konsepsi negara hukum 

merupakan terjemahan dari recht.~staat yang berkembang di Eropa Barat 

Kontinental. Salah satu ciri penting dari konsep negara hukum formal 

(klasik) ini adalah sifat pemerintahan yang pasif. artinya pemerintah 

sekedar berperan sebagai wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan 

rakyat yang direpresentasikan oleh anggota parlemen. Negara baru 

bergerak dalam urusan privat, apabila masyarakat yang bercorak pluralis- 

liberal tersebut menghendakinya Sementara itu tugas pokok pemerintah 

yang paling utarna dalam menjamin clan melindungi kedudukan ekonomi 

golongan ruling clags. Peran negara yang minimal di dalam urusan warga 

"7~uhammad Tahir Azhari, Negara Hukum, Op.Cit., hlrn. 73-74. 
118 Azhary, Negara Hukum ~ndo&sia. .., op. Cit.; him. 46. 



negara ini, dikenal dengan istilah negara penjaga malarn 

(nachtwachterstaar) atau negara pengawas (wa tc~og) ."~  

Negara penjaga malam hanya mempunyai suatu tugas apabila 

rakyatnya berada dalarn bahaya atau ketertiban umum dan kearnanan 

terancarn. Negara sebagai penjaga malam hanya bertindak untuk memukul 

dengan tongkatnya, apabila ketentraman, ketertiban dan keamanan atau 

hak-hak asasi perseorangan terancarn. Tugas negara hanya memelihara 

keamanan senjata.'20 

Konsep negara penjaga malam sebagai konsep negara hukum 

klasik, secara historis sangat dipengaruhi oleh paham ekonomi liberal yang 

berlaku pada waktu itu. Prinsip dalam lapangan ekonomi "laissez faire, 

Isissez sller" diterapkan &lam lapangan ketatanegaraan. Oleh karena 

watak liberal sangat dominan dalam konsep negara hukurn klasik ini, maka 

ada sebagian kalangan yang menyebut negara hukum pada masa itu 

dengan istilah liberal-democratieshe rechtsstaat. 

Ciri-ciri konsep liberal-democratieshe rechtsstaat mencakup: 

a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan 
tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; 

b. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi: kekuasaan 
pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen kekuasaan 
kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa individu 
rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang 
mendasarkan tindakannya atas undang-undang (wetmatig be-); 

c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (vrijhei&rechten 
van de burger).12' 

"%oh. Mahhd M.D., D e m o h i  dun Konstitusi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 
1993, h h .  28. 

''Tihat Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negma Hukum, Alumni, Bandung, 1983, 
hlm. 9-10. 

12'~hilipus M. Hadjon, Perfindungan Hukum ..., Op. Cit., h h .  72. 



Sebagai reaksi terhadap paham negara hukum Kant yang kurang 

memuaskan maka kemudian muncul perbaikan-perbaikan terhadap negara 

hukum kesejahteraan dan kemakmuran (welvaarstaat dan 

ver z~r~ in~s taa t ) . '~~  Paham terakhir ini antara lain dikembangkan oleh 

Frederich Julius Stahl, seorang Jerman yang menulis buku Philosophie &s 

Rechts, yang terbit tahun 1878. Dalam paham negara hukum Stahl 

sebagaimana dikutip oleh Padmo Wahyono, unsur-unsur utamanya adalah: 

a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia; 

b. Penyelenggaraan negara hams berdasarkan pada teori Trim Politica; 

c. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus berdasarkan undang- 
undang (wetmatigbestuur); 

d. Adanya peradilan administrasi negara.123 

Seiring dengan perjalanan waktu, konsep rechtsstaat mengalami 

perkembangan dari konsep klasik ke konsep modern. Sesuai dengan sifat 

dasarnya, konsep negara hukum klasik disebut "klassiek liberale en 

democratische rechtssraat" yang sering disingkat saja dengan 

"democratische rechts.vtaut". Konsep modern lazimn ya disebut (terutama 

di Belanda) "sociale4mocratische recht~sraaf~,"~ atau verzorgingsstaat, 

yaitu merupakan perluasan dari hngsi negara sebagai nachtwakersstaat. 

Sudargo Gauhma mengemukakan, dengan ditinggalkannya konsep 

negara hukum klasik, maka negara hukum modern ini mempunyai 

kewajiban yang lebih luas. Negara hams mengutamakan kepentingan 

seluruh masyarakatnp Kemakmuran dan keamanan sosial seluruh lapisan 

'U~uhammad Tahir Azhari, Negara Hukam, Op.Cit., hlm. 66. 
'23~admo Wahjono, Pembangunan Hukam.., Op. Cit., hlm. 15 1 .  
'24philip~s M. Hadjon, Perlindirnpan Hukum ..., Op. Cit.. hlm. 74. 



masyarakatnya yang harus dikejar, bukan hanya keamanan senjata. 

Berdasarkan tugas pemerintah seperti itu, maka penguasa dalarn konsep 

negara hukum ini berkewajiban untuk turut serta aktif dalam mengatur 

pergaulan hidup seluruh lapisan ma~~arakattn~a. '~~ Menurut Rukmana 

Amanwinata, konstruksi negara hukum yang demikian ini disebut negara 

hukum dalam arti luas atau dalarn arti material, yang melahirkan 

" Welfaestate " atau " Wohlfarsstaat " atau dikenal dengan Negara 

Kesejahteraan, dan dalam perkembangan selanjutnya menjadi "the 

r, 126 Cultuurstaat " atau "Social Service State . 

Rule of law 

Pemikiran rule of law ini sudah mulai tam@ dalam praktik 

k e n e m  pada masa pemerintahan Henry II yang pada tahun 1164 

menghasilkan naskah konstitusi pertama yang terdiri dari 16 pasal, yang 

dikenal sebagai Constitution of Clarendon. Naskah ini kemudian disusul oleh 

Mama - Charta pada tahun 1215 yang isinya antara lain mengenai beberapa 

pembatasan atas kekuasaan raja tentang perpajakan, hak milik warp n e p a  

kebebasan dan ancaman apabila raja melanggar Magna ~har ta ' "  

Istilah 'rule of law ' mulai populer dengan tehitnya buku seorang 

pemikir Inggris, Albert Venn Dicey yang diberi judul 'Introduction to the 

srudy of the law of the constitution ' pada tahun 1885. Dalam karyanya itu 

Dicey mengemukakan 3 (tiga) unsur utama 'the rule of law ', yaitu: 

125 Sudargo Gautama, Pengertian Tentang, ..., Op. CC, hlm. 10. 
'26Rukmana Amanwinata, Pengahrran cian Batm Implementmi Kemerdekaan Berserikat 

dan Berhmpul Dalam Pasd 28 W D  1945, (Disertasi), Pascasajana Universitas Padjadjaran 
Randung, Randung, 1996, him. 96. 

1 2 7 ~ a r y ,  Negara Huhm ..., Op. Cit., hlm. 38-39. 



a. Supremacy of law; 

b. Equality before the 1aw;dan 

c. Constitution based on individual rights. 

Unsur yang pertama yaitu supremacy of law atau supremasi h u h  

tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan merupakan unsur yang diperjuangkan 

lebih awal oleh rakyat Inggris dibandingkan dengan rakyat negara-negara 

Barat lainnya. Negara Inggris yang diatur oleh hukum, dan seseorang 

hanya mungkin dihukum karena melanggar hukum, tidak karena hal-ha1 

lain. Hak kebebasan seorang warga benar-benar terjamin oleh hukum, 

artinya tidak seorang pun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya 

dasar hukum atau hukum yang dilanggarnya. Habeas Corpus Act telah 

memberikan kewenangan kepada hakim untuk membebaskan setiap orang 

yang ditahan tanpa alasan. Bahkan ha1 ini dikenal sebelum Habeas Corpus 

Act diundangkan.I2* 

Hakim Ingigis mengendalikan serta mengawasi tindakan pejabat 

administratif atau eksekutif. Hal ini merupakan otoritas hakim yang 

dilaksanakan karena supremasi hukum yang menunjang citra rule of law. 

Supremasi hukum bukan s j a  mengatur kebebasan warga tetapi juga 

pembatasan kewenangan pejabat yang senantiasa hams patuh pada hukurn, 

dan mendasarkan semua kebijaksanaan dan tindakannya pada h ~ k u m . ' ~ ~  

Uasur yang kedua yaitu equality before the law. Semua warga 

negam baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat 



negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang 

sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum; 

dan apabila ia melanggar hukum baik selaku pribadi maupun selaku 

pejabat negara, akan diadili dengan hukum yang sama dan oleh pengadilan 

yang sama. Jadi di Inggris tidak dikenal pengadilan khusus bagi pejabat 

negara seperti yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kantinental bempa 

Pengadilan Administrasi (di Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara) 

yang khusus rnengadili pejabat dalam tindakannya melaksanakan tugas- 

tugas kenegaraan. Di Inggris tidak seorang pun yang kebal dari hukum. 

Apapun pangkat dan jabatannya, apakah ia perdana menteri ataqun 

seorang agen polisi, wajib tunduk pada hukum yang sama (Ordnary Law). 

Semuanya berada di bawah tanggung jawab yang sama untuk setiap 

tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya yang sah menurut hukum, 

dan walaupun tindakan itu dilakukannya atas perintah atasannya, ia tetap 

tidak dapat menghindar dari tanggungjawab hukurn. 

Selain itu kebebasan seorang warga di Ing-pris tejarnin oleh 

hukum. Seorang warga yang ditahan oleh pejabat pemerintah, rnisalnya 

polisi, dapat mengajukan permintam tentang kejelasan alasan atas 

penahanannya kepada Pengadilan Tinggi dan merninta agar segera 

dihadapkan ke pengadilan untuk mengetahui alasan hukum atas 

penahanannya itu. Atas permintaannya itu Pengadilan Tinggi akan segera 

mengeluarkan surat perintah, terutama apabila permohonan diajukan 

dengan cukup alasan yang h a t  bahwa hak kebebasannya telah dilanggar 

secara tidak sah, agar persaksian segera dihadapkan ke pengadilan. 



Permohonan dapat diajukan sendiri atau melalui kuasanya, dan apabila 

pejabat yang menerima surat perintah itu mengabaikannya, ia akan 

dianggap melakukan contempt of court.130 

Unsur ketiga, yaitu Constitution based on individual right. 

Konstitusi Inggris tidak diciptakan sekaligus seperti konstitusi banyak 

negara lain, melainkan merupakan generalisasi keputusan-keputusan yang 

dibuat oleh hakim-hakim Inggris dan undang-undang yang dibuat khusus 

untuk melindungi hak-hak asasi. R.S. Moore mengatakan, bahwa 

konstitusi Inggris tidak tertulis dalam artian dokumen tunggal, melainkan 

konstitusi dari sebagian besar dokumen, piagam, petisi, institusi, preseden 

dan keputusan pengadilan, hukum adat (common law), kebiasaan 

tradisional dan konvensi.131 Hak-hak asasi dan kebebasan di Inggris 

dijamin dengan hukurn-hukum biasa, kebiasaan ketatanegaraan ataupun 

dengan putusan hakim. 

Konsep rule o f  law yang dikemukakan Dicey pada tahun 1885 

sudah mengalami perubahan sepanjang perjalanan sejarah praktik 

kenegaraan Inggris. Gottfiied Dietze dalam kata pengantar pada karyanya 

yang be judul TWO Concepts of the Rule of Law mempertanyakan, apakah 

dengan matinya A.V. Dicey, maka mati pulalah rule of law? Ada ancaman 

rule! of law dari Fasisme, Sosialisme, Nasionalisme, dan Komunisme. 

Ancaman yang terbesar adalah kekuasaan pemerintah yang sangat besar 

sehingga kedudukan supremasi hukum menjadi terancam. Di lain pihak 



istilah rule of law juga dapat disalahtafsirkan, karena rule of law dapat 

diartikan rule of law dari hukum yang baik dan berdiri di atas penguasa 

dan dihormati oleh penguasa itu, dan juga dapat diartikan sebagai rule dari 

hulcum yang terburuk dan dibuat secara sewenang-wenang d m  

dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh seorang tiran. Dalam ha1 ini 

samalah artinya rule of law by the dictator atau rule of man. Wade dan 

Philips juga berpendapat sama, bahwa rule of law pada tahun 1955 sudah 

berbeda dibandingkan pada wwaktw awalnya.13* 

Konsep rule of law memiliki latar belakang dan sistem hukum 

yang berbeda dengan konsep 'rechfsstaat' meskipun dalam perkernbangan 

dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena 

pada dasarnya kedua konsep itu mengarahlcan dirinya pada satu sasaran 

yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama tetapi keduanya tetap 

be jalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum ~ e n d i r i . ' ~ ~  

Konsep 'rechtsstaat' lahir dari suatu pe juangan menentang 

absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep 'rule of 

law' berkembang secara evolusioner. Hal ini narnpak dari isi atau kriteria 

rechsstaat dan kriteria the rule of law. 

Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem atas hukum kontinental 

yang disebut "civil law " atau "modem Roman Law" sedangkan konsep the 

rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut "common law". 

I3*1bid., hlrn. 48. 
'33~hiiipus M. Hadjon, Perlindungan Huhm.. . , Op. Cit., hlm. 72. 



Kadcteristik "civil law" adaIah "administratif' sedangkan 

karakteristik "common law" adalah "judiciul". Perbedaan k h e r i s t i k  

yang demikian disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaan raja. 

Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja ialah membuat 

peraturan dari dekrit. Kekuasaan itu kemudian di delegasikan kepada 

pejabat-pejabat administratif sehingga pejabat-pejabat administrat if yang 

membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana 

memutus suatu sengketa. Begitu besarnya peranan Administrasi Negara 

sehingga, tidaklah mengherankan kalau dalam sistem kontinentallah mula 

pertama muncuI cabang hukum barn yang disebut "droit adminisiratzj", 

dan inti dari "&oit administratif' adalah hubungan antara administrasi 

negara dengan rakyat. Sebaliknya di Inggris, kekuasaan utarna dari raja 

adalah memutus perkara. Peradilan oleh raja kemudian berkembang 

menjadi suatu sistem peradilan sehingga hakim-hakim peradilan adalah 

delegasi raja tapi bukan meIaksanakan kehendak raja. Hakim hams 

memutus perkara krdasarkan kebiasaan umurn Inggris (the common 

cuytom of England], sebagaimana diIakukan raja sendiri sebelumnya. 

Dengan keadaan ini dengan perkembangan yang kalau dibandingkan 

dengan Eropa tadi yaitu bertambah besarnya peranan Administrasi Negara, 

di Inggris bertarnbah besarnya peranan peradilan dan para hakim. Dengan 

latar klakang ini, di Kontinen dipikirkan langkah-langkah untuk 

membatasi kekuasaan Administrasi Negara (Hukum Adrninistrasi dan 



Peradilan Administrasi) sedangkan di Inggris dipikirkan langkah langkah 

untuk peradilan yang adil, penahanan yang tidak ~ e w e n a n ~ - w e n a n ~ . ' ~ ~  

3. Negara Hukum Indonesia 

Dalam UUD 1945 Setelah Perubahan, rumusan in expressis verbis 

tentang negara hukum dengan jelas dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3). 

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah 

negara hukum. 

Konsep negara hukurn Indonesia apabila dibaca dari UUD 1945, 

baik dari Pembukaan maupun Pasal-Pasalnya, menurut Azhary 

mengandung unsur-unsur negara hukum menurut konsep Eropa 

Kontinental (rechtsstaat) dan juga unsur-unsur negara hukurn menurut 

konsep Anglo Saxon (rule of law).'35 Walaupun demikian, terdapat 

perbedaan konsep antara negara hukum Indonesia di satu sisi dengan 

konsep rechcsstuat dan rule of law di sisi lain. Azhary mengemukakan, 

kalau konsep negara hukum Eropa Kontseta! (recb~sstaat) dan konsep 

negara hukum Anglo Saxon (rule of l m )  didasarkan pada paham 

individualistis, maka konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada 

pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila. 

Perbedaannya terletak dalarn ha1 ini terutama terletak pada masalah 

kedudukan individu terhadap masyarakat dan hak serta kewajiban individu 

terhadap masyarakat. Perbedaan ini terutama karena pengaruh pandangan 

hidup serta latar belakang sejarah bangsa Indonesia. Karena itu. konsep 

134 Ibid., hlm. 72-73. 
135 Azhary, Negara Hukum Indomsia. .., Op.Cit., hlm. 83. 



negara hukum Indonesia pun dengan sendirinya juga berbeda dengan 

konsep negara hukurn 1ibera1.l~~ 

Philipus M. Hadjon mengemukakan, konsep negara hukum 

Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila. Dalam konsep negara hukum 

ini, yang menjadi titik sentralnya adalah keserasian hubungan antara 

pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerykunan. Asas kerarkunan 

merupakan penjabaran dari asas kekeluargaan atau gotong-royong. 137 

Hadjon mengemukakan elemen atau ciri-ciri Negara Hukum 

Pancasila itu adalah: 

a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas 
kerukunan; 

b. Hubungm fhgsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan 
WiP-a; 

c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan 
merupakan sarana terakhir; 

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.13' 

Apakah Negara Hukum Pancasila merupakan konsep negara 

kesejahtenan? .4zhary mengemukakan, bahwa dengan memahami 

pandangan hidup, latar belakang sejarah dan tujuan bernegara 

sebagaimana terdapat dalam alinea 4 W D  1945 yang berbunyi: 

" ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteram urnurn. 
menardaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial" 

maka menurut Azhary dapat ditarik kesirnpulan bahwa negara yang ingin 

dibentuk (pada waktu itu) oleh bangsa Indonesia ialah ''negara 

136~bid, hlm. 116. 
'37~hilipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum ..., Op. Cit., hlm. 84-85. 
"'Zbid, hlm. 90. 



kesejahteraan". Hal ini diungkapkan oleh Soekarno dalam Sidang 

BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai berikut: 'Rakyat ingin 

sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya h a n g  makan, pakaian, 

menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah 

pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul- 

betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima 

prinsip ha1 sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan 

politiek, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan 

persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-bail~n~a."'~' 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, kiranya dapat 

dikemukakan konsep dan unsur-unsur negara hukum Indonesia sebagai 

berikut: 

a. Konsep negara hukum Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila. 

Konsep negara hukum ini bertumpu pada asas kerukunan, 

kekeluargaan dan gotong-royong; 

b. Unsur-unsur negara h u h  Indonesia terdiri atas: 

1) Hukumnya bersumber pada Pancasila dan UUD 1945: 

1) Berkedaulatan *at (demokrasi); 

2) Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 

3) Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi setiap 

warga negara; 

4) Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain. 

Ellydar Chaidir, berpendapat makna negara hukum terkandung 

pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip pemisahan dan pembatasan 

'39~zhary, Negara Huktim Indonesia.., Op. Cit., hlm. 116-1 17. 



kekuasaan, menurut sistem konstitusional yang diatur Undang-undang 

~ a s a r ' ~ '  Dalam Negara hukum diperlukan pemisahan dan pembatasan 

kekuasaan, termasuk dalam lembaga Mahkamah Agung diperlukan adanya 

lembaga mandiri yang membantu agar t e m j u d  lembaga Mahkamah 

Agung yang bersih dan terhormat seperti adanya Komisi Yudisial yang 

secara konstitusional dijamin UUD 1945. 

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum menurut A. 

Ahsin Thohari, memiliki argumen utama bagi terwujudnya (raison d'atre) 

Komisi Yudisial di dalam suatu Negara hukurn, adalah: 

a. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang 
intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur- 
wslv masyardcat dalam spektnun yang seluas-luasnya dan bukan 
hanya monitoring secara internal; 

b. Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara 
kekuasaan pemerintah (executive power) dan kekuasaan kehakiman 
(judicial power) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin 
kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun 
juga khususnya kekuasaan pemerintah; 

c. Dengan adanya Komisi Yuidisial, tingkat efisiensi dan efektivitas 
kekuasaan kehakiman (judicial power) akan semakin tinggi dalam 
banyak hal, baik yang menyangkut rekruitmen dan monitoring Hakim 
A ~ n g  maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman: 

d. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap 
putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah 
lembaga khusus (Komisi Yudisial); dan 

e. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman 
(Judicial power) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap 
prekrutan Hakim Agung dapat diminimalisasi dengan adac>a Kemisi 
Yudisial yang bukan merupakan lembaga plitik, sehingga 
diasurnsikan tidak mempunyai kepentingan politik.' ' 
Pandangan tersebut di atas menunjukkan betapa pentingnya lembaga 

Komisi Yudisial dalam Negara Hukum seperti di negara Republik Indonesia 

'%llydar Chaidir, N e p a  Hukum, Demokmi dan Konstalasi Ketatanegaraan 
Indonesia, cetakan pertama, Kreasi Total Media, Pekanbaru, 2007, hlm. 41. 

1 4 ' ~ .  Ahsin Thohari, Komisi Yudisial & Refonnasi Peradlan, hl m. X U -  XIV. Hal.15 



B. Teori Pemisahan Kekuasaan 

Penelusuran historis atas perturnbuhan dan perkembangan konsep 

negara hukum, memperlihatkan, bahwa pertumbuhan negara hukum itu selalu 

beriringan dengan pertumbuhan negara demokrasi, Demokrasi &an tumbaih 

dengan baik sebagai manifestasi dari paharn kedaulatan rakyat, apabila ia 

(demokrasi) itu dikawal oleh hukum. Demikian pula sebaliknya, hukum itu 

akan berjalan dengan baik, jika paham demokrasi atau kedaulatan rakyat 

menjadi pilarnya. 

Salah satu ciri negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi 

yang konstitusional adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam 

penyelenggaraan negara. Upaya pembatasan kekuasaan dilakukan dengan 

mengadakan pola-pola pembatasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan 

negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan 

kekuasaan negara ke dalam beberapa hngsi yang berbeda-beda. Persoalan 

pembatasan kekuasaan (limi:aian of berkaitan erat dengan teori 

pemisahan kekuasaan (separation of powers, dan teori pembagian kekuasaan 

(division of powers or distribution of powers). Dalam konteks ini yang dapat 

dianggap paling relevan dmgm- teori tersebut adalah teori-teori John Locke 

dan Montesquieu. 

Konsekuensi dari paham kedaulatan rakyat dan negara hukum adalah 

adanya pembagii kekuasaan antam cabang-cahang kekuasaan legislatic 

eksekutic dan yudikatif. Sejarah kelahiin teori pembagian kekuasaan 

mengalami proses yang panjang, yang dapat ditelusuri dari teori asalnya, yaitu 



teori pemisahan kekuasaan (separation of powers), yang pada awalnya 

diintroduksi sebagai teori Trim Politica. 

Hans Kelsen mengemukakan, bahwa: 

This princ@le lies at the basis of the American Constitution and is 
consiakred to be a specific element of democracy. It has been 
formulated m follows by the Supreme Court of the United States: 'that 
all the powers i nw ted  to govemment, whether State or national, are 
divided into the three grand departements, the executive, the legislative 
and the judicial. That the functions appropriate to each of these 
branches af govemment shall be vested in a separate body of public 
servants, and that the perfection of the system requires that the lines 
which separate and divide these akpartements shall be broadly and 
clearly defined. It is also essential to the successfull working of this 
system that the persons intrusted with power in any one of these 
branches shall not be permitted to encroach upon the powers conJided 
to t h  others, but that each shall by the law of its creation be limited to 
the exercise of the powers appropriate to its own departement and no 

Jadi, menurut Kelsen, prinsip pemisahan kekuasaan ini mendasari 

Konstitusi Amerika dan dianggap sebagai satu unsur khas dari demokrasi. 

Prinsip ini telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung Amerika sebagai berikut: 

' M w a  seluruh kekuasaan yang dipercayakan kepada pemerintah, baik nega- 

bagian maupun negara federal, dibagi ke dalarn tiga bidang utama yaitu 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahwa fingsi-fingsi yang sesuai dengan 

masing-masing bidang pemerintahan ini hams diberikan kepada satu lembaga 

negara yang terpisah, dan bahwa kesempurnaan sistem ini memerlukan 

penentuan batas-batas secara luas dan tegas yang memisahkan dan membagi 

bidang-bidang ini. Penting juga bagi keberhasilan dari sistem ini bahwa orang- 

orang yang diserahi kekuasaan dalam masing-masing bidang tidak 

diperbolehkan melanggar batas-batas kekuasaan yang ditetapkan untuk 

I4'~ans Kelsen, General Theory . oflaw... . Up. CC, hlm. 269. 



bidang-bidang lainnya, tetapi bahwa masing-masing bidang harus dibatasi 

oleh hukum yang dibuatnya sendiri kepada pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan 

yang sesuai dengan bidangnya sendiri dan bukan bidang lain. 

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan, bahwa: 

'The concept of 'separation of powers' designates a principle of 
political organization. It presupposes that the three so-called powers 
can be determined as there distinct coordinatedfinctions of the State, 
and that it is possible to de$ne b o u d r y  lines separating each of these 
three finctions f)om the others. But this presupposition is not borne 
out by the facts. As we have seen, there are not three but two basic 
firnctions of the State: creation and application (execution) of law, and 
these finctions me not coordinated but sub - and supra - ordinated. 
Further, it is not possible to deJjne boundary lines separating these 
firnctions f)om each other, since the distinction between creation and 
application of law - underlying the dualism of legislative and 
executive power (in the broadest sense) - has only a relative 
character, most acts of State being at the same time law creating and 
law applying acts. It is impossible to assign the creation oflaw to one 
organ and the application (execution) of law to another so exclusively 
that no organ wou1dfirIJ;II both finctions simultaneously. It is hardly 
possible, and at any rate not desirable, to reserve even legislation - 
which is only a certain kind of law-creation - to a 'separate body of 
public servants: and to exclude all the other organs from this 
function. 11 43 

Dengan demikian menurut Kelsen. konsep 'pemisahan kekuasaan' 

menunjuk kepada s u m  prinsip organisasi politik. Konsep ini mendalilkan 

bahwa ketiga bidang kekuasaan itu dapat ditentukan sebagai tiga fimgsi negara 

yang dikoordinasikan secara berbeda dan hahwa dimungkinkan untuk 

menentukan batas-batas yang memisahkan masing-masing fungsi ini dari 

fungsi-hngsi lainnya. Tetapi dalil ini tidak dilahirkan oleh fakta-fakta. Seperti 

telah kita lihat, b g s i  dasar dari negara bukannya tiga melainkan dua: 

pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum, dan fingsi-fungsi ini 



bukan dikoordinasikan melainkan disusun secara be jenjang (super-ordinasi 

dan sub-ordinasi). Selanjutnya, tidak mungkin untuk menentukan batas-batas 

yang memisahkan fungsi-hgsi ini satu sama lain, karena perbedaan antara 

pembentukan dan penerapan hukum - yang mendasari dualisme kekuasaan 

legislatif dan eksekutif (dalam arti luas) - hanya bersifat relatif; sebagian besar 

tindakan negara secara bersamaan merupakan tindakan-tindakan membentuk 

dan menerapkan hukum. Tidak mungkin untuk menyerahkan pembuatan 

hukum kepada satu organ dan penerapan hukum kepada organ lainnya dengan 

begitu terpisah sehingga tidak ada organ yang akan menjalankan kedua fimgsi 

itu sekaiigus. Hampir tidak mungkin, dan walaupun bagaimana tidak 

diinginkan, untuk melimpahkan pernbuatan undang-undang sekalipun - yang 

hanya merupakan satu macam pembuatan hukum - kepada satu 'lembaga 

negara tersendiri', dan mengeluarkan organ-organ lainnya dari fimgsi ini. 

Bagir Manan mengemukakan, bagaimanapun juga tetap diperlukan 

suatu mekanisme yang mengatur hubungan antara cabang-cabang kekuasaan 

itu baik dalam rangka menjalankan bersama siiatii fingsi pm~elenggaraan 

negara maupun untuk saling mengawasi antara cabang-cabang kekuasaan 

yang satu dan cabang kekuasaan yang lain. Pernikiran mengenai mekanisme 

saling mengawasi dan kerjasama ini telah melahirkan teori-teori modifikasi 

atas ajaran pemisahan kekuasaan, yaitu teori 'pembagian kekuasaan' 

(distribution of powers) yang menekankan pada pembagian fungsi-fungsi 

pemerintahan, bukan pada pemisahan organ d;tn 'checb and 

 balance^'.'^^ 

'%4agir Manan, LembagaKepresidem, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 8. 



Selanjutnya Bagir Manan juga mengemukakan, bahwa meskipun 

prinsip ajaran pemisahan kekuasaan tetap dijalankan dengan organ-organ 

negara yang disusun secara terpisah pula, dalam penyelenggaraannya 

diciptakan mekanisme yang menekankan pada saling mengawasi antara 

cabang kekuasaan yang satu dan cabang kekuasaan yang lain. Hanya dengan 

mekanisme checks and halames dapat dicegah masing-masing cabang 

kekuasaan menyalahgunakan kekuasaannya atau bertindak sewenang-wenang. 

Tanpa  check^ and balances dari cabang kekuasaan yang lain, eksekutif dapat 

menjalankan kekuasaan yang sewenang-wenang. Demikian pula legislatif dan 

yudikatif.145 

Harjono mengemukakan, bahwa checks and balances adalah sebuah 

asas yang mendasari mekanisme keja antar sabang pemerintahan yang 

tujuannya adalah agar sistem pemerintahan yang disusun sebagai satu 

kesatuan dapat be jalan secara  bail^.'^^ 

Chccks and balances menjadi diperlukan jika antar cabang-cabang 

pemerintahan rnemiliki otonomi yang cukup kuat untuk tidak tergantung 

kepada cabang pernerintahan yang lain. Namun demikian, penyelenggaraan 

pemenntahan tetap didasarkan atas kesisteman yang dibangun secara 

komprehensif antar cabang-cabang pemerintahan yang ada. Bagaimanapun 

luas atau kuatnya otonomi diberikan kepada cabang-cabang pemerintahan 

yang ada harus didorong untuk dapat menghasilkan produk sistem, dan bukan 

prduk individual dari lembaga yang ada. Dengan demikian ~hecks and 

14'1bid. 
'46Harjon0, Transfonnmi DemoArmi, S e M a t  Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm. 44. 



balances adalah menjadi signifikan jangan sampai cabang-cabang 

pemerintahan hanya terkotak dalam otonominya tetapi sebagai sebuah sistem 

gaga1 untuk menghasilkan produk bersamaI4' 

Pembagian kekuasaan telah dirintis oleh para ahli Ketatanegaraan 

terdahulu seperti yang telah dirintis oleh Montesquieu dan para ahli lainnya. 

Istilah 'Trias Politica' pada mulanya diperkenalkan oleh Emmanuel 

Kant. Begitu pula mengenai substansi pemikiran yang melandasinya, sudah 

terlebih dahulu dimunculkan dan ditulis oleh ~r is to te les . '~~ 

Teori pemisahan kekuasaan muncul pertama kali sebagai antitesis 

terhadap kekuasaan raja yang absolut sekitar abad pertengahan, yaitu abad 14 

sampai abad ke-15. Kemudian pada abad ke-17 dan ke-18, lahirlah suatu 

konsep atau gagasan untuk menarik kekuasaan membuat peraturan dari raja 

dan selanjutnya diserahkan kepada suatu badan kenegaraan (staatkundig 

orgmn) yang berdiri sendiri. Begitu pula pada akhir abad pertengahan 

terhadap kekuasaan kehakiman telah diserahkan kepada suatu badan 

~erad i l an . '~~  

Pada dasarnya, rasio diadakannya pemisahan kekuasaan kepada ketiga 

cabang kekuasaan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya pernusatan 

kekuasaan kepada satu badan atau orang. Kekuasaan jang dipusatkan dan 

diberikan kepada satu orang atau badan dalarn sejarah telah terbukti 

menyebabkan te rjadinya tindakan sewenang-wenang dari seorang pemirnpin, 

apakah itu bemama raja, ratu, kaisar atau presiden. Setwgairnana Lord Acton 

I4'1bi(i, hlrn. 44-45. 
' 4 8 ~ ~ ~ o t o  Mulyosudarmo, Peralihan K e b m  ..., Op. Cit., h h .  26. 
' 4 9 ~ .  Utrecht, Pengantar Huhm Adininistrasi Negara Indonesia, Fahltas H u h  dmt 

Pengeetahuan MarymaRat, Universitas Bandung, 1960, hlrn. 2. 



mengisyaratkan, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely 

(kekuasaan cenderung bersalah guna, kekuasaan mutlak bersalah guna secara 

m ~ t l a k ) . ' ~ ~  Untuk mengatasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan itulah 

kemudian ahli pikir, seperti Montesquieu, mengemukakan sebuah teori yang 

kemudian terkenal dengan Trim ~olitica.'~' 

Dalam doktrin Trim Politics, kekuasaan negara dipisahkan satu sama 

lain menjadi 3 (tiga) cabang kekuasaan (schelding van machten) yang lazim 

disebut kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. 

Untuk melaksanakan masing-masing kekuasaan itu perlu dibentuk badan 

tertentu yang juga terpisah satu sama lain, sehingga tidak ada campur tangan 

antara badan-badan itu dalam melaksanakan kekuasaannya r n a ~ i n ~ - m a s i n ~ . ' ~ ~  

John Locke dalam karyanya Two Treaties of Government, juga 

memisahkan kekuasaan negara atas 3 (tiga) macam, yaitu: legislative power 

(kekuasaan membuat Undang-undang); executive power (kekuasaan 

melaksanakan Undang-undang); dan federative power (kekuasaan untuk 

melakukan hubungan diplomatik dengan negara asing).'j3 b Wirjono 

Prodjdikoro menjabarkan ketiga fungsi tersebut dalam pengertian sebagai 

berikut. Pertama, adalah kekuasaan mengadakan peraturan-peraturan dalam 

garis besar, yang memuat prinsip-prinsip yang hams diturut oleh m a s y d t  

pada tingkah laku para anggotanya. Kekuasaan mana dinamakan kekuasaan 

I5'sri Soemaniri M., Undong-Unclang Daror 1945 K e d u d u h  cian Aspek-As@ 
Perubahannyq Unpad Press, Bandung, 2002 hlm. 2. List juga Sri Soernantri M., Pengantar 
Perbancgnpan H u h  ..., Op. Cif.. him. 6. 

'511bid, hlm. 6. 
1 5 2 ~  Dewa Atmadja, Hak Menguji Materiil Mahkamah Agung Dalam Pembagian 

K e k v a a n  Menuruf 7I7JD 1945, &lam Jurnal llmiah Hukum, LEGALITY, Volume 6NIJuni 
1997, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Malang, 1997, hlm. 46. 

'S3~umali, Reduksi KeKuasaan Eksekutiydi Biahg Peratwan Pengganti Undang-Undang 
(Perpu), UMM Pres, Malang, 2002, hlm. 9. 



Iegislatif. Kedua, kekuasaan untuk melaksanakan prinsipprinsip itu dalam 

praktik dengan mengingat keadaan dm peristiwa tertentu. Kekuasaan mana 

dinamakan kekuasaan Eksekutif. Ketiga, kekuasaan untuk menyatakan: 

1. Apakah para anggota masyarakat dalam perhubungan mereka satu sama lain 

bertingkahlaku sesuai dengan peraturan-peraturan legislatif tersebut; dan 

2. Apakah kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan peraturan-peraturan 

legislatif tersebut tidak menyirnpang dari prinsip-prinsip yang tennuat di 

dalamnya. 

3. Kekuasaan mana dinamakan kekuasaan yudikatif.lS4 

Teori pemisahan kekuasaan (separation of powers) pada awalnya 

dikemukakan oleh John Locke pada tahun 1690, dan kemudian dikembangkan 

oleh Montesquieu pada pertengahan abad X?W dengan ajarannya yang 

terkenal, Trias Politics. Teori atau doktrin ini bertujuan untuk mencegah 

terkonsentrasinya kekuasaan secara absolut di satu tangan, sehingga 

cenderung sewenang-wenang dan berpeluang untuk menimbulkan 

penyalahgunaan kekua~aan. '~~ 

Montesquieu di dalam L 'Esprir des  lois (Jiwa Undang-Undang) antara 

lain mengemukakan, bahwa apabila kekuasaan legislatif dan kekuasaan 

eksekutif dipegang oleh satu orang atau badan, maka tidak akan ada 

'kemerdekaan' (Zibertyl, karena ada kekhawatiran di antara para anggota 

masyarakat, bahwa seorang (monarch) atau satu badan yang berkuasa itu akan 

membikin peraturan-peraturan yang kejam dan sekali akan melaksanakan 

peraturan-peraturan itu secara kejam. 

' w i j o n o  Prodjodikoro, Asm-As& Ilmu Negurd ddn Politik, PT. Erem, Bandug, 
1971, hlm. 65-66. 

'Ss~umali, Lee. Cit. 



Apabila kekuasaan yudikatif (kehakiman) dan kekuasaan legislatif 

dipegang oleh satu orang atau satu badan, maka kehidupan dan kemerdekaan 

para oknum akan terserahkan kepada suatu pengawasan yang bersifat 

sewenang-wenang (arbitary controle), karena pengawasan atas pelaksanaan 

peraturan dipegang oleh si pembuat peraturan. 

Apabila kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh 

satu orang atau satu badan, maka seorang Hakirn leluasa untuk sebagai 

seorang penindas (oppress04 bertindak secara paksaan. Oleh karena hal-ha1 

itulah maka gagasan pemisahan kekuasaan diperlukan, walaupun sebagaimana 

diisyaratkan Mac Iver dalam bukunya The Modem State, menyatakan the 

absolut separation of powers prescribed by Montesquieu is obviously 

immposible (Pemisahan mutlak dari kekuasaan-kekuasaan seperti 

digambarkan oleh Montesquieu adalah terang tidak m ~ n ~ k i n ) . ' ~ ~  

I Dewa Atrnadja mengemukakan, dari dunia barat dapat dietahui ada 

3 (tiga) ajaran separation ofpowers, meliputi: Trim Politics, Dikotomi fDuo 

~ o l i t i c o ) ' ~  clan Catur  raja'". Ajaran Dikotomi atau Duo Politico dianut 

Godnow, yang membagi kekuasaan negara atas kekuasaan politik 

pemerintahan dan kekuasaan kehakiman. Ajaran Catur Praja dianut oleh Van 

Vollenhoven. yang membagi kekuasaan negara, masing-masing kekuzsaan 

perundang-undangan, pemerintahan, peradilan dan polisi.'59 

lS1bid, hlm. 66. 
ln~ ik~torn i  (Dua Politico) kekuasaan n e w  itu meliputi: (1) kekuasaan negara dalam 

pditik ban pemeaintahan; (2) kekuasaan negara dalarn hukum dan keadilam 
'*~erdasarkan ajaran catur praja C.V. Vollen Hoven, otonomi mencakup aktivitax !. 

Membentuk perundangan sendiri (zelfwetgeving); 2. Melaksanakan perundangan sendiri 
(zelfuitvmring); 3. Melakukan peraditan sendin' (zel@echispraak); dan 4. Melakukan t u p .  
kepolisian sendiri (zelflpofitie). Lihat Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, 
Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3. 

"3 Dewa Atmadja, Hak Menguji Mderiil. .., Op. Cit., hlm. 45. 



Hans Kelsen mengemukakan, bahwa doktrin tentang tiga kekuasaan 

negara -secara hukum- adalah doktrin tentang tahap-tahap pembentukan dan 

penerapan tata hukum nasional. Karena hukum mengatur pembentukannya 

sendiri, maka pembentukan norma-norma umum pun mesti berlangsung sesuai 

dengan norma-norma umum lainnya. Proses legislatif (pembuatan undang- 

undang), yakni, pembuatan norma-norma hukum m u m ,  sekurang-kurangnya 

dibagi ke dalam dua tahapan, yaitu: (1) pembentukan norma-norma umum 

yang biasanya disebut pembentukan undang-undang (tetapi terdiri juga atas 

pembentukan hukum kebiasaan); dan (2) pembentukan norma-norma umum 

yang mengatur proses pembuatan undang-undang ini. Norma-norma yang 

disebut belakangan merupakan isi esensial dari sistem normatif yang disebut 

kon~ti tusi . '~ 

Dalam praktik, teori atau ajaran pemisahan kekuasaan itu tidak dapat 

dijalankan secara konsekuen. Selain tidak praktim, pemisahan secara absolut 

antara cabangcabang kekuasaan yang meniadakan sistem pengawasan atau 

keseimbangan antara cabang kekuasaan yang satu dan yang lain dapat 

menimbulkan kesewenang-wenangan menurut atau di dalam lingkungan 

masing-masing cabang kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, bagaimanapun 

juga tetap diperlukan suatu mekanisme yang mengatur hubungan antara 

cabangcabang, kekuasaan itu baik dalam rangka menjalankan bersama suatu 

fungsi penyelenggaraan negara maupun untuk saling mengawasi antara 

cabang-cabang kekuasaan yang satu dan cabang kekuasaan yang lain. 

Pemikiran mengenai mekanisme saling mengawasi clan kerjasama ini telah 

'%ms Kelsen, General Theory o f b . . .  Op. Cit., hlm. 258. 



melahirkan teori-teori modifikasi atas ajaran pemisahan kekuasaan, yaitu teori 

"pembagian kekuasaan"(distribution of power) yang menekankan pada 

pembagian fungsi-fbngsi pemerintahan, bukan pada pemisahan organ, dan 

teori "checks and balances".'6' 

Dalam suatu negara yang benar-benar menganut asas kedaulatan 

rakyat, pembagian ketiga fungsi pemerintahan itu (legislatif, eksekutif dan 

yudikatif), sama sekali tidak mengurangi makna bahwa yang sesungguhnya 

berdaulat adalah rakyat. Semua fbngsi pemerintahan itu tunduk pada kemauan 

rakyat atau mejelis yang mewakilinya. Di bidang legislatif, ralcyat mempunyai 

otoritas tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya suatu produk legislatif. 

Di bidang eksekutif, rakyat mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan atau 

setidak-tidaknya mengawasi jalannya roda pemerintahan dan menjalankan 

peraturan hukurn yang ditetapkannya sendiri. Begitu pula di bidang yudikatif, 

rakyatlah yang mutlak berkuasa untuk mengambil keputusan akhir dan 

tertinggi dalam hngsi-fungsi judisial. Siapapun yang melaksanakan hngsi- 

hngsi itu di dalam praktik penyelenggaraan negam memperoleh kekuasaan 

yang tergenggam di tangannya dari ralcyat jua.I6' 

C. Teori Konstitusi dan Pengawasan 

Unsur pokok dalam pelajaran Hukum Tata Negara adalah Konstitusi. 

Artinya kalau kita akan mempelajari Hukum Tata Negara adalah yang utama 

hams dipelajari adalah konstitusi atau hukum dasar hi. 

161~agir Manan, Lembaga Kepresidenan, Gama Media, Yogakarta, 1999, hlm. 9-10. 
162~i&ly Asshiddiqie, ~ h o l i d b s i  iaskuh UUD 1945 ..., 0b Cit., hlm.42. 



Konstitusi itu ada dua macam yaitu konstitusi tertulis yang biasa 

disebut Undang-Undang Dasar (UUD) dan konstitusi yang tidak tertulis yang 

biasa disebut Konvensi. Hampir semua negara di dunia ini mempunyai 

konstitusi tertulis di samping konvensi-konvensinya kecuali Inggris dan 

Kanada. Di Inggris dan Kanada yang dipakai hanyalah hukurn dasar yang tak 

tertulis (~onvensi ) . '~~ 

Pandangan tersebut menggambarkan bahwa konstitusi dapat berupa 

Undang-Undang Dasar seperti halnya di negara Indonesia menggunakan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional 

berbangsa dan bernegara yang sudah barang tentu memiliki tujuan yang asasi, 

yang secara garis besamya semua konstitusi di dunia ini mempunyai tujuan: 

1, Mengatwr lembaga-lembaga negara dan wewenang-wewenangnya. 

2. Mengatur tentang perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Karena 

adanya Konvensi maka dengan sendirinya masih banyak yang diatur di 

luar konstitusi te ta~i  mempunyai sifat dan kekuatan mengikat seperti 

k~nsti tusi . '~ 

C.F. Strong berpendapat bahwa konstitusi negara modem ialah 

memberikan batasan kemajuan.. . "is one which has developed an ahwledged 

body of laws and conventions for the working of these three finctions of 

goverment".'65 Di sarnping itu terdapat pula tujuan konstitusi ialah untuk 

-- 

' 6 3 ~ o h .  Mahfud M.D, Daar dun SIruRrw Ketatanegaraan Indonesia, UII Press, 
Yogyakatta, 1993 hlm. 80 

' 6 4 ~ o h .  Mahfid M-D, Ibid 
'%.F. Strong M&m PoliticalComtitutions. London, Sidgwick and Jackson Ltd. 1963, 

hlm. 11 



membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang 

diperintah, clan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berda~1at.l~~ 

Kemudian tujuan diadakannya konstitusi itu adalah untuk mendasari 

secara fundamental pencapaian tujuan negara. Secara spesifik yang menjadi 

tujuan konstitusi itu adalah untuk mengadakan tata tertib, menegakkan 

keadilan., mengusahakan kepastian, membatasi dan mengendalikan kekuasaan 

pemerintah., memudahkan para pihak mematuhi hak dan kewajiban, memuat 

hak-hak yang diperintah, merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat, 

mengatur lembaga-lembaga, mengatur pemerintahan, serta menjaga 

keseirnbangan antara ketertiban, kekuasaan, dan kebebasan dalam konteks 

manusia hidup bernegara.16' 

Di antara tujuan konstitusi tersebut ialah membatasi dm 

mengendalikan kekuasaan pemerintah dan mengatur lembaga-lembaga, ha1 ini 

dapat diterapkan agar setiap lembaga negara tidak saling bertabrakan 

kewenangan seperti halnya diterapkan dalam kekuasaan kehakiman, baik 

Mahkarnah Agung maupun Mahkarnah Konstitusi disatu pihak dan Komisi 

Yudisial dipihak lainnya. 

James Bryce sebagaimana dikutip C.F. Strong mengemukakan, bahwa: 
Constitution is aparne of political society, organized through and by 
law, one in which law has established rmanent invtitutions which 
recognizedfinction and definite rights. I&? 

(Terj. Konstitusi merupakan kerangka masyarakat politik (negara) 
yang diorganisir dengan dan melalui mana h u h  menetapkan 
lembaga-lemb'aga permanen, fungsi alat-alat perlengkapan negara dan 
hak-hak yang telah ditetapkan). 

'66Ni'matul Huda, UUD 1945, .... UZZ Op Cit. hlm. 43, Rajawali Pers, PT. Raja Grafiido 
Persada, 2008, him. 43 

I6'~stim Riyanto, Teori Komtitusi, Yapemdo Bandung, Cetakan ketiga, Bandung, 2006, 
him. 385 

16'c.~. Strong, Modem Political ..., Lo-Cit. hlm. 11. 



C.F. Strong berdasarkan pengertian konstitusi James Bryce tersebut 

kemudian mengemukakan, bahwa: 

Constitustion is a collection of principles according to which the 
power of the govemment, the rights of the governed, and the relations 
between the two adjusted.'69 

(Terj. Konstitusi adalah kumpulan dari asasasas dimana kekuasaan 
negara (pemerintah), hak-hak yang diperintah clan hubungan di antara 
keduanya (pihak yang memerintah dan yang diperintah) diatur). 

Berbeda dengan James Bryce clan C.F. Strong, Rosco J. Tresolini dan 

Martin Shapiro terkait den@ Konstitusi Amerika Serikat mengemukakan, 

bahwa Konstitusi Amerika Serikat mengatur 3 (tiga) masalah pokok, yaitu: 

1. The framework or structure of government; 

2. The power of the govemment; 

3. It restrains the exercise of these power by government oflcials in order 

that certain individual right can be preserved.'70 

Secara garis besar, materi atau kaidah konstitusi menurut J.G. 

Steenbeek berisi 3 (tiga) ha1 pokok yaitu: 

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan war@ negara; 

2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersufat 

fundamental; dan 

3. Adanya pmbagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat 

fi~ndamental."~ 

Carl Schmith dalam bukunya yang berjudul Verjkssung Lehre 

membagi kontsitusi ct.alam 4 (empat) pengertian, yaitu: 

'69~bid 
170~idodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, Sumber Hukum Tata Negara F o d  a? 

Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 20. 
171 Widodo Ekatjahjana, Pengujian Peraturm.., Op. Cit., hlm. 14. 



I. Konstitusi dalam arti absolut. Konstitusi dalam arti absolut ini terbagi 

menjadi 4 (empat) sub pengertian, yaitu: 

a. Konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang nyata yang 

mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi-organisasi 

yang ada dalam negara; 

b. Konstitusi sebagai bentuk negara, dan yang dimaksud dengan bentuk 

negara adalah negara dalam arti keseluruhan. Bentuk negara itu bisa 

demokrasi atau monarkhi. Sendi demokrasi adalah identitas dan sendi 

pada monarkhi adalah representasi; 

c. Konstitusi sebagai faktor integrasi. Faktor intergrasi ini sifatnya bisa 

abstrak dan hgsional.  Abstrak misalnya, hubungan antara bangsa clan 

negara dengan law kebangsaannya, bahasa persatuannya, bendera 

sebagai lambang persatuan dan lain-lain. Sedangkan hgsional karena 

tugas konstitusi mempersatukan bangsa melalui pemilihan umum, 

referendum, pembentukan kabinet, dan sebagainya; 

d. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma-norma hukum yang 

tertinggi di dalam negara. Jadi konstitusi itu merupakan norma dasar 

yang merupakan sumber bagi norma-noma lainnya dalam suatu 

negara. 

2. Konstitusi dalam arti relatif. Konstitusi dalarn arti relatif adalah konstitusi 

yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu di dalam 

masyarakat. Konstitusi dalam pengertian ini dapat di bedakan menjadi 2 

(dua), yaitu: 



a. Konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis liberal agar hak- 

haknya dijamin tidak dilanggar oleh penguasa; 

b. Konstitusi sebagai konstitusi dalam arti formal atau konstitusi tertulis. 

Dengan adanya konstitusi formal tirnbul pertanyaan, apakah yang 

dirnaksud dengan konstitusi dalam arti material? Konstitusi dalam arti 

material adalah konstitusi yang dilihat dari segi materi atau isinya. Materi 

atau isi dari konstitusi itu menyangkut hal-ha1 yang bersifat mendasar atau 

pokok bagi rakyat dan negara, dan karena pentingnya hal-ha1 tersebut maka 

untuk mernbuat suatu konstitusi diperluka. prosedur khusus. Prosedur 

khusus itu bisa dilakukan secara sepihak, dua pihak, atau banyak pihak. 

3. Konstitusi dalam arti positif. Oleh Carl Schrnith dihubungkan dengan 

ajaran Dezisionismus yaitu ajaran keputusan. Menurut Carl Schmith 

selanjutnya konstitusi dalam arti positif itu mengandung pengertian 

sebagai keputusan politik yang tertinggi berhubung dengan pembuatan 

Undang-Undang dasar Wiemar pada tahun 1919 yang menentukan nasib 

selunik r a k ~ s t  Jerma, karena Undang-Undang Dasar itu telah mengubah 

struhtur pemerintahan yang lama dari stelsel monarchie di mana 

kekuasaan raja masih kuat menjadi pemerintahan yang parlementer. 

4. Keempar, konstitusi dalarn arti ideal. Disebut konstitusi dalam arti ideal 

karena ia merupakan idaman dari kaum borjuis liberal agar hak-hak 

asasinya d i l ind~n~i . "~  

172~ajlurrahman Jurdi, Komisi Yudisial, Dari kgitimmi Hinga Revitalismi Moral 
Hakim, ~reasi Wacana, Yogyakarta, 2007, hlm.llO- 113. 



Berkaitan dengan keberadaan konstitusi dalarn suatu negara Lord 

Bryce mencatat ada 4 (empat) motif timbulnya konstitusi: 

1. Adanya keinginan anggota warga negara unkk menjamin hak-haknya 

yang mungkin terancam dan sekaligus membatasi tindakan-tindakan 

penguasa; 

2. Adanya keinginan dari pihak yang diperintah atau yang memerintah 

dengan harapan untuk menjamin rakyatnya dengan menentukan bentuk 

suatu sistem ketatanegaraan tertentu; 

3. Adanya keinginan dari pembentuk negara yang baru untuk menjamin tata 

cara penyelenggaraan ketatanegaraan; 

4. Adanya keinginan untuk menjamin kerjasama yang efektif antar negara 

bagian. 

Berdasarkan pendapat Lord Bryce tersebut, maka paham konstitusi 

memiliki makna bahwa pemerintahan berdasarkan atas hukum dasar 

(konstitusi), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (abs~lutisme).'~~ 

Paham konstihlsionalisrne, men- C.H. Meiiwain dalam bukunya 

Constitutionalism: Ancient and Moa2m ( 1947). menghendaki eksistensi dua 

elemen penting sekaligus, yaitu: 

1. Hukum sebagai pembatas bagi kernungkinan kesewenang-wenangan 

kekuasaan; dan 

2. Akuntabilitas politik sepenuhnya dari pemerintah (government) kepada 

yang diperintah (governed). 

'73~itik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tala Negara Indonesia Pasca Amandemen 
UUD 1945, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 76-77. 

174~bid, hlm. 77. 



Melalui sistem konstitusi dalarn pemerintahan inilah akan melahirkan 

kesamaan hak dan kewajiban warga negara serta perlindungan di dalam 

hukum dan pemerintahan, karena pemerintah (penguasa) dalam menerapkan 

aturan rnerujuk pada aturan dasar yang berlaku (konstitusi) bukan kekuasaan 

yang dimiliki. 

Aristoteles dalam bukunya Politica mengemukakan, konstitusi 

merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara, dan menentukan apa yang 

dimaksudkan dengan badan pemerintahan, dan apa akhir dari setiap 

masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan, dan penguasa hams mengatur 

negara menurut aturan-aturan tersebut. Dengan demikian, suatu pemerintahan 

berkonstitusi adalah, pertama, pemerintahan itu dilaksanakan untuk 

kepentingan mum; kedua, pemerintahan itu dilaksanakan menurut hukum 

yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat 

secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi; 

ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan 

atas kehendak rakyat bukan berupa paksaan-tekanan seperti yang 

di laksanakan pemerintahan despotis. Pemikiran ini jelas sekali merupakan 

kelanjutan dari cita pemikiran Plato mengenai cita negara hukum seperti yang 

dikenal sekarang ini. ' 75 

Dasar yang paling tepat dan kokoh bagi sebuah negara demokrasi 

adalah sebuah negara konstitusional (constitutional state) yang bersandar 

kqada sebuah konstitusi yang kokoh pula. Konstitusi yang kokoh hanyalah 

konstitusi yang jelas faham konstitusinya atau konstitusionalismenya, yaitu 

'75~zhary, Negara Hukum Indonesia .. , Op. Cit. hlm. 20-21. 



yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga 

legislatif, eksekutif dan yudikatif secara seimbang dan saling mengawasi 

(checks and balances), serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti 

penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to 

filJlll) hak warga negara dan hak asasi manusia (HAM). Atau dengan kata 

lain, konstitusionalisme adalah paham mengenai pembatasan kekuasm dan 

jaminan hak-hak rakyat melalui k0n~ti tusi . l~~ 

Konstitusi yang kokoh bagi sebuah constitutional state juga hams 

merupakan konstitusi yang legitimate, dalam arti proses pembuatannya hams 

secara demokratis, diterima dan didukung sepenuhnya oleh seluruh komponen 

masyarakat dari berbagai aliran dan faham, aspirasi dan kepentingan. Hasyom 

mengemukakan, adanya empat cara proses pembuatan konstitslsi yang 

demokratis, yaitu: 

1. By a democrati~alIy constituted assembly; 

2 .  Bv a democratically elected parliament: 

3. By popular referendum: dan 

4 .  By popularly supported constitutional commission.' 77 

A. Hamid S. Attamimi mengemukakan pentingnya suatu konstitusi 

atau Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi 

batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara (atau kekuasaan 

pemerintahan) itu dijalankan. Kekuasaan pemerintahan (venvaltung) secara 

formal mengandung kekuasaan mengatur dan kekuasaan memutus 

'76~bdul Mukhtie Fadjar, H u h  Konstitusi atm MahRamah Konstihcsi, Sekretariat 
Jenderal dan Kepaniteraan  ah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 34-35. 

'77~bid, hlm. 35. 



(verirdnungs - und entscheidungsgewalf), dan secara material mengandung 

dua unsur yang berkaitan, yaitu unsur memerintah dan unsur 

menyelenggarakan (element der regierung und dm der voll~iehung).'~~ 

C.M. Zoethout relevan dengan kecenderungan kekuasaan negara 

(governmental power) yang menyimpang, mengisyaratkan pentingnya gagasan 

konstitusionalisme (the idea of constitutionulism), agar terwujud apa yang 

disebut dengan co&itutional government (negara atau pemerintahan yang 

konstitusional). 

Ciriciri dari constitutional government itu menurut Zoethout di 

antaranya adalah: 

1. Separation ofpower among several organs of the state, between legistiom 
o legislature, executive, and judiciary; (Pemisahan kekuasaan di antara 
organ-organ negara antara badan legislatic eksekutif dan yud i t i f )  

2. Federalism, or division of power between central and local authorities; 
(federalisme atau pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dm 
pemerintah daerah) 

3. Representation, whereby those in ofice act as representatives qf their 
constituents, whether elected by them or not; (lembaga penvakilan. dimana 
mereka yang duduk apakah melalui sistem pemilihan atau tidak bertindak 
sebagai perwakilan dari konstituemya;) 

4. Acmuntabilty of the members of government; (akuntabilitas pemerintah 
(para penyelenggara pemerintahan)) and 

5. Independent judiciary to review the actions of governmental organs. 
(pengadilan yang independen untuk mengawasilmenguj i tindakan-tindakan 
organ negaralpemerintah).180 

Demikianlah berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, kiranya 

dapat dikemukakan, bahwa konstitusi atau undang-undang dasar m e ~ p d c a n  

- - - 

178 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presidn Republik Indonesia &am 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, (disertasi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 
215. 

"%fidodo Ekatjahjana, Pengujian. .. Op. Cit., hlm. 15. 
Is0lbid, hlm. 15-16 



sumber hukum formal yang tertinggi dalam negara, yang mengatur dan 

menentukan salah satunya adalah kedudukan dan wewenang organ-organ 

perlengkapan negara yang meliputi cabang kekuasaan legislatif, eksekutif clan 

yudikatif atau cabang kekuasaan kehakiman. Konstitusi dengan demikian 

tidak saja sekedar menjadi landasan konstitusional penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman dalam negara, akan tetapi juga menjadi katalisator bagi 

pelaksanaan kekuasaan peradilan dan kedaulatan rakyat, ha1 mana dijarnin 

secara konstitusional oleh UUD 1945 Pasal24 tentang kekuasaan kehakiman. 

Pada hakikatnya, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah salah 

satu pelaksanaan dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, putusan-putusan 

hakim pada dasarnya harus mencerminkan kedaulatan takyat. Dalam pengertian 

lain, pelaksanaan k b l a t a n  rakyat bukan hanya menjadi hak eksklusif dari 

lembaga legislatif yang secara institusional mencerminkan perwakilan rakyat, 

tetapi juga menjadi hak dan kewajiban yang dirniliki h a k i i  melalui putusannya 

yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dalarn kaitan itu. menjadi sangat 

beralasan bila hakim memiliki kewenangan untuk menpji undang-undang yang 

dihasilkan DPR sebagai bagian dari wewenangnya dalarn melaksanakan 

kedaulatan rakyat. Posisi ini sering menjadikan hakirn sebagai "counter 

majoritmian" yang seolah-olah menunjukan suprerioritas hakim, tetapi 

sesungguhnya merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan 

keseimbangan yang menjadi sendi dasar dalam kehidupan demokrasi. Namun 

demikian, kewajiban h a k i i  untuk mengacu pada nilai-nilai ideal Pancasila dan 



rasa keadilan masyarakat bukan tanpa masalah sama sekali. Kedua acuan itu 

pada situasi tertentu dapat bertentangan satu sama lain. 

Asumsinya, memang nilai-nilai hukum dan keadilan dalam Pancasila 

adalah cerminan dari rasa keadilan rakyat Indonesia. Tetapi, dapat terjadi rasa 

keadilan yang berkembang di tengah rakyat Indonesia justru bertolak belakang 

dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Kontradiksi seperti itu terjadi misalnya 

dalam kaitan dengan perubahan UUD 1945. Pertanyaannya, apakah perubahan 

UUD 1945 yang merupakan penvujudan dari perubahan masyarakat benar- 

benar mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila? Bila benar apakah berarti 

UUD 1945 yang dihasilkan oleh para pend i  negara kita bertentangan den- 

Pancasila sehingga perlu diubah? Jikapun terdapat perubahan adakah batas- 

batas tertentu yang dapat dijadikan pedoman bahwa perubahan tersebut sudah 

sesuai dengan nilai dasar Pancasila? Kontradiksi seperti itu mengandung 

konsekuensi pada pertanggungjawaban hakim, apakah haws tunduk pada 

nilai-nilai Pancasila atau mengikuti perkembangan masyarakat. Secara ideal 

hakim bertugas pula untuk mengendalikan perkembangan masyarakat agar 

tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar Pancasila, tetapi sikap ini dapat 

dipandang konservatif karena bertentangan dengan kecenderungan publik. 

Sebaliknya, bila hakim bersifat sangat responsif pada perkembangan 

masyarakat dapat juga dinilai sebagai tindakan yang menyirnpang atau 

menyeleweng dari nilai-nilai dasar Pancasila. 

Di tengah kecenderungan global dewasa ini yang didominasi oleh 

paham pasar bebas dan liberalisme politik persoalh tersebut menjadi sangat 



sulit, karena pada dasarnya Pancasila mengandung paham ideologi tertentu 

yang pada dasarnya bersifat anti liberal. Dalam situasi seperti ini hakim 

dituntut peranannya untuk menghasilkan putusan-putusan yang dapat 

mengatasi ketegangan nilai seperti itu. 

Di dalam UUD 1945 disebutkan, bahwa penyelenggaraan kekuasaan 

kehakirnan tersebut 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 ~onstitusi.'" 

Di dalam Pasal 24 UUD 1945 disebutkan, bahwa 'kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.' Ada makna intrinsik yang 

hams dipahami yang berkaitan dengan teks UUD tersebut. Makna pertama, 

kekuasaan kehakiman bukanlah kekuasaan yang terbelenggu oleh kekuasaan 

yang lain. Artinya rid& ada satupun lembaga negara yang bisa mencampuri 

keputusan-keputusan yang diam bil oleh hakim. baik di lingkungan Mahkarnah 

Agung maupun lembaga peradilan di bawahnya, juga hakim Mahkamah 

Konstitusi. Kemerdekaan ini adalah bentuk apresiasi atas segala otonomi 

impersonal atas hakim sebagai individu yang memiliki integritas dan 

kekuasaan kehakiman secara kelembagaan yang terjelma dalam lembaga 

peradilan. Kedua, adalah menyangkut tanggungjawab hukum untuk 

menjalankan amanah hstitusional yaitu lembaga peradilan. Jadi lembaga 

peradilan itu sesungguhnya secara filosofis tidak ada, akan tetapi yang 

' 8 1 ~ i k ~  jiiga P a 1  2 Ua&g-Uiidlmg NOmOf 4 TdhW 2004.JO PUal 18 UU N6. 48 
tentang kekuasaan kehakiman. 



membuat lembaga ini ada adalah secara fungsional karena adanya hakim- 

hakim yang bertugas menjalankan hukum di dalamnya. Ketiga, sesuai dengan 

tugasnya, maka yang dilakukan oleh hakim adalah menegakkan hukum dan 

keadilan. Jadi bukan hanya hukum yang ditegakkan, akan tetapi juga nuansa 

keadilan dari hukurn itu juga tidak bisa dilepaskan dari keputusan hakim, 

sehinga keputusan hakii  tidak hanya sekedar keputusan hukum, tetapi juga 

keputusan yang adi1.lS2 

Hakim dengan segala penoalannya, merupakan jabatan yang sangat 

penting, sekaligus terhormat. Kondisi yang mengharuskan hakim memahami 

preferensinya adalah bukan karena dia sebagai pejabat negara atau pejabat 

formal semata, akan tetapi posisi dan kewenangan yang dimilikinya sangat 

menentukan keberadaan seseorang di mana pun dia berada. Hakim tidak boleh 

sewenang-wenang melakukan pelanggaran atau mengeluarkan keputusan yang 

tidak berpihak kepada kebenaran dan fakta hukum, karena jika itu yang 

terjadi, maka nilai-nilai intrinsik, anggapan-anggapan dan doktrin-doktrin 

sosial yang berkembang di masyarakat, bahwa hakim adalah pemilik otoritas 

kebenaran untuk menentukan salah benarnya suatu perkara akan menjadi 

rusak posisinya.'83 

Jabatan hakim adalah jabatan yang paling mulia karena menyangk-ut 

posisinya sebagai wakil Tuhan di bumi yang menentukan salah atau benarnya 

seseorang, yang menyebabkan seseorang mendapatkan hukuman atau tidak 

karena kesalahan yang telah dibuatnya. Hakim lqahya penentu nasib 

sebagian manusia yang jika dipersepsi akan dapat menghancurkan posisi 

'82~ajlunsthman ~urdi, Komisi Ydsial . .  ., Op. Cit., hlm. 80-81. 
'831bi4 hlrn. 82. 



kemanusiaan hakim sebagai makhluk yang paling tinggi derajat 

kemanusiaannya. Oleh karena itu menurut Reksodiputro, ada beberapa 

perilaku yang hams dijalankan secara konsisten oleh hakim yang 

bersangkutan, yaitu sebagai berikut: 

Pertarna, berperilaku adil. Hakim hams mengacu pada keadilan yang 

berlaku di masyarakat. Apabila negara melalui pemerintah (eksekutif) cian DPR 

(legislatif) menerbitkan peraturan yang tidak adil (unjust law), maka adalah 

kewajiban pengadilan (hakin) mtuk meluruskannya. Hakim bukan 'terompet 

undang-undang', yang melalui keputusannya dapat menciptakan 'legal rules' 

dengan menafsirkan peratman yang tidak adil itu agar d a m  memenuhi rasa 

keadilan dalam masyarakat atau mengisi kekosongan penafsiran peraturan 

(wntoh judge mu& law' atau judicial legislation' addah dalam putusan 

mengenai 'pencurian listrik' dan 'perbuatan melawan hukurn'). 

Perilaku hakim harus bebas dari ketidakpantasan atau ketidakpatutan 

(inproper b e h i o r :  unpr~priew). Dalam sidang dan kesehariannya hakim 

harus berperilah tanpa cela tidak takut pada kritik masyarakat, tidak 

berharap pujian dari masyarakat dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap pengadiian. 

Kedua, berperilaku jujur. Hakim tidak boleh berlaku curang dalam 

perkara yang dihadapinya. Ketiga, mempertanggundawabkan keputusannya. 

Seorang hakim barus mempertanggungjawabkan keputusannya terhadap 

kawan sejawatqa maupun profesi hakim lain. Keempat, menjunjung tinggi 

hatga diri. Seorang hakim hams mencegah timbulnya kecurigaan, bahwa 



dirinya dm jabatannya telah dimanfaatkan (oleh hakim tersebut atau orang 

lain) untuk meyakinkan atau untuk memaksa seseorang atau suatu perusahaan 

memberikan sumbangan kepada suatu usaha komersial. Oleh karena itu, 

seorang hakim hams dapat menahan diri mempergunakan kekuasaan 

jabatannya (the power of his ojyice) untuk kepentingan bisnis atau untuk 

memenuhi ambisi pribadi ataupun politik seseorang. 

Kelima, berdisiplin tinggi. Menghargai waktu yang telah disediakan 

oleh mereka yang berperkara (termasuk saksi-saksi, penuntut umum dan 

advokat), maka haki i  hams sering menunjukkan sikap berdisiplin tinggi. 

Keenam, sikap profesional. Setiap tindakan atau perilaku tidak profesional 

yang terjadi dalarn sidang harus ditertibkan dm diperbaiki. Setiap tindakan 

yang tidak profesional Qalam sidang perlu diproses untuk dilaporkan kepada 

organisasi profesi yang bersangkutan, agar dapat diperiksa dan dikenakan 

tindakan disiplin. 

Ketujuh, berperilaku rendah hati. MTalaupun dalam sidang hakim 

sangat berkuasa, akan tetapi perilakunya tetap rendah hati dan tidak 

memamerkan kekuasaannya. Hakim hams ramah terhadap teman sejawat dan 

siapapun yang terlibat dalam proses per~idangan. '~ 

Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah 

peradilan negara clan ditetapkan dengan undang-undang.'85 Peradilan negara 

menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan ~ancasila.''~ 

Ig4Lihat, Zbid, hlm. 101-104. 
'"Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Jo Pasal 20 UU No.48 

Th 2009 
%hat Pasal 3 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004. Jo Pasal 20 UU No.48 

Th 2009 



Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan 

ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan 

perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman secara 

konstitusianal dilaksanakan oleh: 

1. Mahkamah Agung clan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam 

lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan 

Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Mahkamah Agung merupakan Pengadilan N e w  Tertinggi dari 

keempat lingkungan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(2).'" Mahkamah A p n g  mempunyai kewenangan: 

a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada 
tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang 
berada di bawah Mahkarnah Agung; 

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang; dan 

c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.lS8 

Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai 

hasil pengujian. dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi 

maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah ~ ~ u n ~ . ' ~ ~  

Mahkamah .4gung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan 

penMilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya 

berdasarkan ketentuan undang-undang.lgO 

's'~ihat Pasal 11  ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Jo Pasal20 W No.48 
Th 2009 

lBB~ihat Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Jo Pasal 20 W No.48 
Th 2009 

'89~ihat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Jo Pasal39 UU No.48 
Th 2009 

'Yihat Pasal 1 1  ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Jo Pasal 29 W No.48 
Th 2009 



2. Mahkamah Konstitusi. 

Berbeda dengan Mahkamah Agung, maka Mahkamah Konstitusi 

berwewenang mengadili pada tingkat pertarna dan terakhir yang 

putusannya bersifat final unhk 19' 

a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 Tahun 1945; 

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh W D  1945 Tahun 1945; 

c, Memutus pembubaran partai politik; dan 

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan urnum. 

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24C ayat (I), 

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat bahwa Presiden danlatau Wakil Presiden diduga telah 

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 

korupsi, penpapan, tindak pidana berat laimya atau perbuatan tercela, 

dadatau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden danlatau Wakil 

Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkarnah 

~ ~ u n ~ . ~ ~ ~  Organisasi, administrasi, dan fmansial Mahkamah Konstitusi berada 

di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah ~0ns t i tus i . l~~  Ketentuan 

19'Lihat Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang ?domu 4 Tahun 2004. k Pasal 21 UU No.48 
Th 2009 

192~ihat Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Jo Pasal 29 UU No.48 
Th 2009 

'93~ihat Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Jo Pasal21 UU No.48 
Th 2009 

Ig4Lihat PasaI 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. 



mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan untuk 

masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai 

dengan kekhususan lingkungan peradilan m a ~ i n ~ - m a s i n ~ . ' ~ ~  

Susunan, kekuasaan, dan hukurn acara Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur 

dengan undang-undang tersendiri.Ix Susunan, kekuasaan, dan hukum acara 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang- 

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur dengan 

undang-undang. lg7 

Selain kedua badan pemegang kekuasaan kehakiman itu, terdapat pula 

Perdilan Syari'ah Islam di Previnsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang 

merupakan pengadilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Agarna 

(sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama) dan 

Lingkungan Peradilan Umum (sepanjang kewenangannya menyangkut 

Lcwenangan Peradilan Umum). 

Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan 

kehakiman, LXJD 1945 juga mengintroduksi suatu lembaga negara baru yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi 

Yudisial. Berkenaan dengan kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab, 

UUD 1945 mengatur tentang keharusan untuk menjaga dan menegakkan 

kebmatan, keluhuran martabat, serta perilah hakim yang wewenangnya 

'gS~ihat Pasall3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. 
'96Lihat Pasall4 Gat (1) ~ndang-undang  omo or 4 Tahun 2004. 
'"Lihat Pasal14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. 



diberikan kepada Komisi Yudisial. Wewenang yang dirniliki oleh Komisi 

Yudisial ini pada dasamya merupakan mekanisme untuk menjaga 

akuntabilitas Hakim kepada publik. 

Dalam kaitan dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, 

kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial ini bermakna bahwa kemerdekaan 

yudisial tidak bersifat sewenang-wenang tetapi harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik melalui kehormatan, keluhuran 

martabat, serta perilaku hakim. Di sisi lain tentunya harus terdapat rambu- 

m b u  agar kewenangan Komisi Yudisial ini tidak bersifat mengurangi 

kemerdekaan hakim dalam mengambil putusan. Misalnya, Komisi Yudisial 

tidak boleh mencampuri subtansi dari putusan Hakim, termasuk argumentasi 

yang diberilcan dalam putusan tersebut. 

Secara garis besar bahwa negara yang berdasarkan pada konstitusi 

adalah negata yang dapat menjamin tegaknya hak-hak asasi manusia, adanya 

susunan ketatanegaraan yang diterapkan secara baku termasuk lembaga 

kekuasaan kehakiman. dan adan~a pembagian serta pembatasan tugas 

ketatanegaraan yang fundamental, seperti kekuasaan legislatif eksekutif dan 

yudikati f. 

Secara garis besar bahwa negara yang berdasarkan atas konstitusi 

adalah negara yang dapat menjamin tegaknya hak-hak asasi manusia, adanya 

sususnan ketatanegaraan yang ditetapkan secara baku termasuk lembaga 

kekuasaan kehakiman dan adanya pembagian serta pembatasan tugas 

ketatanegaraan yang hndamental seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif. 



Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, kiranya dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab merupakan 

perwujudan dari asas kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pemisahan 

kekuasaan. Konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kekuasaan 

kehakiman yang bertanggung jawab bersifat saling menguatkan untuk 

mencapai tujuan peradilan yang jujur dan tidak memihak. 

2, Kekuasaan kehakiian yang merdeka bermakna sebagai kemerdekaan 

kekuasaan k e h a k i i ,  baik secara kelembagaan maupun dalam 

pengambilan putusan, dari segala macarn pengaruh kekuasaan lain yang 

bersifat ekstra yudisial, baik dari lembaga kekuasaan negara lainnya 

maupun kekuatan-kekuatan politik aku pengsuuh Idnnya lainnya. 

3. Kekuasaan k e h a k i i  yang bertanggung jawab bermakna dalarn kaitan 

dengan penyelenggaraan pemerintahan secara umum yang menghendaki 

adanya akuntabilitas kekuasaan kehakiman atas pelaksanaan tugas- 

tugasnya. Akuntabilitas kekuasaan kehakiman itu temtama hams tercermin 

dalam putusan hakim atau Pengadilan yang sesuai dengan nilai-ni!ai 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta mencerminkan rasa 

keadilan rakyat. 

4, Mahkarnah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan 

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dari segala macam 

pengaruh ekstra yudisial dan bertanggung jawab pacia rakyat melalui 

penyelenggaraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip Pemerintahan 



yang baik dan bersih melalui serta putusan-putusannya yang sesuai dengan 

konstitusi, kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Kemedekaan 

kehakiman menjamin hakim bebas dan mengambil putusannya tanpa 

disertai kekhawatiran akan akibat atau pembalasan. Oleh karena itu, hakim 

tidak dapat dikenakan sanksi atas dasar putusannya, selama dapat 

memelihara kehormatan, keluhuran martabat clan perilaku dirinya sebagai 

hakim. Upaya untuk menemukan titik keseimbangan antara kemerdekaan 

kehakiman dan akmtabilibsnya merupakan agenda yang hams 

diikhtiarkan oleh lembaga peradilan di Indonesia. Berkenaan dengan 

kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab, Penjelasan Pasal 1 UU 

Nomor 4 Tahun 2004 jelas menyatakan, bahwa sekalipun memiliki 

kgmerdekaan yudisial tetapi dalam melaksanakan tugasnya hakim 

bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat 

Indonesia. Artinya kebebasan >udisial ridak bersifat mutlak tetapi pada 

akhirnya hams dapat dipertan%unpja- a b  kepada rakyat Indonesia. 

Kewenangan Komisi Yudisial yang berkenaan dengan kekuasaan 

kehakiman yang bertanggung jawab, UUD 1945 mengatur tentang 

keharusan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat, serta perilaku hakim yang wewenanpya diberikan kepada 

Komisi Yudisial. Wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial ini pada 

dasarnya merupakan mekanisme untuk menjaga akuntabilitas hakim 

kepada publik. 



6. Lembaga peradilan adalah benteng terakhir ada upaya penegakan hukum. 

Untuk masa kiii, ada beban yang berat bagi lembaga peradilan kita baik di 

tingkat pertama maupun di tingkat akhir. Kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga peradilan memang sangat merosot. Sinyalemen adanya 

mafia peradilan tidak pernah terbantahkan meskipun sangat sulit untuk 

membuktikannya, apalagi sampai pada taraf untuk memberantasnya, 

Perubahan UUD 1945 telah memberi dasar yang cukup kuat bagi 

terciptanya sebuah sistem negara hukum, di mana elemen peradilan 

merupakan bagian yang penting.Tantangan untuk melakukan judicial 

reform adalah guna memposisikan peradilan sebagai lembaga yang 

berwibawa, bukan karena dukungan kekuasaan, tetapi karena seperti 

pengaruh kekuclsaan politik, kelcwclsaan eksekutif, maupun uang. Fsrktor 

terakhir inilah yang justru menonjol pada saat ini, yang semakin kuat 

mengindikasikan merosotnya kepercayaan publik terhadap proses 

peradilan. Judicial reform tidak hanya menyangkut kelembagaar! dari 

peradilan tetapi juga pelaku utarna. yaitu hakim-hakim a n g  akan 

melaksanakan fungsi peradilan. Kehadiran Komisi Yudisial (KY) dalam 

perubahan UUD 1945 diharapkan akan menjadi salah satu upaya untuk 

menegakkan sebuah peradilan yang b e r ~ i h ; ' ~ ~  

7. Pembentukan Komisi YudisiaI (KY) dimaksudkan sebagai upaya untuk 

mengefektifkan mekanisme pengawasan yang kurang efektif di internal 

lembaga peradilan dengan menciptalcan mekanisme pengawasan yang 

' g S ~ ~ o n o ,  Op. CC, hlm. 3 1-32. 



bersifat eksternal. Terkait dengan itu, Komisi Yudisial perlu melakukan 

langkah-langkah pembaruan yang berorientasi kepada terciptanya lembaga 

peradilan yang sungguh-sungguh bersih dan berwibawa guna menjamin 

masyarakat dan para pencari keadilan rnernperoleh keadilan' dan 

diperlakukan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Komiai Yudisial dapat menciptakan iklim dan kondiai yang p~ri t i f  dan 

konstruktif, melalui rekruitmen dan seleksi calon Hakim Agung untuk 

diajukan ke DPR RI; dan pengawasan terhadap keluhuran martabat para 

hakii, kehormatan para hakim dan etika serta moralitas para hakim 

sebagai salah satu unsur penegak hukum; 

8. Dalam kaitan dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, kewenangan 

yang dimiliki Komisi Yudisial ini bermakna bahwa kemerdekaan yudisial 

tidak bersifat sewenang-wenang tetapi hams dapat dipertanggungiawabkan 

kepada publik melalui kehormatan, keluhuran martabat, sertsl perilaku 

hakim. Di sisi lain tentunya hams terdapat rambu-rambu agar kewenangan 

Komisi Yudisial ini t~dak bersifat mengurangi kemerdekaan hakim dalam 

mengambil putusan. Misalnya, Komisi Yudisial tidak boleh mencampuri 

subtansi dari putusan hakim, termasuk argumentasi yang diberikan dalam 

putusan tersebut. 

Dalam doktrin teori konstitusi menjamin adanya pemisahan kekuasaan 

seperti adanya lembaga yudikatif termasuk di dalamnya lembaga kekuasaan 

kehakiman yang befingsi sebagai salah satu -bang kekuasan negara. Cabang 

kekuasaan ini menyelenggarakan fhngsi peradilan. Fungsi untuk 



menyelenggarakan peradilan ini terpisah dari h g s i  legislatif atau membentuk 

undang-undang dan fungsi eksekutif atau fungsi yang melaksanakan undang- 

undang. 

Secara konstitusional fungsi kekuasaan kehakiman atau fungsi 

menyelenggarakan peradilan dipisahkan dari fungsi cabang-cabang kekuasaan 

lainnya dimaksudkan dengan tujuan agar kekuasaan &lam negara itu tidak 

terkonsentrasi dalam 1 (satu) cabang kekuasaan. Pemisahan fungsi tersebut 

juga dimaksudkan agar penyelenggaraan k e k u a m  kehakiman dapat 

dilakukan secara merdeka dan bebas dari intervensi atau pengaruh kekuasaan 

yang lainnya. Tujuannya satu, agar proses peradilan itu dapat bekerja dengan 

objektif dalarn rangka menegakkan hukurn dan keadilan. 

Dalam the Federalist, Alexander Hamilton menyetujui pendapat 

Montesquieu yang menyatakan, "there is no liberty, fthe power ofjudging be 

not separated from the executive and legislative powers." Menurut David 

Currie. ungkapan Hamiton itu menjelaskan, bahwa '=ludzcial independence 

war  essential to ensure the impartial administration of justice and to enable 

the courts to act as a check on other branches of government". Jadi, 

kekuasaan kehakiman yang merdeka pada dasarnya merupakan penwjudan 

dari mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang bertujuan untuk 

melindungi kebebasan hakim. 

Dalarn konsep hukum Indonesia, kekuasaan kehakiman adalah 

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 



menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi 

terselenggaranya Negara Hukum Republik ~ndonesia. '~~ 

Kekuasaan kehakiman sebagai salal~ satu bagian dari h g s i  alat-alat 

perlengkapan negara yang diatur dalam konstitusi merupakan kekuasaan organ 

atau lembaga negara yang berada di lapangan yudikatif. Lazimnya konstitusi- 

konstitusi d a l m  negara-negara konstitsuional modern mengab dengan tegas 

cabang kekuasaan ini, di samping cabang-cabang kekuasaan negara di 

lapangan legislatif dan eksekutif. Hans Kelsen mengemukakan, bukan hanya 

isi undang-undang, tetapi semua norma lain dari tata hukum, seperti 

keputusan-keputusan pengadilan dan administratif ditentukan oleh 

k o n s t i t u ~ i . ~ ~  Dengan demikian, dalam praktiknya, konstitusi tidak saja 

menentukan dan mengatur tentang kedudukan dan wewenang atau fungsi dari 

organ (cabang) kekuasaan kehakiman dan organ-organ lainnya, akan tetapi 

juga menjadi sumber h u h  formal yang tertinggi, yang memberi landasan 

konstitusional bagi penyelenggaraan organ (cabang) kekuasaan kehakiman 

dalam nesara. 

H.R. Sri Suemantri berpendapat apabila dipelajari konstitusi-konstitusi 

yang ada di dunia, di dalamnya selalu dapat ditemukan adanya pengaturan tiga 

kelompok muatan-muatan, yaitu: 
1. adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga 

negara, 

2. adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang 
mendasar* dan 

- - - 

'?asal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945. Liat juga Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2004. 

2Qe~omardi (Alih Bahasa), Hans Kelsen: Teori Hukum Murni D m - D m a r  Ilmu Hukum 
Normatifsebagai Ilmu Hukam Empirik-Deskriptif, Rimdi Press, Jakarta, 1995, hlm. 127. 



3. adanya pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga 
mendasar.'O1 

Salah satu kelompok materi muatan ialah adanya pembatasan dan 

pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar, ha1 mana 

memerlukan pengawasan agar pembagian kekwasaan tersebut dapat terkontrol 

melalui pengawasan. Sehingga teori pengawasan digunakan dalam mengontrol 

pada setiap Lembaga-lembaga Negara, seperti Komisi Yudisial, mempunyai 

kewenangan secara eksternal walaupun masih harus bekerja sama dengan 

Mahkamah Agung unhk mengawasi perilaku hakim. 

Kedudukan clan wewenang Komisi Yudisial dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia sebagai ikhtiar mempetzahankan prinsip-prinsip 

negara hukum yang demokratis. Gagasan negara hukum mempunyai akar 

historis dalam perjuangan menegakkan demokrasi, Dalam pengertian 

sederhana, di negara hukum tidak ada warga negara yang tidak berada di atas 

hukum dan karenanya semua warga negara harus patuh pada h ~ k u m . ~ ~ ~  

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (independent) daq tidak 

memihak (inpartiaf) hams diwujudkan dalam keran&a negara hukum Jang 

demo kratis, akan tetapi kebebasan tersebut di perlukan batasan- batasan baik 

melalui konstitusi maupun perundang-undangan lainnya dan terkontrol agar 

perlindungan hak asasi manusia dapat terjaga. Di samping itu kebebasan 

peradilan melalui putusan hakim hams terukur dan akuntabel? Sudah barang 

tentu akuntabilitasnya akan terwujud bila tetdapat lembaga pengawas baik 

'''HR. Srl Soemantri, UUD 1945 b&d&n dan Asperk-aspek Perubahmfiya, Unpad 
Press, Bandung, 2002, hlm. 3 

"'~ihat: Finnansyah Arifm, Komisi Ywiisal, Pengawal Refrmasi Pemdilan Mendgwng 
di antara Simpati dan Resistenri, Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, 
Jakarta, 2007, hlm. 44. 



secara internal maupun eksternal seperti lembaga Komisi Yudisial yang tidak 

mengganggu independensi lembaga kekuasaan kehakiman. 

Konstitusi merupakan pembentukan dan sebagai batasan kekuasaan 

lembaga negara, ha1 ini dimaksudkan agar lembaga negara tersebut dibatasi 

kewenangamya masing-masing, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

Lembaga negara di republik ini juga dibutuhkan adanya pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang satu sama lainnya saling kontrol dan saling imbang 

(checks and balances) sehingga masing-masing lembaga negara tersebut dapat 

berjalan secara terkontrol clan akuntabel. 

Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai mekanisme kontrol pada 

kekuasaan kehakiman termasuk di dalamnya para hakim dalam pengambilan 

tindakan yudisial, lembaga peradilan mana krkewajiban mempertanggung 

jawabkan baik pelaksanaan h g s i  yudisial maupun pelaksanaan 

a d m i n i s t r a ~ i n ~ a . ~ ~ ~  

Pengawasan sebagai wujud akuntabilitas dan bagian dari checks and 

haionc~r sangat diperiukan untuli dapat meraih independensi clan 

impartialitas. Dalam memutus perkara misalnya, seorang hakim mesti 

mendasarkan pada argumentasi intelegensia dan kemauan belajar, terkontrol 

oleh norma hukum, didukung oleh keberanian dan fikiran yang jernih serta 

bebas dari pengamh (intervensi) juga tidak tergoy* oleh simpati 

terkecuali selalu mengatasnamakan hukum dan keadilan. 

Di negara hukum yang demolaatis suatu lembaga negara tak boleh 

lepas dari dasar konstitusi dan pengawasan seperti halnya lembaga kekuasaan 

'031bid., hlm 46. 



kehakiman, terutama para hakim harus bekerja berdasar atas konstitusi dan 

terkontrol, seperti lembaga Komisi Yudisial. 

Bambang Widjojanto berpendapat berpijak dari teks normatif di dalam 

konstitusi, salah satu kewenangan dari Komisi Yudisial berkaitan dengan 

rekruitmen Hakim Agung; dan berdasarkan segenap uraian yang telah 

dikemukakan di atas, tindakan pengawasan dari Komisi Yudisial juga menjadi 

suatu keniscayaan untuk menjalankan mandat kewenangan, berupa: Menjaga 

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku dari selurwh 

hakim.204 

Mengenai pengawasan haruslah dimaksudkan untuk terwujudnya 

akuntabilitas kekuasaan kehakiman dengan meningkatkan kehormatan dan 

keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, di sunping itu hams 

terjaganya independensi lembaga kekuasaan kehakiman sehingga tidak te rjadi 

adanya upaya interpensi. 

Dari uraian di atas mulai teori ne-eara hukurn, teori pemisahan 

kekuasaan, hingga teori konstitusi dan penfawasan menjadi patokan dasar 

untuk mewuj udkan negara hukum yang demohatis-konstitusional dengan 

teori pengawasan sebagai alat kontrol untuk berjalannya ke arah yang lebih 

baik seperti pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial secara 

eksternal. 

'%ambang Widjojanto, Komisi Yudisial: Chech and Balances cian Urgensi 
Kewenangan Pengawasan, dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI, cet. 
Kedua, 2009, Jakarta, hlm. 122. 



BAB M 
KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM 

KETATANEGARAAN INDONESIA DAN DI BEBERAPA NEGARA 

A. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Perubahan UUD 1945 

Secara teoretis, sistem ketatanegaraan Indonesia terdiri atas 2 (dua) kata, 

yaitu 'Sistem' dan 'Ketatanegaraan Indonesia'. Di dalam  amu us Besar Bahasa 

Indonesia, kata 'sistem' memiliki 3 (tiga) macam arti, yaitu: (I) perangkat unsur 

yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas; (2) susunan 

yang teratur dari pandangan teori, asas, dsb; dan (3) met~de.~" 

Gerald M. Weinberg mengemukakan, bahwa sistem berarti: a set 

objects together with relationship between the objects and between their 

attributes. A. Hamid S. Attarnimi mengemukakan, dengan demikian sistem, 

tidak lain adalah seperangkat objek bersama-sama dengan hubungan antar 

objek-objek tersebut dan antar bagian-bagiannya yang tidak terpi~ahkan.2'~ 

Selanjutnya apa yang dimaksud dengan 'Ketatanegaraan Indonesia'? 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata 'Ketatanegaraan' sebagai 

segala sesuatu mengenai tata negara (politik dan sebagainya); sedangkan yang 

dimaksud tata negara adalah seperangkat pnnsip dasar yang mencakup 

peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi 

dasar pengaturan suatu negara. Dengan demikian, Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia dapat diartikan sebagai segala sesuatu mengenai tata negara 

Indonesia, atau dapat pula diartikan sebagai seperangkat prinsip dasar yang 

205~epartemen Pendidikan clan Kebudayaan, Kmus Besm Bahasa Indonesia (Edki 
Kedua), Balai Pustaka, Jakarta, 19%, hlrn. 950. 

2widodo  Ekatjahjana, Lembaga Kepresidenan &lam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 
Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hlrn. 20. 



merupakan satu kesatuan yang utuh dan saiing terkait antar bagiannya yang 

mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang 

menjadi dasar pengaturan negara Indonesia. Dengan pengertian sistem 

ketatanegaraan Indonesia yang demikian itu, maka pada hakikatnya esensi 

sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Hukum Tata Negara Indonesia. 

Hukum Tata Negara ini mengintrodusir pendapat A.V. Dicey meliputi Hukum 

Konstitusi dan ~onvens i .~ '~  

Sistem ketatanegaraan Indonesia Sebelum Perubahan UUD 1945 

tercermin dalam Sistem Pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud oleh 

Pejelasan UUD 1945. Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam 

Undang-Undang Dasar ialah: 

1. Indonesia idah negara yang berdasar atas hukum (rechtsdaat) 

Negara Indonesia berdasarkan atas hukurn (rechtsstaat), tidak 

berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). 

2: Sistem Konstitusionil 

Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak 

bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 

3. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (Die Gezamte Staatgewalt liegi aUein bei der Majelis) 

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia 

(Vertretungsorgan des willens des staatsvolkes). Majelis ini menetapkan 

Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. 

Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang 



Presiden hams menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang 

telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis 

bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Ia ialah 'mandataris' 

dari Majelis. Ia berkewajiban menjalankan putusan-putusan Majelis, 

Presiden tidak 'neben ' akan tetapi 'untergeordnet ' kepada Majelis. 

4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di 
bawah Majelis 

Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah 

penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan 

pemerintahan ne- kekwasaan dan tanggungjawab adalah di tangan 

Presiden (concentration of power and responsibility upon the President). 

5. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Di sarnpingnya Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. 

Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Penvakilan Rakyat wntu 

rnernbentuk Undang-undang (Gesetzgebung) dan untuk rnenetapkan 

anggaran pendapatan dan belanja negm (Stmtsbegrootingl. 

Oleh karena itu, Presiden hams bekeja bersama-sama dengan 

Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan, 

artinya kedudukan Presiden tidak tergantung pada Dewan. 

6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak 
bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. 

Menteri-menteri itu tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung pada Dewan, akan tetapi 

tergantung pada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden. Meskipun 



kedudukan menteri negara tergantung pada Presiden, akan tetapi mereka 

bukan pegawai tinggi biasa oleh karena Menteri-menterilah yang terutama 

menjalankan kekuasaan pemerintah (pouvoir executijl dalam praktik. 

Sebagai Pemimpin Departemen, menteri mengetahui seluk beluk hal-ha1 

yang mengenai lingkungan pekerjaannya. Berhubung dengan itu, Menteri 

mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik 

negara yang mengenai departemennya. Memang yang diarnksudkan ialah, 

para menteri itu Pemimpin-pemimpin n e p .  Untuk menetapkan politik 

pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja 

bersarna satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden. 

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. 

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat, ia bukan 'diktator', artinya kekuasaan tidak tak 

terbatas. Di atas telah ditegaskan bahwa ia bertanggungjawab kepada 

Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia hams memperhatikan 

sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat. 

8. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat 

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini 

tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem 

parlementer). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi 

tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden 

sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang- 



Undang Dasar atau oleh Majelis Pennusyawaratan Rakyat, maka Majelis 

itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta 

pertanggungjawaban kepada Presiden. 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, kiranya dapat ditarik 

pengertian sebagai berikut: 

1, Sistem ketatanegaraan Indonesia Sebelum Perubahan UUD 1945 tercermin 

dalam Sistem Pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud oleh Pejelasan 

2. Lembaga-lembaga negara berdasarkan Pasal-Pasal clan penjelasan UUD 

1945 Sebelum Perubahan terdiri dark 

a. Lembaga Negara Tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR); dan 

b. Lembaga Tinggi Negara adalah Dewan Perwakilan Rakyat @PR), 

Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan 

Agung @PA) dan Mahkamah Agung (MA); 

c .  Susunan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 Sebelum 

Perubahan dengan demikian dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 2: 
Bagan Struktur Ketatanegaraan Menurut ULJD 1945 (Sebelum ~erubahan)~" 

Fi +I 
WAPRES 

208~ihat Sri Soemantri M. dan Bintan R. Satagih, Kefatanegarm Indonesia cialam ..., Op. 
Cit., hlm. 37. 



Untuk mempermudah pemahaman serta mempermudah menemukan 

dasar-dasar konstitusional tentang lembaga-lembaga tinggi negara sebagai 

aparatur demokrasi tingkat pusat di Indonesia menurut UUD 1945 maka 

berikut ini dikemukakan butir-butir tentang fungsi dan kedudukan lembaga- 

lembaga negara tersebut dalam bentuk tabe1209: 

Tabel 3: 
Lembaga-Lembaga Negara 

Sebelum Perubahan UUD 1945 

'%oh. Mahfud M.D., Dasar Dan Strub ur..., Op. Cit., hlm. 137. 

Kedudukan Fungsi, Togas, serta Pasal dalam UUD 1945 

3 
- Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan 

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
( P a l  1 g a t  (2)) 

- Majelis Pe-mwyawamtan Rabat terdiri dari a~ggota- 
anggota DPR ditambah dengan utusan dari daemh-daerah 
dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan 
dengan undang-undang. 

(Pasal2 ayat (1)) 

- Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan UUD dan 
GBHN. 

(Pasal2 ayat (2)) 

- Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suam 
yang terbanyak. 

(Pasal6 ayat (2)) 

- Untuk rnengubah UUD sekurang-kurangnya dua pertiga dari 
pada jurnlah anggota DPR hams hadir. 

(Pasal37 ayat (1)) 

- Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota- 
anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah 
dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan 
dengan undang-undang. 

(Pasal2 ayat (1)) 

- Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan 
persetujuan DPR 

(Pasal6 ayat (I)) 

No 

1 
1. 

2. 

Nama Lembnga 
Negara 

2 
Majelis 

Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) 

Dewan Perwaki'an 
Rakyat 
(DPR) 



- Jika satu rancangan UU tidak mendapat persetujuan DPR 
maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam 
persidangan DPR masa itu. 

(Pasal20 ayat (2)) 

- Anggota-anggota DPR berhak memajukkan rancangan 
undang-undang. 

(Pasal21 ayat (1)) 

- Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR tidak 
disahkan oleh Presiden maka rancangan tadi tidak boleh 
dimajukan lagi dalam persidangan masa itu. 

(Pasal21 ayat (2)) 

- Membentuk UU bersama dengan Presiden. 
(Pasal.5 ayat (1)) 

- Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, 
membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 

(Pasal 11) 

- Peraturan Pemerintah Pengganti UU harus mendapat 
persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. 

( P a d 2 2  ayat (2)) 

- APBN ditetapkan tiap tahun dengan Undang-undang. 
Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh 
pemerintah maka pemerintah menjalankan anggamn tahun 
yang lalu. 

(Pasal23 ayat (1)) 

- Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan 
diadakan satu BPK yang peraturannya ditetapkan dengan 
UU. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR. 

(Pasal23 ayat (5)) 

- Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 
pemerintahan menurut UUD. 

(Pasal4 ayat (1)) 

- Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan 
persetujuan DPR 

(Pasal6 ayat (2)) 

- Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selarna lima 
tahun, dan sctelahnya dapat dipilih kcmbali. 

(Pasal7) 

- Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan 
Darat, Angkatad Law, dan Angkatan UBara. 

(Pasal 10) 

- Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk 
menjalankan UU sebagaimana mestinya. 

- Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, 
membuat per'anjian dan perdamaian dengan negara lain. 

(Pasal 11) 

3. Presiden 



B. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UlJD 1945 

Sistem ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 banyak . 

mengalami perkembangan. Sistem Pemerintahan Negara sebagaimana diatur 

dalarn Penjelasan UUD 1945 dihapus bersamaan dengan dirubahnya UUD 

1945 itu. Dengan demikian, kedudukan lembaga-lembaga negara yang sudah 

terbentulc berdasakan UUD 1945 Sebelum Perubahan banyak mengalami 

perubahan dan pergeseran. 

- Presiden menyatakan keadaan bahaya. 
(Pasal 12) 

- Presiden mengangkat Duta dan Konsul 
(Pasal 13 ayat (1)) 

- Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. 
(Pasal 14) 

- Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda 
kehormatari. 

(Pasal 15) 
- Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

(Pasal 17) 

- Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan 
presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. 

(Pasal 16 ayat (2)) 

- Menurut penjelasan UUD 1945 terhadap Pasal 16 dewan ini 
adalah Council of state yang berwajib memberi 
pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah, ia sebuah 
badan penasehat belaka. 

- Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung 
dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. 

(Pasal24 ayat (1)) 

- Menurut penjelasan UUD 1945 terhadap Pasal 24, 
"Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka., 
artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah." 

- Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara 
di adakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang 
peraturannya ditetapkan dengan UU. Hasil pemeriksaan itu 
diberitahukan kepada DPR. 

(Pasa123 ayat (1)) 

4- 

5- 

6- 

Dewan Pertimbangan 
Agung 
(DPA) 

Mahkamah Agung 

Badan Perneriksa 
Keuangan 

(BPK) 



Lembaga negara yang semula berdasarkan Ketetapan MPR No. 

VI/MPR/1973 juncto Ketetapan MPR No. IIVMPR/1978 membedakan 

lembaga negara menjadi lembaga tertinggi negara (MPR) dan lembaga tinggi 

negara (DPR, Presiden, DPA, MA dan BPK), berdasarkan UUD 1945 Setelah 

Perubahan, ketentuan yang demikian itu sudah tidak dikenal lagL210 

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan, UUD 1945 

dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-hgsi MPR, 

DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, serta Mahkamah Agung 

Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga negara 

tersebut, apabila dicermati dari ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 Setelah 

perubahan, menarminkan pelembagaan fungsi-fungsi negara yang utama 

(main state functions, principal state functions), oleh karena itu lembaga- 

lembaga negara tersebut dengan demikian dapat disebut juga sebagai lembaga 

negara utama (main state organs, principal state organs atau main state 

institutions), yang hubungannya satu dengan lainnya diikat oleh prinsip checks 

and balan~es.~'' 

Struktur ketatanegaraan setelah perubahan UUD 1945 dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 4: 
Bagan Struktur Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD 1945 

2'0~hilipus M. Hadjon, Eksistewi, Kedudukan dan Fungsi MPR sebagai Lembaga 
Negara; m&ah Peranan MPB daiam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pmca Perubahan 
UUD'4.5, him. 3. 

'"~andin~kan: Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok H u h  Tata Negara. .., Op. Cit., hlm. 
209-2 10. 



1 UUD Negara Republik I 
I Indonesia ~ahu;  1945 1 

Di sarnping lembaga negm utarna itu, menurut Sri Soemantri M., dikenal 

I 

juga lembaga negara yang berfungsi untuk melayani. Lembaga negara ini yang 

disebut dengan state auxiliary bodies. Walaupun tugasnya melayani, akan tetapi 

menumt Sri Soemantri M., secara nasional state auxiliavy bodies mempunyai 

DPD 
wAKIL 

PRESIDEN MPR 

kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan tujuan nasionaL212 

P 

DPR 

Dalam sistem ketatanegaraan negara-negara di dunia, susunan, 

MA 

kedudukan dan hubungan lembaga negara-lembaga negara itu diatur dengan 

cara-cara yang berbeda. UUD 1945 hanya menentukan satu lembaga negara 

MK 

yang bersifat state auxiliary bodies, tetapi di luar UUD tersebut berkembang 

state auxiliary bodies tanpa kendali. Komisi Negara dapat dibedakan dalam 

- 
KY 

dua kategori: Pertama, Komisi Negara independen, yaitu organ negara (state 

BPK 

organs) yang diidealkan independen dan* karenanya berada di luar cabang 

kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudisial; namun justru mempunyai 

fungsi campur dari ketiganya; Kedua, Komisi Negara biasa (state 

commissions), yaitu Komisi Negara yang merupakan bagian dari cabang 

kekuasaan eksekutif, dan tidak mempunyai peran yang terlalu penting. 

Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 

1945, saat ini sudah lebih dari 50-an lembaga negara bantu (atau yang 

melayani) terbentuk. Jumlah ini di masa depan diprediii akan semakii 

21z~ihat Sri Soemantri M., Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem 
Ketatanegaraan Menwut UUD 1945, dalam Departemen Hukum Tata Negara Universitas 
Ailangga, Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan, Airlangga 
University Press, Surabaya, 2006, hlm. 204. 



bertambah. Pembentukan lembaga negara bantu itu dilakukan menurut dasar 

hukum yang berbeda. Ada yang berdasarkan UUD 1945, antara lain Komisi 

Pemilihan Umum, dan ada pula berdasarkan undang-undang, antara lain 

Komisi Penyiaran Indonesia dan Badan Perlindungan Konsumen, maupun 

berdasarkan Keputusan Presiden antara lain Komisi Ombudsman Nasional. 

Dengan rincian, Komisi Negara independen (independent regulatory 

agencies) sekitar 13 buah dan Komisi Negara eksekutif (executive branch 

agencies) yang berjumlah 40 buah komisi .2'3 

Sri Soemantri M. mengemukakan, bahwa untuk memahami 

perkembangan a u x i l ~  body perlu Qiketahui terlebih dahulu tujuan 

didirikannya suatu Negara. Setelah itu baru ditetapkan berbagai lembaga 

negara dalam undang-undang d a m y a .  B a l m  negara yang menganut sistem 

presidensiil seperti Indonesia, Presiden lah yang pertarna mengetahui, lembaga 

negara macarn apa yang diperlukan untuk menangani masalah-masalah 

tertentu dalam mewujudkan tujuan nasional (negara). 

Untuk jelasnya, usaha untuk mencapai dan &kaligus mewujudkan 

tujuan nasional itu dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 5: 
Bagan Keberadaan State Auxiliary Bodies 

'I3~itik Triwulan Tutik, Pokok-PokoR Huhm Tata Negara ... Op. Cit., hlm. 21 1-212. 



Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui, bahwa kedudukan dan 

peranan lembaga negara utama dan lembaga-lembaga yang melayani adalah 

permanent institutions, sedangkan lembaga-lembaga yang melayani (state 

auxiliary bodies$) dapat tumbuh, berkembang, dan mungkin dihapus. Hal ini 

tergantung dari situasi dan kondisi negara itu. Yang perlu diperhatikan ialah 

agar pemerintah &lam ha1 ini Presiden dalam membentuk state auxiliary body 

hams memperhatikan lembaga yang sudah ada.2'4 Seperti halnya adanya 

lembaga Komisi Yudisial yang lahir setelah perubahan UUD 1945, padahal di 

lembaga Mahkamah Agung terdapat badan pengawasan yang berfimgsi 

sebagai pengawas internal terhadap lembaga tersebut di atas. 

C. Kedudukan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI Setelah 
Perubahan UUD 1945 

Perubahan yang nampak dalam sistem kekuasaan kehakiman 

berdasarkan UUD 1945 Setelah Perubahan adalah bahwa kekuasaan 

kehakiman tidak lagi dimonopoli oleh lembaga negara yang tunggal, yaitu 

Mahkamah Agung, akan tetapi di samping Mahkamah Agung ada sebuah 

lembaga lain yakni Mahkamah Konstitusi yang juga memiliki wewenang di 

iapangan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Di luar Mahkarnah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi, ternyata berdasarkan Pasal24B UUD 1945 juga diatur 

tentang sebuah Kemisi yang mandiri, yang disebut dengin Komisi Yudisial. 

Pasal 24B UUD 1945 mengatur tentang keberadaan Komisi Yudisial 

sebagai berikut: 

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang benvewenang mengusulkan 
pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam 
- - - 

'"kihat Sri Soemantri M., Lembaga Negara dun State Amiliary Bodies .... Loc. Cit. 



rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim. 

2. Anggota Komisi Yudisial hams mempunyai pengetahuan dan pengalaman 
di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela. 

3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

4. Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan 
~ n d a n ~ - u n d a n ~ . ~ '  

Bagaimanakah kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia? UUD 1945 tidak mengatur tentang kedudukan 

Komisi Yudisial di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan tentang 

kedudukan Komisi Yudisial oleh UUD 1945 didelegasikan pengaturannya 

kepada Undang-undang. Oleh karena itu, untuk memahami kedudukan Komisi 

Yudisial dalam sistem ketatanegarw Indonesia, mesti ditelusuri ddam 

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UUKY). 

Berdasarkan ketentuan Pasal2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 

tentang Komisi Yudisial dapat diketahui bahwa ternyata Komisi Yudisial ini 

adalah lembaga negara. Kedudukannya sebagai sebuah lembaga negara 

bersifat mandiri, dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur 

tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Rumusan ketentuan Pasal 2 UUKY 

tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

Komisi Yudisial mempakan lembaga negara yang bersifat mandiri clan 

dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau 

pengaruh kekuasaan lainnya. 

Apabila dikaji, unsu-unsur dalam pengertian yuridis Komisi Yudisial 

sebagairnana terdapat pada rumusan Pasal2 UUKY tersebut adalah: 

215~ihat: Pasal24B UUD 1945. 



1. Lem baga negara; 

Komisi Yudisial sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang- 

undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah lembaga 

negara. Pertanyaan hukumnya adalah, apa yang dimaksud dengan lembaga 

negara itu? Apakah pengertian Komisi Yudisial itu sama dengan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keblangan (BPK), 

Mahkamah Agung (MA), Mahkarnah Konstitusi (MK) seperti yang 

disebut oleh UUD 1945? Jika tidak, pengertian hukum mana yang 

dipakai? Sebab permasalahannya adalah UUD 1945 sebagai hukum dasar 

tertinsi sebelum perubahan tahap ketiga IAJD 1945 belum memberikan 

rumusan tentang lembaga negara, akan tetapi secara eksplisit menyebutkan 

'lembaga negara' Pasal Il Aturan Peralihan, yang menyatakan, bahwa: 

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berhgsi  sepanjang 

untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum 

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.216 

Sedangkan setelah perubahan tahap ketiga ULTD 1945 lembaga 

negara tersebut dijelaskan dalarn UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) yang 

menyatakan: Mahkarnah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 

Undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga- 

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran 

partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umwn?17 

'''~ihat: (IUD 1945 setelah Amandemen, Nuansa Mulia, Bandung, 2006, hlm. 32. 
am  bid., hlm. 24. 



Mengenai lembaga negara telah dipertegas oleh pendapat Sri 

Soemantri yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat 

dalam Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang 

dimaksud dengan lembaga negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat 

WR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD), presiden dan walcil Presiden, Mahlcamah Agung (MA), Mahkamah 

Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa keuangan 

(BPK).~~' Dengan demikian, lembaga negara adalah badan yang diatur 

dalam UUD 1945, yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Badan apa 

saja yang kewenangannya diberikan oleh UUB ariala. lembaga n e w .  

Setelah adanya perubahan tahap ketiga UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) 

berbunyi: Kedaulatan be& di tangan rakyat dan dilaksamkan menurut 

Undang-undang Dasar. Dengan te rjadinya perubahan terhadap Pasall ayat 

(2) tersebut, MPR tidak lagi sebagai lembaga-lembaga tertinggi. Setelah 

perubahan terhadap UUD 1945 tidak ada lagi lembaga negara tinggi dan 

lembaga negara tertinggi. Kedudukan lembaga negara didasarkan atas 

tugas dan wewenangnya, oleh karenanya kedelapan lembaga negara 

tersebut masing-masing berkedudukan sederajat dan salah satu lembaga 

negara dimaksud adalah Komisi Yudisial. 

Menurut pendapat Bambang Widjojanto bahwa: Kehadiran Komisi 

Yudisial di dalam sistem kehakiman di Indonesia bukanlah sekedar 

"assessories" demokrasi atau "kegenitan" proses pembaharuan penegakan 

218~ri Soemantri, Kedudid-an, Wewenang, rlan Fungsi Komisi Yudisial ahlam Sistem 
Ketatanegaraan RI, dalam Bunga Rampai ~eflek& 1 tahun ~ o m i s i  Yudisial Republik Indonesia, 
cet. 11, Jakarta: 2009, hlm. 24. 



hukum. Komisi Yudisial lahir sebagai konsekwensi politik dari adanya 

amandemen konstitusi yang ditujukan untuk membangun sistem checks 

and balances di dalam sistem dan struktur kekuasaan, termasuk di 

dalarnnya pada sub sistem kekuasaan kehakiman. Keberadaan Komisi 

Yudisial mempejelas j u s t i f h i  hukum yang sangat kuat setelah 

keberadaan lembaga dirnaksud secara tegas dimuat di dalam UUQ 1945.~'~ 

Amandemen UUD 1945 menegaskan te jadinya perubahan fonnat 

dan sistem kekuasaan, semula, kedaulatan di tangan rakyat dan 

dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat; dan kini, 

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksnakan menurut UWD. 

Perubahan format kedaulatan itu menyebabkan pola kekuasaan yang 

semula benifit vertikal dan berpucuk pada Majelis Permusyawaratan 

Rakyat berubah menjadi bersifat horizontal, dirnana masing-masing 

lembaga tinggi negara menjadi setara sesuai dengan hak, kewajiban, dan 

kewenangannya. Pada format kekuasaan sedemikian maka diperlukan 

sistern dan rnekanisme check and balances dan saling imbang dan saling 

kontrol. Lembaga-lembaga negara yang berada diakui dan disebut secara 

tegas di dalam UlTD 1945 pasca amandemen haruslah diletakkan dan 

dimaknai sebagai suatu lembaga yang tidak hanya dimaksudkan untuk 

menjawab kebutuhan ketatanegaraan sebagai konsekwensi dari negara 

hukum yang demokratis, tetapi juga ditujukan untuk menjamin 

temjudnya sistem dan mekanisme saling imbang dan saling kontrol 

219~ambang Widjojanto, Komisi Yudisial: Checks and Balances dan Urgensi 
Kavenangan ~en~&usan,.'dalarn Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI; cet. 
Kedua, 2009, Jakarta, hlm. 11 1. 



s e c m  konsisten. Dengan demikian, berbagai lembaga seperti antara lain: 

Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial juga 

dimaksudkan untuk mewujudkan sistem dan mekanisme saling imbang 

dan saling kontrol. 

Di dalam kontek sistem dan format kekuasaan di Indonesia sesuai 

UUD 1945, suatu negara hukum yang demokratis tidak menghendaki 

adanya suatu lembaga tertentu memiliki kekuasaan yang talc terkontrol. 

Pasca amandemen konstitusi, pemisahan kekuasaan di mtam lembaga- 

lembaga negara juga dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan dari 

negara agar kekuasaan tidak lagi menjadi penindas, sewenang-wenang, 

dan tak terkontrol. 

Kedua pandangan tersebut di atas lebih mempertegas bahwa 

kedudukan Komisi Yudisial adalah legitimate dan konstitusional yang 

merupakan lembaga mandiri sejajar dan sederajat dengan lembaga- 

lembaga negara yang lain, yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 

presiden dan wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah 

Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa keuangan 

(BPK). 

Adapun yang membedakannya didasarkan atas tugas, wewenang, 

dan haknya, oleh karenanya penulis berpendapat kedudukan Komisi 

Yudisian setara dan sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya, 

meskipun dalam ha1 pengawasan masih harus berkoordinasi dengan 

Mahkarnah Agung dengan berpatokan pada pedoman perilaku hakim. 



Pernasalahan pengertian hukum 'lembaga negara' ini penting untuk 

dikaji agar tidak menimbulkan ambiguitas, terutama apabila dikaitkan 

dengan masalah hubungan hukurn dan antar lembaga negara itu sendiri. 

Misalnya, bagaimana kedudukan Komisi Yudisial atas Mahkarnah Agung 

dan Mahkamah Konstitusi? Apakah kedudukannya sederajat atau tidak 

dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi? Sebab ada gertanyaan 

hukum yang menggunakan legal reasoning, Komisi Yudisial oleh Pasal24B 

ayat (1) UUD 1945 diberikan wewenang konstitusional untuk mengusulkan 

pengangkatan Hakim Agung di Mahkamah Agung dan mempunyai 

wewenang lain dalarn rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagai lembaga negara yang 

mengrusulkan pengangkatan Hakim Agung di Mahkamah Agung, apakah 

kedudukannya sama dengan atau lebii tinggi dari Mahkamah Agung? 

Bagaimana pula hubungan hukum yang telah diatur oleh konstitusi clan 

peraturan pemndang-undangan yang ada di antara keduanya? Pertanyaan- 

pertanyaan hukum tersebut dapat menuntun ke arah jawaban bagaimana 

sebenarnya kedudukan dan hubungan Komisi Yudisial terhadap lembaga- 

lembaga negara yang ada di bawah bidang kekuasaan kehakiman. 

Menurut A. Ahsin Th~har i ,~~ '  kedudukan Komisi Yudisial dalam 

struktur ketatanegaraan Indonesia adalah termasuk ke dalarn lembaga 

negara setingkat dengan Presiden dan bukan lembaga pemerintahan yang 

bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independen yang dalam 

istilah lain disebut lembaga negara mandiri (state auxilia?y institution). 

2 2 0 ~ .  Ahsin Thohari, Karnisi Yudisial. .. Op. Cit., hlrn. 21 1 



Komisi Yudisial tidak sama dengan, misalnya Komisi Pemilihan Umum 

(KPU), Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), dan komisi lainnya, 

karena dua alasan sebagai berikut: 

a. Kewenangan Komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUD 1945, 

yaitu Pasal24B; dan 

b. Komisi Yudisial secara tegas dan tanpa keraguan merupakan bagian 

dari kekuasaan kehakiman, karena pengaturannya ada dalam Bab XI 

Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam UUD 1945 

Menurut hemat penulis Komisi Yudisial diatur dan berada dalarn 

bab IX tentang kekuasaan kehakiman sesuai Pasal24B, akan tetapi bukan 

pelaksana kekuasaan kehakiian karena sesuai dengan UUD 1945 Pasal24 

ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan kekuasaan kehakiman dilakukan 

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang ada di bawahnya 

dalarn lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, 

lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 

dan oleh. sebuah Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari pendapat apakah 

Komisi Yudisial termasuk kekuasaan kehakiman atau tidak ke depan 

kiranya perlu diatur secara jelas agar Komisi Yudisial diposisikan sebagai 

salah satu bagian kekuasaan kehakirnan meskipun sebagai pelaksana code 

of etic bukan pelaksana kekuasaan kehakirnanaZ2' 

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie. Menurut 

Jimly, Komisi Yudisial kedudukannya secara struktural sederajat dengan 
-- ~ 

221~andingkan: Sri Soemantri dalam Kedudukcm, Wewenang dan Fungsi Komisi Yudisial 
&Iam Sistem ~etaiane~araan RI, Bunga Rampai Refleksi Saiu ~ahun Komisi Yudisial Republik 
Indonesia, hlm. 5. clan A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial. .. Op. Cit., hlm. 21 1 



Mahkamah Agung dan MaNtamah Konstitusi. Akan tetapi, secara 

fimgsional, peranannya bersifat penunjang (auxiliary) terhadap lembaga 

kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial, meskipun fbngsinya terkait 

dengan kekuasaan, tetapi tidak menjalankan b g s i  kekuasaan kehakiman. 

Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum +ode of law), 

melainkan lembaga penegak norma etik (code of conduct). Lagi pula 

komisi ini hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhwan 

martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau 

lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional. 222 

Ditarnbahkan Jimly, Komisi Yudisial bukanlah lembaga negara yang 

menjalankan kekuasaan negara secara langsung. Komisi Yudisial bukan 

lembaga yudikatif, eksekutif, apalagi legslatif. Ia hanya berfimgsi menunjang 

tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai 

pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan h g s i  kekuasaan 

kehakiian 

2. Bersifat mandiri; 

Tidak ada penjelasan hukum tentang apa yang dimasud bahwa 

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri. Apakah 

yang dirnaksud dengan 'mandiri' itu artinya tidak memiliki hubungan 

dengan struktur lembaga lainnya? Atau yang dimaksud dengan mandiri itu 

'independent' atau bebas dari pengaruh lembaga-lembaga manapun? Ini 

perlu ada penjelasan hukum, baik dari UUD 1945 maupun peraturan 

perundang-undangan yang ada. 

222~imly Assbiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi. .., Op. Cit., hlrn. 66 
223~bid. hlm. 67 



Pertanyaan hukum lain yang juga dapat dikembangkan mengenai 

makna hukum yang bersifat 'mandiri' itu adalah, masuk dalarn sistem 

kekuasaan negara yang mana Komisi Yudisial sebagai lembaga negara ini? 

Dalam teori kekuasaan negara, kita mengenal ada 3 (tiga) jenis lapangan 

kekuasaan negara sebagairnana diintroduksi Montesquieu melalui teori 

Trim Politica nya: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Dalam konteks h i ,  

apakah Komisi Yudisial itu masuk dalam lapangan kekuasaan lembaga 

Eksekutif, Legislatif ataukah dalarn lembaga Yudikatif? Pertanyaan ini 

penting terkait dengan sifat 'mandiri' lembaga Komisi Yudisial yang 

diklaimnya itu melalui UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan 

yang ada. Apa urgensinya oleh hukum dia diberikan kriteria 'sebagai 

lembaga negara yang bersifat mandii'? Apa pula alasan-alasan hukum 

yang menyertainya sehingga ia kemudian dikualifikasikan 'mandiri'? 

Undang-Undang seharusnya memberikan penjelasan-penjelasan hukum 

tentang kriteria 'mandiri' itu, agar dalam implementasinya tidak 

menimbulkan multi-tafsir sehingga menimbulkan persoalan hukum baru 

sebagai implikasinya di kemudian hari. 

3. Bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. 

Bertitik tolak dari kajian tentang sifat 'mandiri' Komisi Y udisial 

sebagaimana terurai di atas, unsur 'bebas dari campur tangan atau 

pengaruh kekuasaan lainnya' ini nampaknya semakii memberikan arahan, 

bahwa Komisi Yudisial sebagai sebuah lembaga negara ini didesain secara 

yuridis berada di lapangan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Pembentuk 

hukum nampaknya merancang, lembaga Kamisi Yudisial ini berada di 



bawah kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu kemudian lembaga negara 

ini dimasukkan dalam ketentuan Pasal 24B UUD 1945 yang dalam tata 

peraturan perundang-undangannya secara teknis-yuridis ada dalam Bab IX 

GKJD 1 945 (tentang Kekuasaan Kehakiman). Yang menjadi pertnasalahan 

hukum kemudian adalah, benarkah secara teoretis, Komisi Yudisial itu 

letaknya di bawah kekuasaan kehakiman? Apa sebenarnya yang dimaksud 

dengan 'kekuasaan kehakiman' tersebut menurut peraturan perundang- 

undangan? 

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo UU No. 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehkiman dijelaskan pengertian kehasaan 

kehakirnan sebagai berikut: 

'Kekuasaan kehakirnan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukurn dan keadilan 
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum 
Republik ~ndonesia.'~" 

Selanjutnya di dalam Pasal2 diatur, bahwa: 

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan m iliter, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, clan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Berdasarkan kedua pasal tersebut, jelaslah bahwa kekuasaan 

kehakiman itu pada dasarnya adalah kekuasaan negara untuk 

menyelenggarakan peradilan, dan berda,sarkan Pawl 2 LJndang-LJndang 

Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan, bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman 

itu adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka dengan 

224~ihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. jo Pasall ayat (1) UU No.48 Th 
2009 



demikian sebenarnya menempatkan lembaga Komisi Yudisial berada di 

bawah kekuasaan kehakiman adalah tidak tepat. Alasannya, pertama, Komisi 

Yudisial dibentuk tidak dimaksudkan untuk menyelenggarakan peradilan, 

kedua, Komisi Yudisial ~ l e h  Undang-undang tidak dinyatakan sebagai 

lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman. 

Pertanyaan hukumnya yang relevan dengan unsur 'bebas dari campur 

tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya ' itu kemudian adalah, apa maksud 

dan tujuan pembentuk undang-undang membuat kriteria (rumusan) hukum 

ini? Apakah alasan-alasan atau pertirnbangan-pertimbangan hukumnya sama 

dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang 

melatarbelakangi pembentuk hukum pada saat hendak menetapkan undang- 

undang tentang kelcuasaan kehak-iman? 

Di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 

disebutkan, bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha 

untuk meuvjudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan 

Hakim Agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan 

partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta 

menjaga perilaku hakim. 

Apabila rumusan konsideran tersebut ditelaah, maka jelaslah, bahwa 

keberadaan Komisi Yudisial itu diperlukan &lam ran* untuk mewujudkan 

kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan Hakim Agung serta 

pengawasan terhadap perilah hakim. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, 

apakah dalam rangka itu sehingga menghmkan agar Komisi Yudisial itu 

menjadi sebuah lembaga negara yang 'bebas dari carnpur tangan atau pengaruh 



kekuasaan lainnya'. PersoaIan pencalonan Hakim Agung termasuk pengawasan 

perilaku hakii oleh Komisi Yudisial menurut pendapat penulis, lebih pada hal- 

ha1 yang betsifat teknis adrninistrasi hukurn, tidak pada subtansi 'hukum dan 

keadilannya'. Berbeda halnya dengan fungsi peradilan yang dise1enggamka.n 

oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk 

menjaga dan melindungi hak-hak hukum dan keadilan masyarakat. Maka, jika 

ditelaah lebih lanjut, rumusan bahwa Komisi Yudisial itu merupakan lembaga 

negara yang 'bebas dari carnpur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya', 

terlalu pleonasme (berlebihan), sebab tanpa secara eksplisit diatur demikianpun, 

pada asasnya tidak boleh antara lembaga negara yang satu dengan lembaga 

negara lainnya saling mencampuri tugas dan wewenang masing-masing. Jadi, 

alasan atau pertimbangan hukurn bahwa Komisi Yudisial itu harus merupakan 

lembaga negara yang 'bebas dari carnpur tangan atau pengaruh kekuasaan 

lainnya' menurut pandangan penulis, belum memiliki landasan pertimbangan 

atau alasan hukum yang 'hat '  Imemadai. Kesannya pengaturan yang demikian 

(sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004) 

terlalu berlebihan @Zeomm). 

1). Wewenang Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan R1 Setelah 
Perubahan UUD 1945 

Wewenany Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegmn RI setelah 

perubahan UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2004 BAB I11 Pasal 13, tertumpu pada dua hal, yaitu: Komisi Yudisial 

mempunyai wewenang: 

1. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan 



2. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku 

hakim. 

Untuk mengetahui wewenang Komisi Yudisial dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, berikut ini beberapa 

ketentuan tentang fbngsi Komisi Yudisial akan dikaji. Paling tidak ada 2 (dua) 

fungsi yang oleh Undang Undang Komisi Yudisial diberikan kepada Lembaga 

Komisi Yudisial. Kedua fungsi tersebut sangat penting untuk diamati ha1 ini 

disebabkan ada hubungannya dengan penelahaan disertasi, dua ha1 tersebut 

adalah: 

1. Fungsi Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung; 

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 18 tentang 

Komisi Yudisial memuat beberapa amanat sebagai berikut: 
a. Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan 

kepribadian calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan 
administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. 

b. Komisi Yudisial mewajibkan calon Hakim Agung menyusun karya 
ilmiyah dengan topik yang telah ditentukan. 

c. Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah diterima 
Komisi Yudisial, dalarn jangka wajktu paling lama 10 (sepuluh) hari 
sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan. 

d. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .dilaksanakan secara 
terbuka dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari. 

e. Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak 
seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Komisi Yudisial 
menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon Hakim Agung 
kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, dengan 
tedusan disampaikan kepada ~ r e s i d e n . ~ ~ ~  

Fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung ini secara teknis 

diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Tata Cam Seleksi Calon Hakim Agung. 

"'~ihat: UU Nomor 2004, Pasal 18. 



Untuk dapat menjadi caIon Hakim Agung sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU 

No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, seorang calon hams 

memenuhi syarat: 

a. Hakim karier : 

1) warga Negara Indonesia ; 
2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
3) beijazah Magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukurn 

atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; 
4) benrsia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; 
5) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas clan 

kewaj i ban; 
6) berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, 

temasuls paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dm 
7) tidak pemah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat 

melakukan pelanggaran kode etik danlatau pedoman perilaku 
hakirn. 

1) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, 
angka 2, angka 4, dan angka 5;  

2) bepengalaman dalam profesi hukum danlatau akademisi hukum 
paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; 

3) kijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar 
sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di 
bidang hukum; dan 

4) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau ~ e b i h . ~ ~ ~  

Di samping hams memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut 

pada ayat (1). Calon Hakim Agung juga hams memenuhi syarat-syarat 

administrasi dengan menyerahkan: 

a. D a b  riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan individu dan 
pengalaman organisasi; 

*'~lhat: UnWg-undang Republik Indonesia Nomar 3 Tahun 2009 tetang Perubahm 
Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 



b. Ijazah asli atau copy yang telah dilegalisasi oleh Dekan Fakultas 
Hukum bagi Pergunran Tinggi Negeri atau Koordinator Perguruan 
Tinggi Swasta bagi Perguruan Tinggi Swasta; 

c. Daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan bakal calon Hakim 
Agung serta penjelasan mengenai sumber penghasilan bakal calon 
Hakim Agung dan keluarga intinya; 

d. Copy Nomor Pokok Waj ib Pajak; 
e. Rekomendasi dari Komisi Pemberantasan ~ o r u ~ s i . 2 ~ ~  

Adapun syarat-syarat bagi calon Hakim Agung yang berasal bukan 

dari sistem karir harus: 

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, huruf 
b, huruf d, dan huruf e, serta ayat (2); 

b. Berpengalarnan dalam profesi hukum danlatau akademisi hukum 
sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; 

c. Berijazah Magister dalam Ilmu Hukum dengan dasar sarjana hukum 
atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum, yaitu 
sarjana syariah dan sarjana ilmu kepolisian; 

d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak idana yang diancarn dengan pidana penjara 5 (lirna) tahun atau 
lebih. & 

Permohonan pendaftarm sebagai calon Hakim Agung dapat 

diajukan oleh individu atau oleh Mahkarnah Agung, Pemerintah, dan 

masyarakat kepada Komisi Yudisial, disertai syarat-syarat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, pzling lama 15 (lima belas) hari sejak 

pengumuman pendahran calon Hakim Agung d iumu~nkan .~~~  

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak 

berakhirnya masa pengaj uan calon sebagaimana dimaksud, Kom isi Y ud isial 

melakukan seleksi p y a r a t a n  adrninistrasi calon Hakim  gun^?^' Komisi 

Yudisial mengumumkan daftar nama bakal calon H&im Agung yang telah 

Z27~ihat Pasal2 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. 
'%hat Pasal2 ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. 
=Tihat Pasal3 ayat (1) Peratwan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. 
23%,iiat Pasal3 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 



memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) hari?31 

Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap 

calon Hakim Agung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak pengumurnan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)?32 

Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat 

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 30 

(tiga puluh) hari terhitung sejak pemberian informasi atau pendapat 

beral~hir.2~~ Hasil penelitian sebagaimana dimaksud akan dijadikan bahan 

pertimbangan oleh Komisi Yudisial pada tahap seleksi berik~1tn~a.2~~ 

Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi penilaian karya ihniah 

dan kesehatan bakal calon Hakim Agung yang telah memenuhi 

persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (3)?35 

Untuk dapat mengikuti seleksi penilaian karya ilmiah, bakal calon Hakim 

Agung hams: 

a. Menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan; 
b. Menyerahkan putusan-putusan pengadilan 2 (dua) tahun terakhir bagi 

bakal calon Hakii  Agung yang berasal dzui sistim karir; 
c. Menyerahkan tuntutan-tuntutan jaksa 2 (dua) tahun terakhir bagi bakal 

calon Hakim Agung yang berlatar belakang jaksa; 
d. Menyerahkan pembelaan-pembelaan advokat 2 (dua) tahun terakhir 

bagi bakal calon Hakim Agung yang berlatar belakang advokat; 
e. Menyerahkan hasil karya 2 (dua) tahun terakhir bagi bakal calon 

Hakim Agung yang berlatar belakang profesi hukum lainnya; 
f. Menyerahkan publikasi ilmiah 2 (dua) tahun terakhii bagi bakal calon 

Hakim Agung yang berlatar belakang a k a d e m i ~ i . ~ ~ ~  

23 1 Lihat Pasal3 ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
232~ihat PasaI 4 ayat (I) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
233~ihat Pasal4 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
'%hat Pasal4 ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
235~ihat Pasa15 ayat (1) Peraturan Komisi Y udisial Nomor 2 Tahun 2066 
236~ihat Pasal5 ayat (2) Peratm Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 



Karya ilmiah atau putusan-putusan pengadilan atau tuntutan- 

tuntutan jaksa atau pembelaan advokat atau hasil karya atau publikasi 

ilmiah sebagaimana di maksud sudah hams diterima Komisi Yudisial 

paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah bakal calm Hakim Agung 

dinyatakan memenuhi persyaratan adrninistrasi sebagaimana dimaksud 

&lam Pasal 3 ayat (3).237 Pelaknaan seleksi sebagaimana dimaksud 

dilakukan dengan cam: 
a. Menilai karya ilmiah, putusan-putusan pengadilan, tuntutan-tuntutan 

jaksa, pembelaanpembelaan advokat, hasil karya, dan publikasi ilmiah 
akademisi dari bakal calon Hakim Agung; 

b. Menugaskan kepada bakal calon Hakim Agung di dalarn kelas untuk 
menyampaikan pendapat hukurn sewti tertulis terhadap suatu kasus 
atau suatu masalah yang akan ditentukan oleh Komisi Yudisial; 

c. Menguji dan memeriksa kesehatan jasmani dan rohani bakal calon 
Hakirn Agung secara langsung yang dilakukan oleh Ikatan Dokter 
Indonesia @I) atau yang ditunjuk oleh Ikatan Dokter Indonesia atas 
persetujuan Komisi ~udisial.~" 

Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama bakal calon Hakim 

A p g  yang dinyatakan lulus seleksi penilaian karya ilmiah paling lambat 

15 (lima belas) hari terhitung sejak seleksi karya ilmiah beral~hir.'~~ 

Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kepribadian 

bakal calon Hakim Agung yang telah dinyatakan lulus seleksi penilaian 

karya ilmiah dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.240 

Seleksi sebagaimana dimaksud adalah untuk menilai: 

b. Perilaku bakal calon Hakim Agung serta keluarga intinya; 

c. Asal usul harta kekayaan bakal calon Hakim Agung serta keluarga 
intinya; 

237~ihat Pasal5 ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
238~ihat Pasal5 ayat (4) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
'Tihat Pasal5 ayat (5) Perahan Komisi Yudisid Nomor 2 Tahun 2006 
240~ihat Pasd 6 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisid Nomor 2 Tahun 2006 



d. Kepatuhan membayar pajak selama 5 (lirna) tahun terakhir; 

e. Keadaan keluarga, rumah tangga, hobi, dan kebiasaan bakal calon 
Hakim Agung; 

f. Kemampuan bekerja sama dan integritas bakal calon Hakim  gun^;^^' 

Pelaksanaan seleksi kepribadian sebagaimana dimaksud dilakukan 

dengan cara:242 

a. Projle assessment oleh konsultan yang ditetapkan Komisi Yudisial 

sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. Meninjau dan mengunjungi rumah serta bertatap muka secara langsung 

dengan bakal calon Hakim Agung, kelwganya, kerabatnya, teman 

kerjanya, tetangganya, dan lain-lain untuk mendapatkan informasi 

langsung mengenai kepribadian bakal calon Hakim Agung tersebut; 

Komisi Yudisial mengumumkan d a k  nama bakal calon Hakm 

Agung yang diiyatakan lulus seleksi kepribadian paling Iambat 60 (enam 

puluh) hari setelah bakal calon Hakim Agung dinyatakan lulus seleksi 

penilaian karya ilmiah dan k e ~ e h a t a n . ~ ~ ~  

Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi kualitas bakal calon 

Hakim Agung yang telah dinyatakan lulus seleksi kepribadian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.244 Seleksi kualitas bakal calon 

Hakim Agung tersebut adalah untuk mengetahui: 

a. Kemampuan berfiku alamiah; 

b. Kemampuan mengkaji masalah hukum secara sistematis dan 

metodologis; 

241~ihat Pasal6 ayat (2) Peratwan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
242~ihat Pasal6 iyat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
a43~ihat Pasal6 ayat (4) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
244~ihat Pasal7 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 



c. Wawasan tentang pengetahuan dan perkembangan huk~m?~ '  

Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara 

wawancara atau dialog antara Komisi Yudisial dengan setiap bakal calon 

Hakim A ~ u ~ ~ ? ~ ~  Setelah berakhirnya seleksi kualitas bakal calon Hakim 

Agung, Komisi Yudisial menetapkan 3 (tiga) orang bakal calon Hakim 

Agung menjadi calon Hakim Agung untuk setiap 1 (satu) lowongan 

Hakim A ~ u ~ ~ . ~ ~ ~  

Pengambilan keputusan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud di 

lakukan secara musyawarah m ~ f a k a t . ~ ~ *  Apabila pengambilan keputusan 

secara musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan 

dilakukan dengan suara t e r b a ~ ~ ~ a k . ~ ~ ~  Keputusan sabagaimana dimaksud 

adalah sah apabila dihadiri oleh seluruh anggota Komisi ~udisial.2'~ 

Apabila terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut untuk mengambil 

keputusan sebagaimana dimaksud, keputusan dapat diambil dengan hanya 

dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota?" 

Bakal calon Hakim Agung yang ditetapkan sebagai calon Hakim 

Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan oleh Komisi 

Yudisial kepada DPR dengan tembusan disampaikan kepada ~res iden.~ '~  

Komisi Yudisial mengumumkan dafiar nama calon Hakim Agung 

sebagaimana dimaksud kepada ma~~arakat? '~ 

245~ihat P a d  7 ayat (2) Peratman Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
246~ihat Pasal7 ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
247~ihat Pasal8 ayat (1) Peratwan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
248~ihat Pasal8 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
"9~ihat Pasal8 ayat (3) Peratman Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
25%ihat Pasal 8 ayat (4) Peratumn Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
25'~ihat Pasal 8 ayat (5) Peratman Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
252~ihat Pasal9 ayat (1) Peraturn Kamisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
253~ihat P a d 9  ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 



Panitia seleksi calon Hakim Agung terdiri dari semua anggota dan 

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial masing-masing sebagai anggota dan 

sekretaris panitia seleksi yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua 

Komisi ~ u d i s i a l . ~ ~ ~  Untuk membantu panitia seleksi calon Hakim Agung 

sebagaimana dimaksud, dibentuk panitia pelaksana seleksi yang 

dikoordinasikan oleh Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan 

Seleksi Hakim Agung Komisi Yudisial yang bertanggung jawab kepada 

panitia ~ e l e k s i . ~ ~ ~  Panitia pelaksana seleksi terdiri dari: 

a. Tim penilai karya ilmiahJrnakalah dan wawancara; 

b. Tim penilai kesehatan; 

c. Tim profle assessment.256 

Tim penilai karya ilmiahlmakalah dan wawancara membantu 

panitia seleksi untuk menyelenggarakan seleksi penilaian karya ilmiah dan 

seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam P-1 5 d m  Pasal 7d257 

Tim penilaian kesehatan membantu panitia seleksi untuk pengujian dan 

pemeriksaan kesehatan sebagimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (4) huruf 

c . ~ ~ ~  Tim pro$Ze assessment membantu panitia seleksi dalam 

melaksanakan seleksi kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e.259 

Selain panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pawl 10 ayat 

(I), dibentuk pula tim kesekretariatan dengan Keputusan Sekretaris 

254~ihat Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
255~ihat Pasal 10 ayat (2) Peratwan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
256~ihat Pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
257~ibat P a d  11 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
258~ihat Pasal 1 1 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
259~ihat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 



JenderaI Komisi ~ u d i s i a l . ~ ~ '  Tim kesekretariatan bertugas untuk memberi 

dukungan telcnis administratif dalam rangka kelancaran pelaksanan tugas 

panitia se~eks i .~~ '  

2. Fungsi Pengawasan. 

Kewenagan kedua Komisi Yudisial ialah menegakkan kehormatan 

dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim yang dijabarkan 

dengan fungsi pengawasan, yang mana rinciannya tertuang dalam Undang- 

undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal22 tentang Komisi Yudisial memuat 

arnanat sebagai berikut: 

a. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20, Komisi Yudisial: 
1) menerima laparan masyarakat tentang perilaku hakirn; 
2) meminta laporan secara berkala kepada Badan Peradilan berkaitan 

dengan perilaku hakim; 
3) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku 

hakim; 
4) memanggil dan meminta keterangan dari hak i i  yang diduga 

melanggar kode etik perilaku hakim; dan membuat laporan hasil 
pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada 
Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta 
tidasannya disampaikan kepada Fresiden dan DBR. 

b. Dalam meIaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(I), Komisi Yudisial wajib: 
1) menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; dan 
2) menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan 

rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya 
sebagai anggota. 

c. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 
mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 

d. Badan Peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data 
yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap 
perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) 
hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima. 

'"~ihat Pasal 12 ayat (1) Peratwan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 
261~ihat Pasal 12 ayat (2) Peratwan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 



e. Dalam ha1 badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Mahkamah Agung danlatau 
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan 
kepada badan peradilan atau h a k i  untuk memberikan keterangan atau 
data yang diminta. 

f. Dalam ha1 badan peradilan atuu hakim telah diberikan peringatan atu 
paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak 
melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim 
yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang kepegawaian. 

g. Semua keterangan dan data sebagaimana diaksud pada ayat (3) 
bersifat rahasia. 

h. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tu as 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I)  diatur oleh Komisi Yudisial. 26f 

Jimly Asshiddiqie mengemukakan, dalam rangka mengawasi 

pelakanaan tugas para Hakim Agung, perlu diatur adanya 2 (dm) jenis 

pengawasan, yaidu pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawas 

pada Mahkamah Agung. Pengawasan yang dilakukan oleh badan 

pengawas ini bersifat internal dan berfungsi sebagai pengawas terhadap 

pelaksanaan tugas-tugas peradilan di semua tingkatan dan di seluruh 

wilayah hukum peradilan Republik Indonesia. Sedangkan pengawasan 

yang bersifat eksternal dilakukan oleh sebuah komisi yang bersifat 

independen yang dinamakan Komisi Yudisial. Keberadaan lembaga 

pengawas eksternal ini penting agar proses pengawasan dapat benar-benar 

bertindak objektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang 

bersih, efektif dan e f i ~ i e n . ~ ~ ~  

Berdasarkan ketentuan Pasal20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2004 (UUKY), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan 

terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan ,dan 

262~ihat: UU Nornor 2004, Pasal22. 
263~imly Asshiddiqie, Format Kelembagaan ..., Op. Cit., hlm. 232. 



keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Yang menjadi persoalan 

adalah, bahwa ketentuan Pasal 20 UUKY ini ternyata diputuskan oleh 

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu Pasal yang bertentangan dengan 

UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005PW-  

lV12006. Oleh karena itu, Pasal ini kemudian tidak memiliki kekuatan 

hukum mengikat lagi.264 Akan tetapi untuk kepentingan kajian, uraian dari 

Pasal-Pasal rnengenai fbngsi pengawasan tersebut perlu di identifikasikan. 

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yud isial 

dilakukan dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut: 

a. Menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Komisi Yudisial dalarn rnenjalankan fungsi pengawasan hams 

berpegang pada norma, hukum, Ban peraturan perundang- 

undangan. Norma adalah kaidah-kaidah yang berisi perintah dan 

larangan serta sanksi. Norma atau kaidah-kaidah terdiri dari nonna- 

norma agama, kesopanan, kesusilaan, kebiasaan dan norma hukum. 

Selanjutnya yang dimaksud hukum adalah adalah nonna atau 

kaidah-kaidah hukum yang dapat berupa norma hukum tertulis 

(written) dan norma hukum tidak tertulis (iuzwritten). Norma hukum 

yang tertulis dapat berupa perahrran perundang-undangan (regelin& 

atau keputusan administrasi negara (heschikkingl; Sedangkan norma 

hukum yang tidak tertulis berupa asas-asas hukum (rechtsbeginselen). 

'64Pasal-~asal UUKY yang sudah diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 clan tidak 
memiliki kekuatan mengikat lagi adalah: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 
ayat (5), dan Pasal 23 ayat (2), (3), dan (5), oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 



Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan 

adalah peraturan-peraturan yang bersifat umum dan mengikat. TJ 

Buys mengartikan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan- 

peraturan yang mengikat umum (algemeen bindende voorschrijien). 

Sedangkan JHA Logemann menambahkannya dengan rumusan "naar 

buiten werkende voorschrij?en "sehiigga berbunyi menjadi "algemeen 

bindende en naar buiten werhnde voorschrijien " (peraturan-peraturan 

yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar). 

Bagir Manan dan Kuntana Magnar mengemukakan, bahwa 

peratuan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang 

dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau Pejabat 

Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan 

tata cara yang b e r l a k ~ . ~ ~ ~  Pengertian yang dikemukakan Bagir Manan 

dan Kuntana Magnar ini harnpir mirip dengan pengertian peraturan 

perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

(tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). 

Di dalarn Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2004 disebutkan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah 

peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang 

berwenang dan mengikat secara m u m .  

Salah satu unsur yang membedakan antara rumusan peraturan 

perundang-undangan yang diiemukakan Bagir Manan dan Kuntana 

Magnar dengan nunusan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

265~agir Manan dan Kuntana Magnar, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam 
Pembinaan Hukum Nasional, Amiw, Bandung, 1987, hlm. 13. 



sebagaimana tersebut di atas, terletak pada kalimat "setiap keputusan 

tertulis" dan "peraturan tertulis." Perbedaan ini secara esensiil tidaklah 

terlalu mendasar, karena apabila dipahami secara utuh kedua pengertian 

peratman perundang-undangan itu menunjuk pada konsep produk 

hukum penguasa negara (staatoverheidr) yang dibuat secara tertulis. 

Pada dasarnya, baik "keputusan tertulis" maupun ''peperaturan tertulis," 

bila mengintroduksi pemikiran Van Wijk dan Willem ~oni jnenbel?~ 

keduanya merupakan keputusan penguasa (overheidrbesluiten). 

Apabila ditelaah, sebenarnya ketentuan Pasal22 ayat (2) huruf a, 

WUKY yang menyatakan, bahwa: Kamisi Yudisial dalarn menjalankan 

fhgsi  pengawasan hams berpegang pada norma, hukum, dan 

praturan perundang-undangan, kurang tepat. Idealnya c u b  

dirumuskan Komisi Yudisial dalam menjalankan k g s i  pengawasan 

h a w  berpegang pada norma-norma sosial dan norma-norrna hukum. 

Norma-norma sosial menunjuk pada noma agama kesopanan, 

kesusilaan, dan kebiasaan; Sedangkan norma hukum menunjuk pada 

norma-norma hukum tertulis, berupa peraturan (regeling) dan ketetapan 

(beschikking), serta asas-ass hukum (rechheginselen). Dengan 

demikian, rumusan Pasal 22 ayat (2) huruf a, UUKY kurang baku atau 

lazim &lam kansep h u b  yang krsifat umum. Apalagi juga bila 

dikaitkan dengan penjelasan Pasal22 ayat (2) yang menyatakan, bahwa: 

yang dimaksud dengan 'menaati norma, hukum, dan ketentuan 

'%hat Van Wijk en Willem Konijnenbelt, H o o j ~ t u h n  van Ahinistratief Recht, 
Uitgeverij Lemma B.V. Cdemborg, 1988, hlm. 185. 



peratwan perundang-undangan' dalam ketentuan ini misalnya tidak 

memperlakukan semena-mena terhadap hakim yang dipanggil untuk 

memperoleh keterangan atau tidak memperlakukan hakim seolah-olah 

sebagai tersangka atau terdakwa. Hal ini untuk menjaga hak dan 

martabat hakim yang bersangkutan. Jadi jika diikuti ketentuan Pasal 22 

ayat (2) tersebut, makna hukumnya sudah bergeser sangat jauh. 

b. Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan 
rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya 
sebagai anggota267 

Pertanyaan hukum yang relevan terkait dengan kewajiban 

untuk menjaga kerahasiaan ini adalah kriteria keterangan yang karena 

sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial. Mana yang termasuk 

dalam kategari rahasia, $an mana yang tidak. Apa yang menjadi 

ukuran atau kriteria sehingga sesuatu keterangan itu kemudian di sebut 

sebagai ha1 yang sifatnya rahasia bagi K~misi Yudisial. 

Pengaturan yang detail mengenai ha1 ini sudah barang tentu 

akan sangat berguna sebagai pedoman pengaturan dan penegakannya 

di dalam praktik. 

c. Tidak boleh mengurangi kebebasan hakii  dalam memeriksa dan 
memutus perkara 

Dalarn kaitan dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, 

kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial ini bermakna bahwa 

kemerdekaan yudisial tidak bersifat sewenang-wenang tetapi harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui kehormatan, 

267~ihat, Pasal22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. 



keluhuran martabat, serta perilaku hakim.268 Di sisi lain tentunya hams 

terdapat rambu-rambu agar kewenangan Komisi Yudisial ini tidak 

bersifat mengurangi kemerdekaan atau kebebasan hakim dalam 

mengambil putusan. Misalnya, Komisi Yudisial tidak boleh 

mencampuri substansi dari putusan Hakim, termasuk argumentasi yang 

diberikan dalam putusan tersebut. 

Kasus terakhir berkenaan dengan rekomendasi atas putusan 

Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara sengketa Pilkada di Kota 

Depok memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan tugas Komisi 

Yudisial terdapat tindakan yang dimakan sudah mencampuri substansi 

putusan Hakim, sehingga menimbulkan resistensi di kalangan Hakim 

sendiri dan p~lemilc di ten.gah masyarakat. Timbul kesan Kamisi 

Yudisial menjadi lebih superior dibandingkan dengan Mahkamah 

Agung. Tampaknya masih butuh waktu dan proses untuk sarnpai pada 

titik keseimbangan antara kemerdekaan yudisial dan akuntabilitas 

yudisial. Akuntabilitas yudisial juga terlihat dalam keharusan untulc 

melaksanakan sidang pemeriksaaan pengadilan secara terbuka untuk 

umum yang bila tidak terpenuhi akan mengakibatkan putusan batal 

demi hukum (Pasal 19 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004). Pelaksanaan 

proses pemeriksaan secara terbuka ini merupakan bagian dari 

transpmnsi dalam proses persidangan. Transparansi terlihat juga 

dalam kewajiban memuat pendapat hakim yang berbeda (dissenting 

opinion) dalam setiap putusan yang tidak dapat mencapai mufakat 

268~ihzlt, Pawl22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. 



bulat dalam sidang permusyawaratan (Pasal I9 ayat (5) UU No. 4 

Tahun 2004). Namun, transparansi ini tidak mengurangi kemerdekaan 

hakim dalam mengambil putusan, sehingga rapat permusyawaratan 

untuk menentukan putusan bersifat rahasia, untuk menghindari 

pengaruh, tekanan, atau intimidasi dari pihak lain. Dengan demikian, 

terdapat batas-batas; kemerdekaan yudisial, demikian pula terdapat 

batas-batas dari akuntabilitas yudisial yang dinilai dapat mengurangi 

kemerdekaan Hakim. 

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, Komisi 

Yudisial: 

a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakirn; 

b. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan 

dengan perilaku hakim; 

c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakii; 

d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga 

melanggar kode etik perilaku hakim; dan 

e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan 

disampaikan kepada Mahkamah Agung dadatau Mahkamah 

Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. 

Menurut Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2005, 

pengawasan Komisi Yudisial bersumber pada 2 (dua) hal, yaitu: 

a. Laporan, yaitu masalah-masalah yang disampaikan oleh masyarakat 

kepada Komisi Yudisial yang berisi dugaan pelanggaran kehormatan, 

keluhuran martabat serta perilaku hakim; 



b. Temuan, yaitu temuan Komisi Yudisial tentang data atau informasi 

yang di dapat oleh Anggota Komisi Yudisial secara langsung maupun 

tidak langsung atas dugaan pelanggaran kehormatan, keluhuran 

martabat serta perilaku hakim. 

Pasal2 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2005 mengatur 

tentang laporan sebagai berikut: 

a. Laporan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pelapor 
atau kuasanya dalam rangkap 8 (delapan) yang memuat: 

5) Identitas pelapor yang lengkap 

6) Uraian mengenai ha1 yang menjadi dasar laporan yang meliputi: 

a) Alasan laporan diuraikan secara jelas dan rinci beserta alat 
bukti yang diperlukan. 

b) Hal-ha1 yang dimohonkan untuk diperiksa dalam laporan 
dimaksud. 

7) Laporan ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya; 

b. Di sarnping diajukan dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), laporan dapat diajukan dalam format digital yang 
disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, 
cakram padat (compact disk) atau yang serupa dengan itu. 

Pasal3 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2005 mengatur 

sebagai berikut: 

a. Laporan diajukan melalui Sekretariat Jenderal; 

b. Sekretariat Jenderal memeriksa seluruh kelengkapan yang mendukung 
laporan sebagaimana diiaksud dalam Pasal2 ayat (1); 

c. Sekretriat Jenderal swat registrasi laporan masyarakat dan mene~skan 
laporan tersebut kepada Anggota Komisi Yudisial untuk memetapkan 
dapat atau tidaknya laporan itu ditindak lanjuti: 

Selanjutnya tentang temuan diatur dalam Pasal4 Peraturan Komisi 

Yudisial Nomor 2 Tahun 2005 yang mengatur sebagai berikut: 

a. Setiap temuan dirnusyawarahkan dalam rapat pleno untuk diarnbil 
putusan: 



b. Apabila rapat pleno memutuskan bahwa temuan tersebut tidak 
memiliki dasar hukum, maka temuan tidak ditindaklanjuti: 

c. Apabila rapat pleno memutuskan bahwa temuan tersebut memiliki 
dasar hukum, berkas temuan diserahkan kepada Sekretariat Jenderal 
untuk di buatkan swat registrasi laporan d m  dicatat dalam buku 
registrasi laporan masyarakat; 

d. Dalam ha1 temuan telah diregistrasi, proses pemeriksaan dilakukan 
sesuai peraturan ini; 

Mengenai registrasi dan penjadwalan pemeriksaan atas laporan 

dadatau temuan oleh Komisi Yudisial, Pasal 5, 6 d m  7 Peraturan Komisi 

Yudisial Nomor 2 Tahun 2005 mengatur sebagai berikut: 

a Pasal5, mengatur: 

I) Laporan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat 
dalam buku registrasi laporan masyarakat dan diberi nomor 
registrasi laporan; 

2) Temuan yang ditetapkan oleh rapat pleno memiliki dasar hukum 
serta dapat ditindak lanjuti, dicatat dalam buku registrasi laporan 
masyarakat dan diberi nomor registrasi: 

3) Sekretaris Jenderal memberikan surat sebagai bukti pencatatan 
laporan danlatau temuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) 
dan ayat (2): 

4) Apabila laporan yang telah dicatat dalam buku registrasi laporan 
masyarakat ditarik kembali oleh pelopor, maka Sekretaris Jenderal 
menerbitkan surat pembatalan registrasi laporan yang telah 
diajukan pelapor dan diberitahukan kepada pelapor disertai dengan 
pengembalian berkas laporan; 

5) Apabila laporan ditetapkan oleh rapat pleno tidak memiliki dasar 
hukum atau bukan wewenang Komisi Yudisial, maka Komisi 
Yudisial tidak menindak lanjuti laporan tersebut. 

b. Pasal6, mengatur: 

I) Sekretaris Jenderal segera menyampailcan berkas laporan dadatau 
temuan yang dapat ditindak lanjuti kepada pimpinan untuk 
ditetapkan susunan pemeriksanya; 

2) Pemeriksa menetapkan hari pemeriksaan setelah laporan d d a t a u  
temuan dicatat dalam buku registrasi pengaduan masyarakat; 

3) Penetapan hari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
di beritahukan kepada pelapor danlatau terlapor serta diurnumkan 
kepada masyarakat; 



4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
dilakukan dengan menempelkan pada papan pengumuman yang 
khusus dibuat untuk itu dan dalam situs Komisi Yudisial, serta 
disampaikan kepada media massa. 

c. Pasal7, mengatur: 

1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) 
sudah harm diterima oleh pelapor atau kuasanya danlatau terlapor 
atau kuasanya, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari 
pemeriksaan; 

2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 
dengan surat panggilan yang ditandatangani oleh Sekretaris 
Jenderal dan di sampaikan secara langsung oleh petugas Sekretariat 
Jenderal atau melalui telepon, faksimili, atau alat elektronik. 

Dalam ha1 panggilan pemeriksaan sudah dilakukan, maka 

pemeriksaan atas laporan danlatau temuan itu selanjutnya dilakukan. 

Ketentuan tentang pemeriksaan ini diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Bsrn 11 

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2005. Ketentuan-ketentuan 

tersebut dapat diidentifhian sebssgai berikut. 

a. Pasal 8, mengatur: 

1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup untuk umum oleh 
Pemeri ksa;. 

2) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, 
yang di tandatangani oleh pemeriksa dan yang diperiksa pada s a t  
itu juga dapat di laporkan dalarn rapat pleno; 

3) Tindasan Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada yang 
diperi ksa; 

4) Berita Acara Pemeriksaan bersifat rahasia. 

b. Pasal9, mengatur: 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal8 dapat berupa: 

1) Pemeriksaan laporan dan/atau temuan tentang dugaan pelanggaran 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; 

2) Pemeriksaan alat-alat bukti tertulis; 

3) Mendengarkan keterangan pelaporlterlapor; 

4) Mendengarkan keterangan saksi; 



5) Mendengarkan keterangan ahli; 

6) Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, 
dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain 
yang dapat dijadikan petunjuk; 

7) Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang 
diucapkan, dikiiimkan, diterima, atau disimpan secara elelctronik 
demgan alat optik atau yang serupa dengan itu. 

c. Pasal 10, mengatur: 

1) Atas permintaan Anggota Komisi Yudisial, keterangan yang terkait 
dengan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal9 huruf c 
sarnpai dengan huruf e, disarnpaikan kepada Komisi Yudisial 
berupa keterangan tertulis, risalah rapat, danlatau rekaman secara 
elektronik; 

2) Badan Peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau 
data yang diminta Komisi Yudisial dalam jangka waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan 
Komisi Yudisial; 

3) Dalarn ha1 badan pemdilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Mahkamah Agung 
danlatau pimpinan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan 
penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim 
untuk memberikan keterangan atau data yang diiinta; 

4) Dalarn ha1 badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan 
berupa paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak 
melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim 
yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dibidang kepegawaian; 

d. Pasal 1 1, mengatur: 

1) Apabila dipandang perlu, pemeriksaan dapat diikuti dengan 
pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Anggota Komisi 
Yudisial yang ditunjuk dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal 
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Komisi Yudisial; 

2) Pemeriksaan setempat bertujuan untuk memperoleh petunjuk 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 huruf 1; 

3) Segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan setempat dibebankan 
kepada Anggaran Komisi Yudisial; 

Pengambilan keputusan atas pemeriksaan laporan danlatau temuan 

Komisi Yudisial dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: 



a. Rapat ~ l e n o ' ~ ~ ;  dan 

b. Putusan. 

Mengenai Rapat Pleno, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 

2005 mengatur sebagai berikut: 

a. Pasal 12, mengatur: 

1) Rapat pleno dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia yang 
dipirnpin oleh Ketua Komisi Yudisial; 

2) Dalam ha1 Ketua Komisi Yudisial berhalangan memimpin, rapat 
pleno di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial; 

3) Dalam ha1 Ketua Komisi Yudisial dan Wakil Ketua Komisi 
Yudisial berhalangan dalam waktu bersarnaan, rapat pleno 
dipimpin oleh salah seorang Anggota Komisi Yudisial yang dipitih 
dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial; 

4) Kuorum rapat pleno untuk mengambil putusan adalah sekurang- 
kurangnya dihadiri oleh 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial; 

5) Rapat pleno yang tidak untuk mengambil putusan dapat dilakukan 
tanpa terikat ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4). 

b. Pasal 13, mengatur: 

1.  Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah untuk 
mencapai m u W t ,  apabila tidak tercapai, pengambilan putusan 
dilakukan dengan suara terbanyak; 

2. Apabila laporan diputuskan untuk tidak ditindak lanjuti, Sekretaris 
Jenderal memberitahukan kepada pelapor; 

3. Apabila laporan danltemuan diputuskan untuk ditindaklanjuti, 
pemeriksaan dapat diteruskan; 

4. Putusan rapat pleno disampaikan kepada pimpinan Mahkamah 
Agung atau pimpinan Mahkamah Konstitusi dalarn bentuk Laporan 
Hasil Pemeriksaan, dengan t i n d a m y a  kepada Presiden dan 
Dewan Perwakilan Rakyat; 

5. Putusan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah 
disarnpaikan kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah 

269~ihat Pasal 1 angka 11. Rapat Pleno adalah rapat anggota Komisi Yudisial yang 
merupakan alat kelengkapan Komisi Yudisial baik untuk mengambil putusan maupun tidak 
mengambil keputusan. 



Konstitusi, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, diumurnkan 
kepada masyarakat; 

6. Apabila putusan rapat pleno menyatakan terlapor tidak bersalah 
melanggar kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, 
maka Komisi Yudisial wajib memulihkan nama baiknya melalui 
media massa. 

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2005 dalam Pasal 14 

juga mengatur tentang sanksi yang akan diberikddijatuhkan terhadap 

hakim dalam ha1 melanggar kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku 

hakim, termasuk jenis-jenis sanksinya. Rumusan Pasal 14 tersebut dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

a. Komisi Yudisial dalam rapat pleno berwenang menilai jenis dan 
kualitas pelanggaran terhadap kehormatan, keluhuran martabat serta 
perilaku hakim, dengan memperhatikan Kode Etik Hakim, dan 
menentukan jenis sanksi berdasarkan peraturn perundang-undangan; 

b. Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupa: 

1) Teguran tertulis; 

2) Pemberhentian sementara; 

3) Pemberhentian. 

Demikianlah berdasarkan apa yang telah diuraikan terkait dengan 

wewenang Komisi Yudisial, kiranya dapat dikemukakansebagai berikut: 

a. Wewenang Komisi Yudisial dalam Undang-undang dapat d ilihat pada 

fbngsi yang dijalankan oleh lembaga negara ini. Fungsi pengusulan 

pengangkatan Hakim Agung dan hngsi pengawasan. 

b. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Komisi Yudisial pada 

umumnya merupakan hngsi pengawasan yang bersifat represif. Belum 

dikembangkan fungsi pengawasan yang preventif; 

c. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Komisi Yudisial tetap 

bertumpu pada 3 (tiga) landasan, yaitu: 



1) menaati norrna, hukum, dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; 

2) menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan 

kerahasiaan Komisi Yudisial; 

3) Tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan 

memutus perkara. 

Berkenaan dengan wewenang (fungsi) Komisi Yudisial 

sebagaimana diuraikan di atas, idealnya, Komisi Yudisial mempunyai 

peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka melalui pencalonan Hakim Agung serta pengawasan terhadap 

hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan 

kehonnatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Oleh karena itu, 

anggota Komisi Yudisial harus memiliki integritas dan kepribadian yang 

tidak tercela. 

Dalam rangka menjalankan w7ewenang dan tugasnya, sebenamya 

telah diatur ketentuan tentang kode etik dan pedoman tingkah laku anggota 

Komisi Yudisial sebagaimana ha1 tersebut diatur dalarn Peraturan Komisi 

Yudisial Nomor 5 Tahun 2005. Yang dimaksud dengan Kode Etik dan 

Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial adalah norma-norma 

yang bersumber dari nilai-nilai agama, moral dan nilai yang terkandung 

dalam sumpah jabatan Anggota Komisi Yudisial yang harus dilaksanakan 
7 '  

oleh Anggota Komisi Yudisial dalam menjalani kehidupan pribadinya 

serta dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 



dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi ~ u d i s i a l . ~ ~ ~  

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial 

berlandaskan azas umum penyelenggaraan negara yang baik, sumpah 

jabatan dan komitmen nurani Anggota Komisi ~ud i s i a l . ~~ '  Maksud dan 

tujuan diaturnya kode etik dan pedoman tingkah, laku anggota Komisi 

Yudisial ini adalah: 

a. Sebagai panduan nilai bagi Anggota Komisi Yudisial dalarn rangka 

menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Komisi Yudisial. 

b. Sebagai upaya pengawasan tingkah laku Anggota Komisi Yudisial. 

c. Untuk meningkatkan moralitas dan kemampuan fungsional bagi 

Anggota Komisi Yudisial. 

Dalam menjaga integritas dan kredibilitas anggotanya, Komisi 

Yudisial juga mengatur tentang kriteria kepribadian, tanggungjawab dan 

konflik kepentingan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4, 5 dan 6 

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 20005. 

a. Pasal4, mengatur: 

Setiap Anggota Komisi Yudisial: 

1) Berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
2) Bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhlas, jujur, adil, berani dan 

penuh rasa tanggung jawab. 
3) Memiliki sifat arif dan bijaksana serta selalu mempertahankan 

sikap mental independen dalam menjalankan tugas sebagaimana 
diatur dalam undang-undang. 

4) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 
pribadi atau kelompok. 

"Tihat Pasal 1 angka 1 Peratwan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2005. 
"'~ihat Pasal2 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2005. 



5) Menjadi panutan dan teladan, baik dalam menjalankan tugas 
Komisi Yudisial maupun dalam kehidupan bermasyarakat. 

6) Menjaga suasana yang harmonis, bersikap dinamis dan objektif, 
saling menghargai, semangat kebersamaan, serta saling 
menghormati dalam menjalankan tugas Anggota Komisi Yudisial. 

b. Pasal5 mengatur: 

Dalam menjalankan tugasnya Anggota Komisi Yudisial: 

1) Bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan 
Negara. 

2) Senantiasa mengingat dan mematuhi isi sumpah jabatan. 
3) Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya baik secara 

pribadi maupun lembaga. 

4) Selalu mempertahankan integritas, obyektifitas, profesionalitas dan 
hams bebas dari benturan kepentingan baik pribadi atau kelompok. 

5) Wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Pasal6 mengatur: 

1) Apabila ada kepentingan pribadi yang berkaitan dengan 
permasalahan yang sedang dibahas dalam suatu rapat, maka 
sebelum mengemukakan pendapatnya, Anggota Komisi Yudisial 
terkait hatus mengatakan ha1 tersebut di hadapan seluruh peserta 
rapat. 

2) Anggota Komisi Yudisial mempunyai hak suara pada setiap 
pengambilan keputusan kecuali apabila rapat Komisi Yudisial 
memutuskan lain, karena yang bersangkutan mempunyai konflik 
kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas. 

3) Anggota Komisi Yudisial yang sedang terlibat perkara di 
pengadilan, dilarang menggunakan jabatannya untuk 
mempengaruhi jalannya peradilan. 

4) Anggota Komisi Yudisial hams mengundurkan diri apabila 
memeriksa subyek pemeriksaan yang ada hubungan kekerabatan 
atau hubungan keluarga dengan anggota yang bersangkutan. 

Di samping beberapa ketentuan sebagaimana tersebut di atas, 

diatur pula ketentuan-ketentuan yang melarang anggota Komisi Yudisial 

untuk menerima imbalan atau hadiah serta menggunakan data dan 

informasi. Dalam Pasal7 Peratwan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2005 

mengatur ketentuan sebagai berikut: 



a. Pasal 7 mengatur: 

1) Anggota Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas, tidak 
menerima pemberian imbalan dan atau dalam bentuk apapun, baik 
langsung maupun tidak langsung dari semua pihak yang ada 
kaitannya dengan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial. 

2) Anggota Komisi Yudisial di luar tugas tidak menerima pemberian 
imbalan dan atau hadiah dalarn bentuk apapun dari semua pihak 
yang patut diduga ada kaitan dengan pelaksanaan tugas Komisi 
Yudisial. 

b. Pasal 8 mengatur: 

1) Anggota Komisi Yudisial tidak menggunakan data dan Informasi 
menyangkut subyek pengawasan untuk kepentingan pribadi atau 
kelompok. 

2) Anggota Komisi Yudisial dapat mempublikasikan data dan 
informasi kecuali: 

a) Data sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (7) Undang- 
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial. 

b) Dianggap rahasia oleh Rapat Pleno Komisi Yudisial. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Kode etik dan 

pedoman tingkah laku anggota Komisi Yudisial adalah norma-norma yang 

bersumber dari nilai-nilai agama, moral dan nilai yang terkandung dalam 

sumpah jabatan Anggota Komisi Yudisial yang hams dilaksanakan oleh 

Anggota Komisi Yudisial dalam menjalani kehidupan pribadinya serta 

dalam menjalankan tugas-tugasnya; 

Norma-norma dalam kode etik dan pedoman tingkah laku anggota 

Komisi Yudisial itu berisi perintah dan larangan-larangan yang hams 

dijalankan dan dihindari oleh setiap anggota Komisi Yudisial sehingga 

integritas dan kredibilitasnya dapat terjaga dan terpelihara dalam 

menjalankan wewenang dan tugas-tugasnya. 



Berdasarkan pembahasan di atas menunjukkan bahwa Komisi Yudisial 

berwewenang mengusukan pengangkatan Calon Hakim Agung melalui 

seleksi yang ketat untuk menghasilkan Hakim Agung yang berkualitas, 

berkepribadian, sehat rohani dan jasmani dan memiliki visi perubahan (agent 

of changes), gagasan yang progresif yang dikemas dalam putusan haki i  yang 

dapat diuji secara akademis sehingga menjadi pemicu (frigger) untuk diikuti 

oleh hakim lainnya dan haki i  di bawahnya. 

Di samping itu juga mampu melakukan terobosan-terobosan hukum 

yang bersifat inovatif dengan menemukan metode penemuan hukum (recht 

vinding) yang mampu sebagai a tool of social enginering yang membawa 

pembaharuan hukum (legal reform).272 

Sedangkan wewenang lain yang merupakan fungsi Komisi Yudisial 

dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku 

hakim, dalam ha1 ini dijabarkan dalam bentuk pengawasan. Hal mana dapat 

dilaksanakan dalam bentuk pengawasan preventif, dan pengawasan represif. 

E. Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial di Beberapa Negara 

1. Komisi Yudisial di Italia 

a. Kekuasaan Kehakiman 

Konstitusi ' Italia mengatur kekuasaan kehakiman dengan 

menempatkan independensi lembaga peradilan sebagai ha1 yang 

utama. Giri khas sistem Italia adalah penekanan yang kuat pada 

independensi hakim secara individual. Lembaga peradilan 

272~~stafa Abdullah, Wawamara, Jakarta: tgl. 23 Pebruati 2010. 



melaksanakan kekuasaan yudikatif secara independen, sedangkan 

Departemen Kehakiman mengatur menejemen dan masalah angaran 

pengadilan. Seperti halnya di Perancis, penekanan pada independensi 

peradilan berpengaruh besar terhadap sistem pengangkatan dan 

kenaikan pangkat hakim. Berbeda dengan di Belanda, Menteri 

Kehakiman Italia sama sekali tidak dapat mencampuri masalah 

pengangkatan dan kenaikan jabatan. 

Qrganisasi peradilan umum Jtalia terdiri dari 5 tingkat. Tingkat 

terendah adalah Justice of the Peace (Giudici Di Pace) yang merupakan 

peradilan tingkat pertama Untuk perkara-peh pidana dan perdata. 

Peradilan tingkat kedua adalah Preator (Pretori) yang menangani kasus- 

kasus banding dari Justice of the Peace. Peradilan ini juga merupakan 

peradilan tingkat pertama untuk kasus-kasus perdata dan pidana yang 

agak serius. Selanjutnya, Pengadilan Distn'k (Tribunal9 menangani 

kasus-kasus perdata dan pidana yang lebih serius pada tingkat pertama 

dan banding terhadap putusan-putusan tingkat selanjutnya. Kasasi 

terhadap putusan putusan pengadilan dimungkinkan melalui Pengadilan 

Kasasi khusus (corte di cmsazione) di ~ o r n a ~ ' ~  

Independensi peradilan pertama-tama dijamin secara hukum 

melalui pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim. 

Hakim biasanya .diangkat seurnur hidup dan pada prinsipnya tidak 

dapat diberhentikan. Hakim di Italia hanya dapat di skars atau 

2 7 3 ~ i m  Voermans, Komisi Y d i a l  di Beberapa Negara Uni Eropa, LIP1 bekerjasama 
dengan The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2002; hlm. 86-87. 



ditempatkan hanya melahi putusan Pengadilan Tinggi Magistrate atau 

yang disebut Consiglio Superiore della Magistratura ( c s A ~ . ~ ~ ~  

Consiglio Superiore della Magistratura (CSM inilah yang 

dikenal sebagai lembaga semacam Yudisial, yang didirikan secara 

khusus untuk menjarnin independensi peradilan. 

b. Kedudukan Ban Wewenang Komisi Yudisial di ltalia 

CSM sesuai dengan Konstitusi Italia merupakan lembaga yang 

memiliki kewenangan untuk mengangkat, menentukan tugas, 

menempatkan dan menaikkan pangkat hakim, di samping memberikan 

tindakan-tindakan disipliner terhadap ha l~ im.~~ '  CSM memiliki 

kewenangan diskresioner untuk menerapkan sanksi disipliner terhadap 

berbagai pelanggaran peradilan (judicial misconduct) d m  untuk 

mengadakan pelatihan bagi hakim. 

Hubungan antara Departemen Kehakirnan pengadilan ditentukan 

oleh sebuah model di mana independensi peradilan memperoleh 

prioritas yang tinggi. Keberadaan CSM telah mem.prkuat independensi 

peradilan. Terdapat pembahasan di Italia mengenai perlunya kontro1 diri 

(selfcontrol) di antara berbagai organisasi pengadilan dalam ha1 

pembuatan kebijakan sehubungan dengan pembelanjaan anggaran. 

Peran Presiden Republik Italia (yang secara resmi merupakan Presiden 

CSM) lebih merupakan peran simbolii atau setidaknya tidak memiliki 

peran yang mengarah pada keterlibatan secara intrinsik dalam kegiatan 

274~ihat Pasal 107 alinea pertama Konstitusi Italia. 
27kihat jugs Pasal 105 ~onstitusi Italia. 



CSM. Adanya sebagian anggota nonhakim di CSM tidak dianggap 

sebagai masalah dan bahkan ditanggapi secara positif. Salah satu 

kompetensi yang paling penting dari CSM adalah pengangkatan 

magistrate. Penempatan hakim dan pengangkatan Presiden Magistraty 

Dirigenty merupakan wewenang CSM. 

2. Komisi Yudisial di Perancis 

a. Kekuasaan Kehakiman 

Organisasi peradilan umum di Perancis ditandai oleh besarnya 

jumlah lembaga pemdilan. Code de 1 'organisation judicare mengatur 

organisasi peradilan umum. Wewenang untuk melaksanakan peradilan 

pada kasus-kasus perdata di tingkat pertama ada pada Tribunal 

Byinstance' (setara dengan pengadilan cantonal atau county) yang 

memeriksa gugatan-gugatan kecil. Tribunal de grade instance (setara 

dengan pengadilan District) berwenang memeriksa persengketaan 

perdata lainnya. Banding dalam kasus perdata dapat dibawa ke Cour d' 

Appel (setara dengan Pengadilan Banding). Cour de Cassation yang 

berkedudukan di Paris melaksanakan fungsi pengadilan tingkat kasasi 

(setara dengan Mahkarnah   gun^).^'^ 

Administrasi pengadilan pidana, pada prinsipnya sama seperti 

pengadilan perdata, walaupun terdapat penyebutan yang berbeda, 

Dalam pengadilan tingkat pertama, Tribunal a2 police diberi 

wewenang untuk memeriksa pelanmaran, dan Tribunal correctioml 

untuk memeriksa tindak pidana (delic) mum. Untuk pemeriksaan 

2 7 6 ~ i m  Vocrmans, Komisi Yudrial di Beberapa. .., Op. Cit., hlm. 65. 



tindak pidana berat (crimes), ada prosedur pengadilan khusus pada 

tingkat pertama untuk Cour d'assises (Assiszes Court). Cour de 

Cassation di Paris juga befingsi sebagai pengadilan kasasi untuk 

kasus-kasus pidana.277 

Independensi peradilan di dalam sistem ketatanegaraan 

Perancis memperoleh jaminan, baik secara fhgsional maupun secara 

hukum. Konstitusi Perancis mengatur mengenai kedudukan lembaga 

$9 278 peradilan yang disebut sebagai "Autorite judiciare . Konstitusi 

Perancis secara prinsip menjamin independensi peradilan dalam arti 

yang fungsional. Lembaga peradilan ini -corps judicare-terdiri dari 

magistrate tetap (standing magistrate) dan magistrate tidak tetap 

(sitting magistrate). Namun terdapat suatu jaminan konstitusional 

tambahan untuk menjamin independensi sitting magistrate, bahwa para 

hakim magistrate tidak tetap ketika diangkat tidak dapat 

diberhentikar~.~~' 

b. Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial di Perancis 

Komisi Yudisial di dalam sistem ketatanegaraan Perancis 

disebut Conseil superiur de la magistrature. Conseil superiur de la 

magistrature (CSM) merupakan lembaga Komisi Yudisial yang 

memiliki karakteristik yang benar-benar berbeda dengan 

Domstolmerket di Swedia. CSM mempunyai fungsi utama sebagai 

penyeimbang antara wewenang presiden untuk mengangkat hakim- 

277~bid, hlm. 66. 
278~ihat Bab VLII Konstitusi Perancis 1958. 
a79~ihat Pasal64 Konstitusi Perancis 1958. 



hakirn di satu sisi dan wewenang Menteri Kehakiman sehubungan 

dengan pengangkatan magistrate dan melakukan managemen lembaga 

peradilan di sisi lain. Presiden Perancis memiliki wewenang atas 

pengangkatan-pengangkatan tertentu, sedangkan untuk pengangkatan 

lainnya wewenang ada pada pemerintah berdasarkan pertimbangan 

Menteri Kehakiman. CSM berwenang untuk memberikan 

pertimbangan dalam pengangkatan clan pendisipliner hakim. 

Karakteristik dalam sistem Perancis adalah irnplementasi managemen 

hakim clan pengadilan yang relatif kaku dari sisi independensi. Di 

Perancis, hakim tidak memiliki status yang sama dengan kebanyakan 

kolega mereka di luar negeri. Terdapat peraturan disipliner yang ketat 

dan banyak hierarki. Pengadilan diberikan tanggung jawab yang kecil. 

Pengaturan yang sangat tersentralisir ini tidak memberi manfaat dalam 

pengertian tanggung jawab, keterkaitan organisasional dan managemen 

masing-masing pengadilan. Metode pengangkatan dan kenaikan 

pangkat dikritik. Sistem tersebut menimbulkan kenyataan bahwa orang 

yang salah diangkat pada posisi yang salah. Pengangkatan hakim- 

hakim muda yang masih dalam proses pendidikan tidak memiliki 

cukup pengalaman. Di Perancis perluasan CSM dengan memasukkan 

'anggota eksternal' tersebut tidak disarnbut dengan persetujuan yang 

bulat, dikarenakan kalangan hakin khawatir akan politisasi terhadap 

prosedur pengangkatan. Hal tersebut dapat mempenganrhi status 

lembaga peradilan secara negatif dan status hakim di Prancis yang 

rentan. 



3. Komisi Yudisial di Belanda 

a. Kekuasaan Kehakiman 

Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Belanda 

digambarkan sebagai lembaga peradilan yang memiliki independensi 

sebagaimana diatur dalam konstitusi (gromhvet) ~elanda.~"  Konstitusi 

Belanda menyatakan bahwa anggota lembaga peradilan (hakim) dan 

Procerure General yang berada di Mahkamah Agung diangkat untuk 

seumur hidup oleh pemerintah. Anggota lembaga peradilan tersebut 

hanya dapat diberhentikan sementara dan diberhentikan penuh oleh 

pengadilan yang ditentukan oleh hukum berdasarkan alasan yang telah 

ditentukan -- dalarn undang-undang. Dengan demikian, jaminan 

konstitusional bagi independensi peradilan hanyalah untuk individu 

anggota lembaga peradilan. 

Dalarn konteks organisasional lembaga peradilan di Belanda 

secara parsial bergantung kepada pemerintah, yakni Menteri 

Kehakiman, yang memiliki tanggungjawab manajerial atas anggaran 

dan bertindak sebagai badan yang bertanggungjawab atas staf 

pendukung lembaga peradilan. Pemerintah juga terlibat dalam 

pengangkatan anggota lembaga peradilan clan memonitor secara umum 

berbagai data yang sifatnya non-intrinsik dari organisasi peradilan. 

Organisasi peradilan di Belanda sejak tahun 1992 dilakukan 

perubahan (revisi) mendasar. Perubahan ini khususnya dilakukan 

untuk menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan dan memelihara 

"%hat Pasal 117 Grondwet (Gw) Belanda. 



kualitas lembaga peradilan, pelayanan lembaga peradilan serta 

menciptakan keseimbangan dalam struktur organisasi peradilan.281 

Pada tahun 1997 Menteri Kehakiman Belanda dan Majelis Rendah 

Belanda membentuk komisi yang disebut dengan Komisi Leemhuis, 

guna memberikan masukan mengenai hal-ha1 yang terkait dengan 

manajemen dan kualitas lembaga peradilan di masa mendatang.282 

b. Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial di Belanda 

Pada bulan Januari 1998, Komisi Leemhuis mengeluarkan 

laporan akhirnya yang berjudul Yuridisdiction with the Time '. Inti dari 

laporan tersebut adalah masukan kepada Menteri Kehakiman untuk 

melanjutkan pendirian suatu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial 

tersebut adalah organisasi penengah antara politik dan administrator 

yang bertanggung jawab secara politik terhadap organisasi peradilan 

(Menteri Kehakiman). Komisi Yudisial laksana pedang bermata dua: 

pada satu sisi ia mendorong independensi peradilan dalam arti 

organisasional. di sisi lain ia memperluas tanggung jawab dan 

pertanggungjawaban-pribadi (sev responsibitiy) lembaga peradilan, 

terutama dalam bidang administrasi, menejemen dan anggaran. 

Pem bentukan Komisi Y udisial adalah bagian dari kerangka 

operasional revisi yang lebih luas dari lembaga peradilan Belanda. 

Tujuannya pada intinya bersifat praktis: sebuah Komisi Yudisial dapat 

membantu perluasan tanggung manajerial lembaga peradilan. Sejalan 

dengan usulan penerapan menejemen integral, keberadaan Komisi 

2 8 ' ~ l m  V6mIIdnS, Kdmfslf YUdrld dl Bebdrdpu ..., Op. Cii., hlm. 124. 
282~bi(i, hlm. 126- 127. 



Yudisial diharapkan pula dapat meningkatkan efisiensi lembaga 

peradilan dan untuk meningkatkan indepedensi peradilan. Komisi 

Yudisial memiliki sejumlah kewenangan dalam pembentukan 

kebijakan (urusan eksternal dan pelayanan umum, kolaborasi peradilan 

menejeman personel dan kebijakan pengangkatan calon hakii, 

memberikan nasehat kepada Menteri Kehakiman dan kebijakan untuk 

meningkatan kualitas) dan tugas-tugas yang berkaitan dengan 

menejemen (perumahan dan keamanan, otomatisasi, administrasi 

organisasi, clan penyediaan informasi administratif). 

4. Komisi Yudisial di Irlandia 

a. Kekuasaan Kehakiman 

Kedudukan lembaga peradilan di Irlandia sangat dipengaruhi 

oleh cara Inggris menjalankan prosedur peradilan dan organisasi . 

peradilannya yang telah jauh sebelum adanya Republik Irlandia. 

Melalui Undang-Undang Peradilan tahun 1924, dasar organisasi 

peradilan Inggris yang telah ada sebelum tahun 1922 diadopsi Irlandia. 

Perbedaannya dengan Inggris terletak pada kenyataan, bahwa 

kekuasaan tertinggi manajemen organisasi peradilan diserahkan bukan 

kepada seorang Lord Chancellor seperti di Inggris, melainkan kepada 

seorang Menteri ~ e h a k i i m a n . ~ ~ ~  

Dalarn Konstitusi Irlandia, independensi lembaga peradilan 

dijamin baik sudut pandang hukum maupun secara fbngsional pada 

tingkat hakim individual.284 Para hakirn Irlandia diangkat oleh 

2 8 3 1 b i ~  hlm. 35. 
284~ihat, Pasal35 ayat (2) Konstitusi Irlandia. 



Presiden untuk suatu masa jabatan tertentu. Para hakim hanya tunduk 

pada konstitusi dan undang-undang. Konstitusi Irlandia tidak 

memperlihatkan suatu jaminan independensi untuk pelaksanaan fimgsi 

lembaga-lembaga peradilan di dalam organisasi peradilan secara 

keseluruhan, walaupun Konstitusi Irlandia menyebutkan bahwa 

kekuasaan legislatif dan yudikatif hanya dapat dijalankan oleh organ- 

organ yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk tujuan tersebut. 

Organisasi peradilan 'biasa' di Republik Irlandia yang 

bertanggungjawab atas pelaksanaan peradilan perdata dan pidana, 

memiliki dua tingkatan, yakni tingkat pertama yang terdiri dari 

Pengadilan Tigkat Pertama (Courts of First Instance) dan tingkat 

kedua yang terdiri dari Pengadilan Banding (Courts of Fanal Appeal). 

Tingkatan pada Pengadilan Tingkat Pertama terdiri dari High Court 

(Pengadilan Tin& dan Pengadilan dengan Yurisdiksi Terbatas 

(Courts with local or limitedjurisdiction) terdiri dari Circuit Court dan 

District Court. District Court merupakan Pengadilan yang terdiri dari 

seorang ketua (Presiden) dan 39 hakim. District Court memiliki 

wewenang untuk memeriksa pelanggaran pidana kecil dan kasus-kasus 

perdata (hingga senilai 25.000 poundsterling). Circuit Court diberi 

wewenang untuk memeriksa pelanggaran pidana yang memerlukan 

juri. Circuit Court terdiri dari seorang ketua dan lima belas hakim. 

Circuit Court memeriksa perkara pada tingkat banding dan tingkat 

keputusan akhir dalam kasus pidana oleh District 

2 8 ' ~ i m  Voermans, Komisi Yudrialdi Beberapa. .., Op. Cit., hlm. 36-37 



High Court merupakan lembaga peradilan yang memiliki 

wewenang umum dalam kasus pidana dan perdata. High Court terdiri 

dari seorang ketua dan 15 hakim biasa. Hakim Ketua dan Ketua atau 

Presiden Circuit Court mengambil bagian di High Court. 

Sebagai upaya terakhir, banding terhadap putusan-putusan 

High Court dan putusan pengadilan lainnya yang ditentukan oleh 

undang-undang dapat diajukan ke Pengadilan Kasasi, yakni 

Mahkamah Agung. Komposisi peradilan tertinggi Irlandia ini terdiri 

atas Hakim Ketua, dan setidak-tidaknya empat hakim dan Ketua atau 

Presiden High 

b. Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisiil di Irlandia 

Pada tahun 1996 kelompok Denham memberikan saran untuk 

mendirikan Komisi Yudisial dengan nama courts service di Irlandia 

dengan mendasarkan pada model Swedia. pada tahun 1998, courts 

service tersebut dibentuk setelah melalui tiga kali konsultasi dan 

penelitian. Sejumlah besar wewenang manajerial dan pendanaan yang 

dulu berada di bawah kendali Menteri Kehakiman telah dialihkan 

kepada courts service. Dengan pembentukan courts service pada tahun 

1998, sejumlah sasaran kebijakan telah ditargetkan, yang juga dapat 

ditemukan dalarn pengalaman Belanda yaitu lebih ditekankan pada 

perbaikan aspek keuangan dan administratif peradilan. tugas dan 

wewenang courts service dalarn undang-undang diuraikan secara 

cukup tepat dan dapat dipandang sebagai suatu keuntungan 



sehubungan dengan tanggung jawab yang masih diemban oleh Menteri 

Kehakiian dalam pelaksanaan peradilan. Dinamika hubungan 

pertanggungjawaban antara parlemen dengan courts service berbeda 

dari hubungan antara menteri dan parlemen. Di Irlandia, pembentukan 

courts service merupakan sebuah komponen dari suatu operasi 

gabungan di mana sejumlah aspek pelaksanaan fungsi organisasi 

peradilan dipertimbangkan ulang. Selanjutnya di Irlandia, fokus 

sebagian besar diletakkan pada pengorganisiran menejemen keuangan 

dan administratif pengadilan. Di bidang inilah timbul masalah-masalah 

besar dan suatu pemecahan langsung sedang d i u s k a n .  Courts 

service memiliki susunan perwakilan yang luas di tingkat 

menejemennya. Oleh karena itu, courts service memiliki seorang 

menejer (kepala eksekutif) yang menangani menejemen sehari-hari, 

yang sekaligus mengetuai courts service. 

5. Komisi Yudisial Di Arab Saudi 

Di lembaga peradilan Saudi Arabia terdapat sebuah lernbaga 

pengawasan yang befingsi sebagai pengawas aparat peradilan yang 

disebut lembaga al-Riqobah, lembaga tersebut berada di bawah 

pertanggung jawaban Ketua Mahkarnah Agung (al-Mahkamah al- 'ulya) ia 

juga berfbgsi sebagai pengawas terhadap para hakim dan aparat peradilan 

agar berlaku jujur, adil, dan berakhlak mulia. 



Khusus bagi para pelanggar pegawai biasa terdapat peradilan yang 

bernama 'Al-Qhodo Al-Idari (peradilan bagi para karyawan yang 

melanggar). 

Bagi aparat peradilan terdapat peradilan moral, ha1 ini ditegakkan 

atas kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, 

aparat peradilan ketika menjalankan tugas, adanya aturan tentang moral 

merupakan salah satu jaminan agar aparat peradilan menghargai berbagai 

aturan berkenaan dengan tugasnya, hukuman moral tidak dijatuhkan 

kepada seseorang aparatlhakim kecuali setelah yang bersangkutan 

melakukan kesalahan yang berakibat kepada hukuman, karena itu wajib 

bagi pemerintah memastikan terlebih dahulu adanya perbuatan yang 

ditimpakan kepada aparat peradilan, kemudian setelah itu baru dijatuhkan 

hukuman yang setimpal, keputusan pemerintah tentang hukuman moral 

bagi aparat peradilan sejalan dengan pengawasan pihak peradilan. 

Penetapan hukuman moral di Saudi Arabia mengambil kedua 

aturan, diserahkan kepada atasan lembaga dimana aparat peradilan berada, 

tetapi apabila pelanggaran berat maka kewenangan menjatuhkan hukuman 

berada pihak peradilan. 

Jenis hukuman moral tersebut pernah pula diterapkan oleh Rasullulah 

S.A.W ketika menjatuhkan sanksi pemecatan kepada al-'Ala' bin al- 

Had-omi yang dipekerjakan olehnya di Bahmill, ketika utusan Bani Abdiiais 

mengadu kepada Rasullulah S.A.W lalu digantikannya dengan Aban bin 

said, dan hukuman pemecatan merupakan tingkatan yang paling tinggi 



dalam hukurnan moral bagi aparat peradilan, karena dengan hukuman 

tersebut yang bersangkutan tidak menjadi aparat peradilan karena pemerintah 

telah hilang kepercayaannya terhadap aparat peradilan t e r ~ e b u t . ~ ~ ~  

Sekitar tahun 139 1 H. didirikanlah lembaga pengawasan dan 

penyelidikan yang disebut "Haiah riqobah watakhkik-" (lembaga 

pengawasan dan penyelidikan). Di lemabaga peradilan terdapat tingkatan- 

tingkatan pengawasan yaitu Hakim Pengawas Daerah yang terdiri dari 

Hakim Tingkat Banding (al-Qhodo al-Isti'nuj?) untuk mengawasi Hakim 

Tingkat Pertama. Dan Hakim Agung sebagai Hakim Pengawas untuk 

Tingkat Peradilan Banding dan untuk Pengawasa Hakim Tingkat Hakim 

Agung dibentuk komisi yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung (al- 

Mahksmah al- 'Uya ').288 

Hasil wawancara tersebut dan pengamatan penulis dari materi- 

materi yang dipelajari di Jamiah AI-imam Muhammad bin Suud al- 

Islamiyah pendidikan Hakim Peradilan Agama sejak tanggal 22 Desember 

2007 sampai dengan 22 Januari 2008 di Riyad Saudi Arabia, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa lembaga pengawasan seperti juga Komisi Yudisial di 

Indonesia juga terdapat di 01-Mahkmnah al-'Ulya' Saudi Arabia yang 

terdiri dari Pengawas Daerah terdiri dari Hakim Tinggi, Pengawas untuk 

Hakim Tingkat Banding terdiri dari Hakin Agung, serta untuk 

Pengawasan Hakim Agung terdiri dari sebuah Komisi yang diketuai oleh 

187 Hasil Wawancara Penulis dengan Dr. Faisal bin Romyan al-Romyani sebagai pemberi 
materi al-Qhodo al-Idari (Peradilan Tata Usaha ~eg&a)  pada pelatihan Hakim Internasional di 
Riyad Saudi Arabia, tanggal 15 Januari 2008. 

288~awancara Penulis dengan Ketua Mahkamah Agung (a/-Mahkatrtah al- 'Wlya ') tanggal 
15 Januari 2009 di kota Riyad Saudi Arabia 



Ketua Mahkamah Agung (al-Mahkamah al- 'Ulya 9 yang anggotanya 

Hakim Senior. 

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat lirna karakteristik umum 

lembaga komisi yudisial dari berbagai negara, yaitu: 

1. Judicial Service Commission adalah nama yang paling banyak digunakan 

oleh Negara-negara yang mengatur komisi yudisial di dalam konstitusinya. 

2. Komisi yudisial adalah lembaga yang diharapkan dapat 

merekomendasikan nama Ketua Mahlcamah Agung terbaik-bahkan juga 

H a k i  Agung dan hakim lain di bawahnya- tanpa dipengaruhi oleh faktor- 

faktor yang tidak terkait dengan kecakapan. 

3. Komisi yudisial adalah lembaga yang diharapkan dapat melakukan 

pendisiplinan terhadap para hakim. 

4. Keberadaan komisi yudisial terkait dengan masalah gagasan kemerdekaan 

kekuasaan kehakiman di dalam suatu Negara. 

5. Keberadaan komisi yudisial terkait dengan masalah administrasi 

pengadilan, termasuk promosi dan mutasi hakim, termasuk pula peradilan 

moral sehingga aparat peradilan seperti hakim akan selalu bertindak adil, 

jujur dan berakhlak mulia karena adanya lembaga pengawasan. 

Komisi Yudisial di beberapa negara dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: 

1. Komisi Yudisial di beberapa Negara telah dibentuk bervariasi ada yang 

dibentuk di dalam struktur kelembagaan Mahkarnah Agung dan ada pula 



yang berada di Iuar Mahkamah Agung atau berdiri sendiri dan 

independent. 

2. kewenangan Komisi Yudisial di beberapa Negara berbeda-beda ada yang 

menangani pengangkatan, promosi, dan pemindahan hakim serta ada yang 

mengusulkan dan memperhatikan kesejahteraan hakim dan aparat 

keadilan. 

Adapun kegunaannya bagi para hakirn di Indonesia dan lembaga 

kekuasaan kehakirnan yaitu: dapat menjadi lembaga kontrol secara eksternal 

yang berkaitan dengan perilaku hakim dalam rangka menjaga keluhuran dan 

martabat, sehingga para hakim akan selalu mengikuti patokan-patokan yang 

telah ditentukan. Di samping itu, Komisi Yudisial Indonesia dapat mengambil 

manfaat dari Komisi ~ud i s i a l  di negara-negara lain yang bukan hanya 

memberikan punishment (sanksi) terhadap kesalahan perilaku hakim, 

melainkan juga berusaha memberikan pengusulan reward (penghargaan) atas 

prestasi dan keberhasilan hakim-hakim, juga memberikan upaya-upaya 

pengusulan peningkatan kesejahteraan para hakim sehingga dapat hidup laik 

dan layak yang pada akhirnya mereka akan menghindarkan diri dari perbuatan 

yang tidak terpuji dalam rangka menjaga martabat dan perilaku yang baik. 



BAB IV 
PENGATURAN TENTANG KEDUDUKAN DAN WEWENANG KOMISI 
YUDBIAL; SUAW ANALISIS MENUJU TERWUJUDNYA KONSEPSI 

NHD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 

A. Pertimbangan Pembentukan Komisi Yudisial 

Berdasarkan penelusuran historis tentang proses pedalanan lembaga 

pengawas pada kekuasaan kehakiman bennula pada tahun 1968 terdapat 

gagasan yang dimunculkan yaitu perlunya membentuk lembaga pengawasan, 

yang diiamakan Mejelis Pertirnbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang 

berfisngsi memberikm, pertimbangan, dan mengambil keputusan terakhir 

mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan 

pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/huhman 

jabatan para ha kin^,^'^ yang diajukan baik oleh Mahkamah Agung maupun 

Menteri Kehakiman, akan tetapi gagasan tersebut tidak berhasil dirnasukkan 

dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970. 

Tahun 1999 sesuai dengan semangat reformasi dan terdapatnya 

semangat perubahan UUD 1945, maka pada tahapan perubahan ketiga 

muncullah pasal24B tentang Komisi Yudisial, ha1 ini dikuatkan oleh Undang- 

undang Nomor 22 Tahun 2004. 

Ada 2 (dua) pertimbangan yang melatarbelakangi pentingnya masalah 

Komisi Yudisial ini segera diatur dalam sebuah Undang-Undang. Pertama 

adalah pertirnbangan yang bersifat sosiologis; dan kedua adalah pertimbangan 

yang bersifat yuridis. Pertimbangan yang bersifat sosiologis dapat digali dari 

289~omisi Yudisial RI. 2005 - 2007,2 tahun Komisi Yudisial, hlm. 10. 



konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 

(UUKY), di antaranya adalah: 

1. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang 
menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan 
peradilan guna menegaMEan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945; 

bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha 
mewujudkan k e k u m n  kehakiman yang merdeka melalui pencaloniin 
Hakim Agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan 
partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta 
menjaga perilaku hakirn; 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 B ayat (4) UUD 1945, susunan, 
kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang- 
undang.290 

Selanjutnya mengenai pertimbangan yuridis dapat ditemukan dalam 

pertimbangan hukurn Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Ada beberapa 

peraturan perundang-undangan yang melandasi pertimbangan tersebut, yaitu: 

1. Pasal 20, Pasal21, Pasal24, Pasal24A, Pasal24B, Pasal24C, dan Pasal 
25 UUD 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 16); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358). 

Pertimbangan lainnya juga dapat ditelusuri dari pemikiran-pemikiran 

pembentuk Undang-undang pada saat memuskan Penjelasan Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 2004 (UUKY) ini. Di dalam penjelasan UUKY 

tersebut diuraikan latar belakang pemikiran pembutit Undang-Undang untuk 

'%ihat Konsideran Un&ng-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 



membentuk Komisi Yudisial, bahwa UUD 1945 menegaskan bahwa 

kedaulatan berada di tangan rakyat dan diIaksanakan menurut Undang- 

Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara 

hukum, 

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas, salah satu substansi 

penting perubahan UUD 1945 adalah adanya Komisi Yudisial. Komisi 

Yudisial tersebut merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang 

berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai 

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

Pasal 24B UUD 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi 

reformasi bidang h u b  y a h i  dengan memberikan kewenangan kepada 

Komisi Yudisial untuk mewujudkan checks and balances. Walaupun komisi 

yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun hngsinya berkaitan 

dengan kekuasaan kehakiman. 

Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 24B ayat (4) 

UUD 1945 yang menentukan bahwa susunan, kedudukan, dan keanggotaan 

Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang ini 

diatur secara rinci mengenai wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Komisi 

Yudisial mempunyai tugas mengusulkan penpgkatan Hakim Agung dan 

wewenang lain daIarn rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yakni Hakim Agung dan hakim 

pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah 



Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud 

dalam UUD 1945. Berkaitan dengan wewenang tersebut, dalam Undang- 

Undang ini juga diatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Anggota 

Komisi Yudisial. Syarat-syarat mtuk diangkat menjadi Anggota Komisi 

Yudisial hams mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum 

serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi 

Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

Selain hal-ha1 yang ditentukan di atas, dalam Undang-Undang ini 

d iaw pula mengenai larangan merangkap jabatan bagi Anggota Komisi 

Yudisial. Di samping itu diatur pula mengenai panitia seleksi untuk 

mempersiapkan calon Anggota Komisi Yudisial, beserta symt  dan tata 

Salah satu pertimbangan substansi dari dibentuknya Komisi Yudisial 

adalah untuk mengadakan kontrol dan pengawasan terhadap perilaku hakim 

pada setiap Lembaga Peradilan agar dapat bertindak adil, jujur, dan 

bermartabat dalam menjalankan tugasnya, meskipun di lembaga Mahkamah 

Agung telah terdapat badan pengawasan yang dibentuk untuk mengawasi 

secara internal, namun demikian pengawasan tersebut dipandang belum 

memenuhi kehendak masyarakat ymg hidup di dalam negara hukum yang 

demokratis. Sirajuddin dan Zulkarnain berpendapat bahwa: 
I. Bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang 

menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945. 



2. Bahwa Komisi Yudisial memiliki peranan penting dalarn usaha meujudkan 
kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan Hakim Agung 
serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisifatif guna 
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku 
hakim .292 

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa Komisi Yudisial 

dibentuk untuk menjaga kemandirian lembaga kekuasaan kehakiman melalui 

pengusulan calon hakim agung dan menjaga keluhuran dan martabat perilaku 

h a k i  pada lembaga peradilan melalui pengawasan secara eksternal. 

B. Pengorganisasian Komisi Yudisial sebagai Sebuah Lembaga Negara 

Komisi Yudisial sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 UUKY 

adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan 

wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. 

Komisi Yudisial yang dibentuk berkedudukan di ibukota negara Republik 

Indonesia. 

Berdasarkan rumusan Pasal 2 UUKY di atas, maka dengan jelas 

disebutkan bahwa Komisi Yudisial (KY) itu adalah sebuah lembaga negara. 

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan lembaga negara itu? 

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga 

pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen, atau lembaga negara 

.sija.Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, 

ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-undang, 

dan bahkan ada pula yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. 

Hierarkhi atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat 

pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2*~irajuddin dan Zulkamain, Komisi Yudisial & Eksamiiasi Publik, Menuju Peradilan 
yang Bersih dan Berwibawa, PT Citra Aditya Bakti, Malang, 2006, hlrn. 71. 



Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga negara yang diatur dan dibentuk 

oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan 

UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena Keputusan 

Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum 

terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga 

dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu 

lebih rendah lagi t i ~ ~ ~ k a t a n n ~ a . ~ ~ ~  

Menurut Jimly Asshiddiqie, ada 34 buah lembaga negara yang 

keberadaannya diatur dalam UUD 1945. Lembaga negara tersebut meliputi: 

1. Majelis Permusyawaratan Ralcyat (MPR) diatur dalam Bab 11; 

2. Presiden Republik Indonesia; dan 

3. Wakil Presiden yang diatur dalam Bab ITZ; 

4. Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur di dalam Pasal 16 UUD 1945; 

5. Kementerian Negara yang diatur dalam Bab V; 

6. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan 
secara bersama-sama sebagai triumvirat yang diatur dalam Pasal8 ayat (3) 
UUD 1945; 

7. Menteri Dalam Negeri sebagai triumvirat yang diatur dalam Pasal 8 ayat 
(3) UUD 1945; 

8. Menteri Pertahanan sebagai triumvirat dalam Pasal8 ayat (3) UUD 1945; 

9. Duta yang diatur dalam Pasal 13 ayat (I), (2), dan (3) UUD 1945; 

10. Konsul yang diatur dalarn Pasal 13 ayat (1) UUD 1945; 

1 1. Pemerintah Daerah Provinsi yang diatur dalam Bab VI yang mencakup: 

12. GubernurIKepala Pemerintahan Daemh Provinsi; 

13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi); 

14. Pemerintahzur Daerah Kabupaten yzurg mencdcup: 

15. BupatiKepala Pemerintahan Daemh Kabupaten, dan; 

16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten); 

293~irnly Asshiddiqie, Perkembungan dmt Konsolidwi Lembaga Negm Pasca Refonmi, 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 42-43. 



17. Pemerintah Daerah Kota; 

18. WalikotaKepala Pemerintah Daerah Kota; dan 

19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota); 

20. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diatur dalam Bab VII 
UUD 1945; 

2 1. Dewan Perwakilan Daerah yang diatur dalarn Bab VIIA; 

22. Komisi penyelenggara pemilihan umum yang oleh undang-undang 
d i i a k a n  Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Bab VIE3 dan diatur 
lebih lanjut dengan undang-undang; 

23. Satu bank sentral yang ditentukan dalam Bab VIIB dan diatur lebih lanjut 
dengan undang-undang; 

24. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang diatur &lam Bab VIIIA; 

25. Mahkamah Agung (Bab XIV); 

26. Mahkamah Konstitusi (Bab XIV); 

27. Ksmfsi Yudisial (Bab XW): 

28. Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Bab XII); 

29. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bab XI); 

30. Angkatan Darat (TNI AD) yang diatur dalam Pasal 10 UUD 1945; 

3 1. Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945; 

32. Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945; 

33. Satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti 
diatur dalam Pasal 18B ayat (I) UUD 1945; 

34. Badan-badan lain yang kngsinya berkaitan den an kekuasaan kehakiman 
yang diatur dalam Pasal24 ayat (3) ULlD 1945. 2 6  

Terkait dengan kedudukan Komisi Yudisial sebagaimana tersebut di 

atas, beberapa pandangan para ahli hukum mengemukakan, bahwa Komisi 

Yudisial sebagai sebuah lembaga negara posisinya bukan sebagai 'main sfoftr 

organ' atau organ lembaga negara yang utama seperti halnya MPR, DPR, 

DPD, Presiden, BPK, MA dan MK. Walaupun, pengaturan Komisi Yudisial 

sebagai lembaga negara diatur di dalam UUD 1945, itu tidak berarti dengan 



sendirinya Komisi Yudisial berkedudukan sebagai 'main state organ '. Komisi 

Yudisial hanya memiliki fungsi sebagai 'state auxiliary body ' artinya lembaga 

negara yang bertugas untuk melayani atau membantu lembaga negara yang 

utama (main state organ).295 Sri Soemantri M. mengemukakan, walaupun 

tugasnya melayani 'main state organs', akan tetapi Komisi Yudisial memiliki 

kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan tujuan n a ~ i o n a l . ~ ~ ~  

Jimly Asshiddiqie juga mengemukakan, bahwa dapat dikatakan 

ked udukan Komisi Yudisial secara struktural sederajat dengan Mahkamah 

Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi secara fungsional, peranannya 

bersifat penunjang (auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. 

Komisi Yudisial, meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, 

tetapi tidak menjalankan menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi 

Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum @ode of law), melainkan 

lembaga penegakan norma etik (code of ethics). Lagi pula komisi ini hanya 

berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku 

hakim, bukan dengan lembaga perad ilan atau lembaga kekuasaan kehakiman 

secara institusional. Keberadaannya sebenarnya berasal dari lingkungan 

internal hakim sendiri, yaitu dari konsepsi mengenai majelis kehormatan 

hakim yang terapat dalam dunia profesi kehakiman dan di lingkungan 

Mahkarnah Agung. Artiiya, sebelumnya, h g s i  ethical auditor ini bersifat 

- - - 

29S~ihat, Titik Triwulan Tutik, PoRok-Pokok Huhm Taia Negara Indonesia Pasca 
Perubahun UUD 1945, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 210. 

'%sri Soemantri M., Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem 
Ketatunegaraan Memirut UUD 1945, dalarn Departernen Hukum Tata Negara Universitas 
Airlangga, Dlnamika Perkembangan Hukum Tutu Negara dan Hukum Llngkungan, Airlangga 
University Press, Surabaya, hlm. 204. 



internal. Narnun untuk lebih menjamin efektivitas kerjanya dalam rangka 

mengawasi perilaku hakim, maka fimgsinya ditarik keluar menjadi external 

auditor yang kedudukannya dibuat sederajat dengan para hakim yang berada 

di lembaga yang sederajat dengan pengawasnya.297 

Menurut hemat penulis kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga 

negara yang kedudukannya sederajat dengan lembaga-lembaga negara 

lainnya, meskipun dalam melaksanakan fingsi pengawasannya ia masih hams 

berkmrdinasi dengan lembaga Mahkamah Agung. Kedudukan lembaga- 

lembaga negara tersebut didasarkan atas tugas dan wewenangnya. Kedelapan 

lembaga negara, yaitu MPR, DPR, DPD, Presidan dan wakil Presiden, MA, 

MK, KY, dan BPK berkedudukan sederajat. 

Sebagai lembaga negara, Komisi Yudisial secara keorganisasian terdiri 

atas pimpinan dan anggota. Pirnpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang 

Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota. Komisi Yudisial 

mempunyai 7 (tujuh) orang anggota. Anggota Komisi Yudisial itu adalah 

pejabat negara. Keanggotaan Komisi Yudisial direkrut dari mantan hakim, 

praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. 

Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh anggota Komisi 

Yudisial. Tata cara pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial diatur dalam 

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan 

Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Pirnpinan 

Komisi Yudisial. 



Dalam rangka menunjang efektivitas kinerja Komisi Yudisial dibentuk 

koordinator bidang tugas Komisi Yudisial. Beberapa pertimbangan yang 

melatarbelakangi pembentukan koordinator bidang tugas tersebut diantaranya 

1. Bahwa Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara yang berwenang 
mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan rnernpunyai wewenang lain 
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim; 

2. Bahwa dalam melaksanakan wewenang tersebut, Komisi Yudisial 
memiliki tugas-tugas melakukan pendaftaran, seleksi, penetapan, dan 
pengajuan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia serta melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam 
rangka menegakkan kehonnatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim; 

3. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut perlu 
dilakukan pembidangan tugas di lingkungm Komisi Yudisial; 

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, 
huruf c, perlu membentuk peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Tentang Pembentukan Koordiiator Bidang Tugas Komisi Yudisial 
Republik Indonesia. 

Koordinator Bidang Komisi Yudisial terbagi dalam 5 (lima) 

Koordinator Bidang, yaitu:299 

1. Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat. 

2. Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung. 

3. Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat dan 
Perilaku Hakim. 

4. Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga. 

5. Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Mengenai tugas masing-masing Koordinator Bidang, Pasal3 Peraturan 

Komisi Yudisial Nomor 2A mengatur sebagai berikut: 

'%~ihat Konsideran Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2A tentang Pembentukan 
Koordinator Bidang Tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia. 

'%hat Pasal2 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2A. 



Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat bertugas melakukan 

pelayanan kepada masyarakat meliputi kegiatan-kegiatan penerimaan, 

pengolahan, analisis dan tindak lanjut pengaduan masyarakat mengenai 

perilaku hakim, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. 

Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim 

Agung, bertugas melakukan kegiatan-kegiatan penilaian dan pemberian 

penghargaan terhadap hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat dan menjaga perilaku hakim serta melakukan 

kegiatan seleksi Hakim Agung. 

Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat dan 

Perilaku Hakim, bertugas melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Kode Etik Harm dan perilaku hakim dalam ran& menegakkan 

kehormatan clan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. 

Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga, bertugas melakukan 

kegiatan-kegiatan hubungan dengan Lembaga-Lembaga Negara Republik 

Indonesia, Lembaga-Lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga masyarakat, 

dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KY. 

Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, bertugas 

melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan 

kapasitas Surnber Daya Manusia, Hakim dalarn rangka menegakkan 

kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan tersebut juga diatur, bahwa: (1) 

Masing-masing Koordinator Bidang dipimpin oleh seorang 'Anggota KY yang 



ditentukan berdasar keputusan rapat KY dan ditetapkan melalui Surat 

Keputusan Pimpinan KY; (2) Penugasan anggota KY sebagai koordinator 

bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4, tidak mengurangi tugas-tugas 

pengawasan yang harus dilakukan sebagai anggota KY. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Bidang dibantu oleh 

seorang asisten dan Kelompok Tenaga ~ h l i . ~ "  Koordinator Bidang dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatannya dibantu dan didukung Sekretariat 

Jenderal sesuai dengan bidang t ~ ~ a s n ~ a . ~ "  Hasil pelaksanaan tugas 

Koordinator Bidang disampaikan kepada Pimpinan untuk dibahas dalam rapat 

KY guna diambil keputusan.302 Koordinator Bidang bertanggung jawab 

kepada Pimpinan KY .303 Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas 

Koordinator Bidang dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Jenderal KY."~ 

Mengenai pembagian tugas Ketua, Wakil Ketua dan Koordinator 

Bidang Komisi Yudisial, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2005 

telah mengaturnya. 

1. Tugas Ketua 

a. Tugas Pokok: 

1) Memimpin dan mengkoordinir Komisi Yudisial dalam 
melaksanakan hngsi dan wewenangnya sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

2) Bertanggung jawab keluar dan membangun hubungan ke j a  sama 
dengan lembaga-lembaga pemerintah atau negara, lembaga- 
lembaga swasta dan masyarakat guna mewujudkan visi Komisi 
Yudisial yaitu "men'adikan h a k i  sebagai insan pengabdi dan 
penegak keadilan". 30 

5' 

3*~ihat Pasal5 ayat (1) Peraturan Kornisi Yudisial Nornor 2A Tahun 2005. 
301~ihat Pasal5 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nornor 2A Tahun 2005. 
302~ihat Pasal6 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2A Tahun 2005. 
303~ihat Pasal7 Pemturan Komisi Yudisial Nomor 2A Tahun 2005. 
304~ihat Basal8 B e a n  Komisi Yudisial Nomor 2A Tahun 2005. 
305~ihat Pasal2 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2005. 



Tugas pokok ketua Komisi Yudisial adalah memimpin dan 

mengkoordinasikan Komisi Yudisial, serta bertanggung jawab keluar 

dan membangun hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga 

pernerintahan atau negara, lernbaga swasta dan masyamkit agar misi, 

visi Komisi Yudisial dapat tercapai dengan baik. 

b. Rincian Tugas: 

1) Memimpin rapat-rapat pleno Komisi Yudisial baik untuk 
mengambil kegutusan maupun tidak mengambil kegutusan. 

2) Mengkoordinasikan Bidang Pelayanan Masyarakat, Bidang 
Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung, Bidang 
Pengawasan Kehormatan Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim, Bidang -utlm Anm urnbay, Bi&g Pen gerrib angaui 

Surnber Daya Manusia. 
3) Memimpin pelaksanaan sosialisasi baik kepada pemerintah, 

swasta, maupun masyatakat mengenai tugas, fungsi dan wewenang 
Komisi Yudisial baik melalui seminar, l o M a ,  dishsi, 
ceramah, dan lain-lain. 

4) Mengadakan komunikasi, konsultasi dan atau rnembangun 
hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahlnegara, 
lembaga-lembaga swasta dan masyarakat terutama lembaga- 
lembaga negara di bidang hukum baik yang mtin maupun 
insidentil. 306 

Sedangkan rincian tugas-tugas tersebut, yaitu ketua Komisi 

Yudisial memimpin rapat-rapat pleno untuk memutuskan atau tidak 

memutus permasalahan yang menjadi pembahasan, di samping itu 

mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang yang ada di 

bawahnya sehingga dalam posisinya sebagai pimpinan lembaga 

memiliki tugas yang jelas untuk tercapainya tujuan lembaga ini. 

2. Tugas Wakil Ketua 

a. Tugas Pokok: 

306~ihat Pasal2 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2005. 



1) Membantu Ketua Komisi Yudisial untuk memimpin dan 
mengkoordinir Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi dan 
wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan. 

2) Bertanggung jawab ke dalam dan atau mengawasi tugas Sekretariat 
Jendral agar bantuan teknis administratif dari Sekretariat Jenderal 
kepada Komisi Yudisial dapat dilaksanakan secara m a k ~ i r n a l ~ ~ ~ .  

Wakil ketua memiliki tugas pokok untuk membantu ketua 

Komisi Yudisial dan bertanggung jawab serta mengawasi tugas-tugas 

sekretaris jenderal, terutama di bidang administrasi. 

b. Rincian Tugas: 

1) Mewakili Ketua Komisi Yudisial untuk memimpin rapat-rapat 
pleno Komisi Yudisial baik untuk mengambil keputusan maupun 
tidak mengambil keputusan. 

2) Membantu ketua mengkoordinasi Bidang Pelayanan Masyarakat, 
Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agmg, 
Bidang Pengawasan Kehormatan Keluhuran Martabat dan Perilaku 
Hakim, Bidang Hubungan Antar Lmnbaga, dan Bidang 
Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

3) Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat 
Jenderal dalam rangka memberi bantuan teknis administratif secara 
maksimal kepada Komisi yudisia1308. 

Rincian tugas wakil ketua sebagaimana dikemukakan di atas 

yaitu mewakili ketua untuk memimpin rapat-rapat pleno, membantu 

ketua dalam mengkoordinasikan tugas-tugas koordinator bidang serta 

bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan sekretaris jenderal 

sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. 

3. Tugas Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat 

a. Tugas Pokok: 

Melakukan pelayanan kepada masyarakat, meliputi kegiatan- 

kegiatan penerimaan, pengolahan, analisis dan tindak lanjut pengaduan 

307~ihat Pasal3 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2005. 
308~ihat Pasal3 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2005. 



masyarakat mengenai perilaku hakim, baik yang disampaikan secara 

lisan maupun tertulis. 309 

b. Rincian Tugas: 

1) Mengkoordinasikan proses penerimaan laporan masyarakat. 

2) Mengkoordinasikan kegiatan penerimaan laporan langsung 
masyarakat. 

3) Mengkoordinasikan kegiatan pembuatan resume laporan 
masyarakat. 

4) Melakukan anotasi terhadap laporan masyarakat. 

5) Mengkoordinasikan kegiatan pendistribusian berkas laporan 
masyarakat kepada Tim Peneliti. 

6) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan masyarakat lainnya. 310 

Mencermati tugas koordinator bidang pelayanan masyarakat 

ialah melakukan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu mutlak 

bagi koordinator tersebut untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, terutama menindak lanjuti pengajuan masyarakat tentang 

perilaku hakim, baik yang disampaikan secara tertulis maupun tidak. 

4. Tugas Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi 
Hakim Agung 

a. Tugas Pokok: 

Melakukan kegiatan-kegiatan penilaian dan pemberian 

penghargaan terhadap hakim atas prestasi dan jasanya dalam 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan menjaga perilaku 

hakim serta melakukan kegiatan seleksi Hakim Agung. 311 

b. Rincian Tugas: 

309~ihat P a d 4  ayat (1) Peratwan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2005. 
3'0~ihat Pasal4 a b t  (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2005. 
3'1~ihat Pasal5 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2005. 



1) Mengkoordinasikan pengurnpulan data hakim yang berprestasi 
melalui pengamatan langsung, melalui media dan bahan pelaporan 
Badan-Badan Peradilan. 

2) Mengkoordinasikan proses penilaian terhadap prestasi dan jasa 
hakim. 

3) Mengkoordinasikan proses pengusulan pemberian penghargaan 
hakim. 

4) Mengkoordinasikan kegiatan penyiapan proses seleksi Hakirn 
Agung, meliputi: 

a) koordinasi dengan lembaga terkait 
b) penyiapan instrument pengukuran dan penentuan kualifikasi 

calon Hakim Agung 
c) pengumuman melalui media massa 
d) penentuan jadwal dan tempat seleksi 

5) Mengkoordinasikan proses pelaksanaan seleksi meliputi: 

a) pendaftaran 
b) penelitian persyaratan administrasi 4 

c) penerimaan d m  penilaian karya ilmiah 
d) pelaksanaan tes tertulis, wawancara dan lain-lain 
e) penerimaan dan penelitian informasi atau pendapat masyarakat 

tentang calon Hakim Agung. 

6) Mengkoordinasikan penetapan calon Hakim Agung, meliputi: 

a) penetapan rapat-rapat penetapan calon Hakim Agung 

b) pengiriman nama-nama calon Hakim Agung ke DPR 

c) monitoring penetapan Hakim Agung. 312 

5. Tugas Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran 
Martabat dan Perilaku Hakim 

a. Tugas Pokok: 

Melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Kode Etik Hakim dan perilaku hakim dalam rangka 

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga 

perilaku hakim. 313 

3121iat Pasa15 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2005. 
313~ihat Pasal6 ayat ( I )  Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2005. 



b. Rincian Tugas: 

1) Mengkoordinasikan proses penelitian berkas laporan pengaduan 
masyarakat. 

2) Mengkoordinasikan kegiatan pengamatan perilaku hakim, baik 
secara langsung maupun melalui media massa. 

3) Mengkoordinasikan penetapan jadual pemeriksaan dan Tim 
Pemeri ksa. 

4) Mengkoordinasikan kegiatan pemanggilan hakim terlapor. 

5) Mengkoordinasikan kegiatan mengundang pelapor dan pihak-pihak 
yang diperlukan untuk dimintai keterangan. 

6) Mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan hakim. 

7) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan analisis data dan 
track record hakim. 

8) Mengkoordinasikan kegiatan penerirnaan dan analisis Laporan 
Badan Peradilan. 

9) Mengkoordinasikan kegiatan pengiriman rekomendasi. 

10) Mengkoordinasikan kegiatan monitoring tindak lanjut 
rekomendasi. 314 

6. Tugas Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga 

a. Tugas Pokok; 

I )  Menyusun perencanaan program keja unit kegiatan yang 
dipimpinnya sesuai dengan tugas pokok bidang dan kompetensinya 
berdasarkan kebijakan Pirnpinan Komisi Yudisial. 

2) Mengarahkan, memutuskan pengorganisasian dan proses 
pelaksanaan program kerja unit kegiatan yang dipimpinnya sesuai 
tugas pokok bidang dan k ~ m ~ e t e n s i n ~ a ~ ' ~ .  

b. Rincian Tugas: 

I) Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah 
dan lembaga terkait untuk menjalankan tugas sebagai Koordinator 
Bidang. 

2) Mengadakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi 
pemerintah dan lembaga-lembaga terkait di dalam masyarakat agar 
pelaksanaan berdaya guna dan berhasil guna. 

3'4~ihat Pasal6 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2005. 
315~ihat Pasal7 ayat (1) Peraturan Kornisi Yudisial Nornor 4 Tahun 2005. 



3) Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan tugas di lingkungan Komisi Yudisial maupun dalam 
hubungan kerja dengan instansi lain di luar Komisi Yudisial sesuai 
dengan tugas pokok &n fungsi m a ~ i n ~ - m a s i n ~ ~ ' ~ .  

7. Tugas Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

a. Tugas Pokok: 

1) Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya 
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Hakirn &lam mngka 
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 

2) Mengkoordinasikan pengembangan Sumber Daya Manusia di 
lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 317 

b. Rincian Tugas: 

1) Pengembangan SDM Hakii. 

a) Melakukan koordinasi dengan instansillembaga terkait dalam 
kegiatan pengembangan kualitas hakim, terutama terkait 
dengan sikap dan integritas hakim, 

b) Mengkoordinasikan program-program pelatihan hakim. 

c) Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi clan penyuluhan code 
of conduct. 

d) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan seminar, workshop, 
lokakarya, dislcusi dan forum-forum lain yang terkait dengan 
upaya pengembangan kualitas hakii. 

2) Pengembangan SDM di lingkungan Sekretariat Jenderal. 

a) Memberikan supervisi dalarn kegiatan rekruibnen pegawai. 

b) Bersama Sekretaris Jenderal, melakukan kegiatan pernbinaan 
pegawai. 

c) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan 
pegawai, melalui pendidikan dan latihan formal, rnaupun 
inhouse training. 

d) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan peningkatan 
kesejahteraan pegawai. 318 

3L6~ihat Pasd 7 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2005. 
317 Lihat Pasal8 ayat (I) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2005. 
318~ihat Pasal8 ayat (2) Peraturn Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2005. 



Tugas-tugas koordinator bidang di atas menunjukkan adanya 

upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti koordinator 

pelayanan masyarakat, koordinator bidang penilaian prestasi hakim 

dan seleksi Hakim Agung, bidang pengawasan kehormatan, keluhuran 

martabat dan perilaku hakim, bidang hubungan antar lembaga, dan 

bidang pengembangan sumber daya manusia. Kesemuanya itu 

menunjukkan pelayanan yang diperuntukkan untuk masyarakat secara 

luas dan para hakim pada khususnya. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa pembagian tugas dari tiap- 

tiap bagian dimulai dari ketua, wakil ketua, koordinator bidang 

pelayanan masyarakat, koordinator bidang penilaian prestasi h a k i ,  

dan seleksi Hakim Agung, koordinator bidang pengawasan 

kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, koordinator 

bidang hubungan antar lembaga, koordinator bidang pengembangan 

sumber daya manusia, telah menampakkan adanya pendistribusian 

fungsi dan tugas-tugas sehingga memperkuat kine j a  Komisi Yudisial 

untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Dasar 1945 

Pasal24B. 

8. Sekretariat Jenderal , 

Dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas-tugasnya, Komisi 

Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang 

Sekretaris ~enderal.~" Sekretaris Jenderal dijabat oleh pejabat pegawai 

3'9~ihat Pasal 11 ayat (1) UUKY. 



negeri sipi1.320 Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan 

dukungan teknis administratif kepada Komisi ~ u d i s i a l . ~ ~ '  Ketentuan 

mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja 

Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan ~ r e s i d e n . ~ ~ ~  

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah aparatur pemerintah 

yang dalam melaksanakan tugas dan fhgsinya berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi ~ u d i s i a l . ~ ~ ~  

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dipimpin oleh seorang Sekretaris 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai tugas 

menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada Komisi 

~ u d i s i a l . ~ ~ ~  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, menyelenggarakan fimgsi: 

a. pemberian dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial 
dalam melaksanakan wewenang dan tugas pengusulan pengangkatan 
Hakim Agung; 

b. pemberian dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial 
dalarn melaksanakan wewenang dan tugas penegakan kehonnatan dan 
keluhuran martabat hakim; 

c. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi 
di 1 ingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; 

d. perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, 
ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan 
Komisi Yudisial. 326 

32%ihat Pasal 1 1 ayat (2) UUKY. 
321~ihat Pasal 12ayat (1) UUKY. 
'Z2~ihat Pasal 12 ayat (2) UUKY. 
3"~ihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005 tentang Selcretariat 

Jenderal Komisi Yudisial. 
324~ihat P a d  1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005. 
32kihat Pasal2 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005 
326Lihat Pasal3 Peraturan Presiden Nmar 75 Tahun 2005. 



Sekretariat Jenderal Komisi YudisiaI terdiri atas sebanyak- 

banyaknya 4 (empat) Biro dan 1 (satu)  usa at.^^ Masing-masing Biro 

terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian, dan masing-masing 

Bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) ~ u b b a ~ i a n . ~ ~ ~  Pusat terdiri 

atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha 

dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau masing-masing Bidang dapat 

terdiri atas 2 (dua) ~ u b b i d a n ~ . ~ ~ ~  

Di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dapat diangkat 

Pejabat Fungsional sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan 

yang b e r l a l ~ u . ~ ~ ~  Jumlah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal 

Komisi Yudisial disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban 

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat 

Jenderal Komisi Yudisial dalarn melaksanakan tugas dan hgsinya wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja 

sama baik dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial maupun 

dengan instansi terkait lain.332 

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat 

Jenderal Komisi Yudisial bertanggung jawab memirnpin dan 

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan 

327~ihat Pasal4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005. 
"*Lihat Pasal4 a h  (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005. 
"%ihat Pasal4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005. 
33'kihat Pasal5 Peraturan Presiden Nomar 75 Tahun 2005. 
331~ihat Pasal6 Peraturan Presiden Nornor 75 Tahun 2005. 
332~ihat Pawl 7 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005. 



serta petunjuk bagi bawahan sesuai bidang tugas dan f i~ngs in~a .3~~  Dalam 

melaksanakan tugas dan fingsinya, setiap pimpinan satuan organisasi di 

lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial wajib melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di b a ~ a h n ~ a . ~ ~ ~  

Sekretaris Jenderal adalah jabatan stnrktural eselon ~ a . ~ ~ ~  Kepala 

Biro dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon I I ~ . ~ ~ ~  Kepala 

Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon 111a.3~' Kepala 

Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon 1 ~ a . ~ ~ ~  

Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas 

usul Ketua Komisi ~ u d i s i a l . ~ ~ ~  Pejabat Eselon 11, Eselon 111, Eselon IV 

dan Pejabat lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

diangkat dm diberhentikan oleh Sekretaris ~enderal.~~' Segala biaya yang 

diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja ~ e ~ a r a . ~ ~ '  

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan 

organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial ditetapkan 

oleh Sekretaris Jenderal, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan 

tertulis dari Menteri yang bertanggung ja~vab di bidang pendayagunaan 

aparatur negaraM2 

3U~ihat Pasal8 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005. 
334 Lihat Pasal9 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005. 
335~ihat Pasal 10 ayat (I) Peraturan Presiden Nornor 75 Tahun 2005. 
336~ihat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nornor 75 Tahun 2005. 
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Untuk kebutuhan pengaturan internal Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial maka kemudian terbitlah Perahuan 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 

01/P/SJ.KY/1/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Yudisial. 

Mengenai kedudukan, tugas dan h g s i  Sekretariat Jenderal, Pasal 

1-3 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia 

Nomor Ol/P/SJ.KY/1/2006 mengatur sebagai berikut: 

a. Pasal 1 

1) Sekretariat J d e r a l  Komisi Yudisial Republik Indonesia yang 

selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat Jenderal adalah 

aparatur pemerintah yang di &lam menjal& tugas dan 

fingsinya bemda di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada 

Pimpinan Komisi Yudisial. 

2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. 

b. Pasal2 

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan 

dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial Republik 

Indonesia. 

c. Pasal3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2, Sehtariat Jenderal menyelengg- fungsi: 



1) pemberian dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial 
dalam melaksanakan wewenang dan tugas pengusulan 
pengangkatan Hakim Agung; 

2) pemberian dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial 
dalam melaksanakan wewenang dan tugas penegakan kehormatan 
dan keluhuran martabat hakim; 

3) k o o r d i i i  dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 
organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; 

4) perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, 
ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan 
Komisi Yudisial. 

Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 5 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor Ol/P/SJ. 

KY/lR006 terdiri dari: 

a. Biro Seleksi clan Penghargaan; 

Biro Seleksi dan Penghargaan mempunyai tugas melaksanakan 
dukungan teknis administratif di bidan seleksi Hakim Agung dan 
penghargaan terhadap prestasi Hakim"B Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Biro Seleksi dan Penghargaan 
menyelenggarakan h g s i  : 

1) pelaksanaarn dukungan teknis administratif di bidang seleksi Hakim 
Agung; 

2) pelaksanaan dukungan teknis administratif di bidang penghargaan 
prestasi ~ a k i r n . ~ ~ ~  

Biro Seleksi dan Penghargaan terdiri dari: 

1) Bagian Pendabran dan Seleksi; 

Bagian P e n d a h  dan Seleksi mempunyai tugas 
melaksanakan pemberian pelayanan administrasi pendaftaran dan 
pengembangan teknis seleksi Haki i   gun^.^^' Dalam 
melaksanakan tugasnya sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9, 
Bagian Pendahran dan Seleksi menyelenggarakan fungsi: 

a) pemberian pelayanan administrasi pendahran seleksi Hakim 
Agung; 

343~ihat Pasal. 6 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
Ol/P/SJ.KY/1/2006. 

'*Lihat Pasal 7 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
01/P/SJ.KY/1/2006. 

345~ihat Pasal 9 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
01/P/SJ.KY/1/2006. 



b) pengembangan teknis pelaksanaan seleksi Hakim Agung; 

c) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Biro Seleksi dan 
~ e n ~ h a r ~ a a n . 3 ~ ~  

Bagian Pendaftaran dan Seleksi terdiri dari: 

a) Subbagian Pendaftaran; 

Subbagian Pendaftaran mempunyai tugas melakukan 
pemberian pelayanan administrasi pendaftaran seleksi Hakim 
Agung, dan kegiatan ketatausahaan Biro Seleksi dan 
~ e n g h a r ~ a a n ; ~ ~ ~  Subbagian Seleksi mempunyai tugas 
melakukan pemberian pela anan di bidang pengembangan 
teknis seleksi Hakim Agung. &8 

b) Subbagian ~ e l e k s i . ~ ~ ~  

2) Bagian ~ e n ~ h a r ~ a a n . ~ ' ~  

Bagian Penghargaan mempunyai tugas melaksanakan 
pemantauan dan evaluasi penghargaan terhadap prestasi h a l ~ i m . ~ ~ ~  
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bagian Penghargaan 
menyelenggarakan fungsi: 

a) pelaksanaan pemantauan terhadap prestasi hakim dalam 
rangka pemberian penghargaan; 

b) pelaksanaan evaluasi terhadap prestasi hakih1.3'~ 

Bagian Penghargaan terdiri dari: 

a. Subbagian Pemantauan; 

Subbagian Pemantauan mempunyai tugas melakukan 
pemantauan terhadap prestasi hakim dalam rangka pemberian 
penghargaan.353 

3'%ihat Pasal 10 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
01/P/SJ.KY/1/2006. 

'47~ihat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
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35'~ihat Pasal 13 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
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Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan 
evaluasi terhadap prestasi hakim.355 

b. Biro Pengawasan Hakim; 

Biro Pengawasan Hakim mempunyai tugas melaksanakan 
dukungan teknis administratif di bidang pengawasan perilah 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro 
Pengawasan Hakim menyelenggarakan fhgsi: 

1) pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat dan penyusunan 
laporan berkaitan perilaku hakim; 

2) pelaksanaan pelayanan penanganan kasus yang berkaitan dengan 
perilaku hakim; 

3) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Biro Pengawasan ~ a k i m . ~ ~ '  

Biro Pengawasan Hakihn terdii dari: 

I) Bagian Pengaduan clan Pelaporan; 

Bagian Pengaduan clan Pelaporan mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat serta pelayanan 
penerimaan clan pengolahan la ran badan-badan peradilan 
berkaitan dengan perilaku hakirn. 35P 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dhnaksud 
dalam Pasal 20, Bagian Pengaduan dan Pelaporan 
menyelenggarakan hngsi: 

a) pelaksanaan pelayanan penerimaan clan pengolahan pengaduan 
masyarakat berkaitan dengan perilaku hakim; 

b) pelaksanaan pelayanan penerimaan dan pengolahan laporan 
badan-badan peradilan berkaitan dengan perilaku h a l ~ i m . ~ ~ ~  

Bagian Pengaduan dan Pelaporan terdiri dari Subbagian 
Pengaduan dan Subbagian ~ e l a ~ o r a n . ~ ~ '  Subbagian Pengaduan 

3%ihat Pasal 15 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
Ol/P/SJ.KY/l/2006. 
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mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan dan 
pengolahan pengaduan masyarakat berkaitan dengan perilaku 
h a ~ i r n ; ~ ~ '  Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan 
pelayanan penerimaan clan pengolahan laporan badan-badan 
peradilan berkaitan dengan perilaku hakim dan kegiatan 
ketatausahaan Biro Pengawasan ~ a k i m . ~ ~ ~  

2) Bagian Penanganan  asu us.^^^ 
Bagian Penanganan Kasus mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan penanganan kasus yang berkaitan dengan perilaku 
h a k i ~ n . ~ ~ ~  Dalarn melaksanakan tugasnya, Bagian Penanganan 
Kasus rnenyelenggarakan hngsi: 

a) pelaksanaan pelayanan administrasi penelitian kasus dan berkas 
kasus yang berkaitan dengan perilaku hakim; 

b) pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kasus dan berkas kasus 
yang berkaitan dengan perilaku h~tkim.~~' 

Bagian Penanganan Kasus terdiri dari Subbagian 
~dministrasi Z(asus . dan Subbagian Pemehaan  I ( a s ~ s . ~ ~ ~  
Subbagian Administrasi Kasus mempunyai tugas melakukan 
pelayanan administrasi penelitian kasus dan berkas kasus yang 
berkaitan dengan perilaku f i a k i n ~ ; ~ ~ ~  Subbagian Pemeriksaan Kasus 
mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan kasus dan 
berkas kasus yang berkaitan dengan per i lak~,hakim.~~~ 

c. Biro Umum; 

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, 
pengawasan, administrasi kepegawaian! keuangan, ketatausahaan, 

'Tihat  Pasal 22 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
0 l/P/SJ.KY/1/2006. 
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perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi ~udisial.3~' 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 
Biro Umum menyelenggarakan h g s i :  

1) pelaksanaan urusan perencanaan, serta penelaahan dan bantuan 
hukum; 

2) pelaksanaan urusan keuangan; 

3) pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; 

4) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan ke~e~awaian .~~ '  

Biro Umum terdiri dark 

1) Bagian Perencanaan dan Hukum; 

Bagian Perencanaan dan Hukum mempunyai tugas 
melaksanakan urusan perencanaan serta penelaahan dan bantuan 
h ~ k u m . ~ ~ '  Dalam melaksanakan tugas itu, Bagian Perencanaan dan 
Hukum menyelenggarakan fungsi: 

a) penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; 

b) penyusunan telaahan dan bantuan hukurn serta kerjasama antar 
1emba~a .3~~  

Bagian Perencanaan dan Hukum terdiri dari: 

a) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 
SiibBagiari Pelapam mempmyzti 

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, 
program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;373 

b) Subbagian Hukum dan Kerjasama Antar ~ e m b a ~ a ? ~ "  

Subbagian Hukum dan Kerjasama Antar Lembaga 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan telaahan dan 
bantuan hukum, serta kerjasama antar lembaga.375 
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2) Badan Keuangan; 

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan a k ~ n t a n s i . ~ ~ ~  Dalam 
melaksanakan tugas itu, Bagian Keuangan menyelenggarakan 
fungsi: 

a) pelaksanaan perbendaharaan keuangan dan barang serta 
administrasi gaji; 

b) pelaksanaan verifikasi serta akuntansi anggaran dan barang.377 

Bagian Keuangan terdiri dari: 

a) Subbagian Perbendaharaan; 

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas 
melakukan kegiatan perbendaharaan keuangan dan barang serta 
pembayaran gaji ~ e ~ a w a i ; ~ ~ '  

b) Subbagian Verifikasi dan ~ k u n t a n s i . ~ ~ ~  

Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas 
melakukan kegiatan verifikasi penggunaan anggaran dan 
barang, dan penyusunan akuntansi realisasi anggaran serta 
pelaporan penggunaan anggaran.380 

3) Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; 

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas 
melaksanakan urusan perlengkapan dan k e r ~ m a h t a n ~ ~ a a n . ~ ~ '  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal39, 
Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan 
fungsi: 

a) Belaksanaan administrasi pengadaan, penyimpanan dan 
distribusi perlengkapan serta pelaksanaan inventarisasi dan 
penghapusan kekayaan Negara; 

376Lihat Pasal 35 Peraturan S e k r d a t  Jenderal Kornisi Yudisial Nornor 
01/P/SJ.KY/1/2006. 

"7~ihat Pasal 36 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nornor 
Ol/P/SJ.KY/l/2006. 

378~ihat Pasal 38 ayat (1) Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nornor 
0 l/P/SJ.KY/l/2006. 

37%ihat Pasal 37 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
0 l/P/SJ.KY/1/2006. 

380~ihat Pasal 38 ayat (2) Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisid Nornor 
Ol/P/SJ.KY/1/2006. 

381~ihat Pasal 39 Peraturan S e W a t  Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
Ol/P/SJ.KY/1/2006. 



b) Pelaksanmn urusan dalarn dan kerumahtanggaan serta 
pengamanan.382 

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri dari: 

a) Subbagian Perlengkapan; 

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan 
kegiatan administrasi pengadaan, penyimpanan dan distribusi 
perlengkapan serta penyiapan administrasi inventarisasi dan 
penghapusan kekayaan ~ e g a r a ; ~ ' ~  

b) Subbagian Rumah ~ a n ~ ~ a . ~ ~ ~  

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas 
melakukan kegiatan umsan dalam, kerumahtanggaan, 
penggunaan dan ,&erneliharaan kendaraan dinas serta 
pengamanan dalam. 

4) Bagian Tata Usaha dan ~ e ~ e ~ a w a i a n . 3 ' ~  

Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempun ai tugas 
meiaksanaican urusan icetatausahaan dan kepegawaian.3a7 Daiam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, 
Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian menyelenggarakan fbngsi: 

c) pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan; 

d) pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata p e r ~ u r a t a n . ~ ~ ~  

Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian terdiri dari: 

a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; 

Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol 
mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pelayanan 
ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan?89 

382~ihat Pasal 40 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
01/P/SJ.KY/1/2006. 

"'Lihat Pasal 42 ayat (1) Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
0 l/P/SJ.KY/1/2006. 

384~ihat Pasal 41 P e r a m  Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
01 /PIS.I.KY/1/20M. 

jssLihat Pasal 42 ayat (2) Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
Ol/P/SJ.KY/1/2M?6. 

386~ihat Pasal 30 P e r a m  Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
Ol/P/SJ.KY/1/2006. 

387~ihat Pasal 43 Peratwan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
0 l/P/SJ.KY/1/2006. 

388~ihat Pasal 44 Peratwan Sekretariat Jenderal Kornisi Yudisial Nomor 
Ol/P/SJ.KY/l/2006. 

389~ihat Pasal 46 ayat (1) Peraturan S e M a t  Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
Ol/P/SJ.KY/1/2006. 



b) Subbagian Kepegawaian dan ~ e r s u r a t a n . ~ ~ ~  

Subbagian Kepegawaian dan Persuratan mempunyai 
tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan urusan 
tata per~uratan.~~' 

d. Pusat Data dan Pelayanan Informasi. 

Pusat Data dan Pelayanan Informasi mempun ai tugas 
melaksanakan pengelolaan data dan pelayanan informasiJ2 Dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 47, Pusat 
Data dan Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi:393 

1) pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan Pusat Data 
dan Pelayanan Informasi; 

2) pelaksanaan pengelolaan data; 

3) pelaksanaan pelayanan informasi; 

4) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Pusat Data dan Pelayanan 
Informasi. 

Pusat Data dan Pelayanan Informasi terdiri 

1) Bidang Data; 

Bidang Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
kegiatan penyusunan rencana dan program kegiatan Pusat Data dan 
Pelayanan Informasi, dan perancangan pemeliharaan, 
pengembangan sistem informasi, pengelolaan data base internal 
clan e k ~ t e r n a l ; ~ ~ ~  

2) Bidang Pelayanan Informasi; 

Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan kegiatan penyajian informasi clan pelaksanaan 
pelayanan informasi, baik melalui media on line dan off line, 
maupun pelayanan langsung kepada m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~ ~  

390~ihat Pasal 45 Peratman Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
01/P/SJ.KY/1/2006. 

3g'~ihat Pasal 46 ayat (2) Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
01/P/SJ.KY/1/2006. 

'=Lihat Pasal 47 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
Ol/P/SJ.KY/1/2006. 

393~ihat Pasal 48 Peraturan Sehtariat  Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
Ol/P/SJ.KY/1/2006. 

394~ihat Pasal 49 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
0 l/P/SJ.KY/1/2006. 

395 Lihat Pasal 50 ayat (1) Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial N m o r  
Ol/P/SJ.KY/1/2006. 

396~ihat Pasal 50 ayat (2) Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
Ol/P/SJ.KY/1/2006. 



3) Subbagian Tata Usaha. 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 
kegiatan ketatausahaan Pusat Data dan Pelayanan ~nformasi?~' 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masin -masing berdawkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku." Kelompok jabatan 
fbngsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal52, terdiri dari berbagai 
jabatan hgs ional  sesuai dengan bidang keterampilan dan keahliannya 
yang ditetapkan oleh Sekretaris ~ e n d e r a l ; ~ ~ ~  Masing-masing jabatan 
fungsional dikoordinasikan oleh seoran tenaga fungsional senior yang 
ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal? Jumlah tenaga fungsional 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan 
kebutuhan dan beban ke~ja;~" Jenis dan jenjang jabatan hgsional  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)  Pasal ini diatur berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku?02 

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit 
organisasi dan pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baii 
dalam lingkungan Sekretariat Jenderal maupun dalam hubungan ke rja 
dengan instansi lain di luar Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas 

403 masing-masing. 

Setiap pimpinan satuan unit organisasi dan pejabat fungsional 
di lingkungan Sekretariat Jenderal bertanggungjawab untuk memimpin 
dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas b a ~ a h a n n ~ a . ~  

Setiap pimpinan satuan unit organisasi dan pejabat fungsional 
di lingkungan Sekretariat Jenderal wajib mengikuti dan mematuhi 

397~ihat Pasal 51 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
01/P/SJ.KY/1/2006. 

"'Lihat Pasal 52 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
Ol/P/SJ.KY/l/2006. 

399~ihat Pasal 53 ayat (1) Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
01/P/SJ.KY/1/2006. 

4%ihat Pasal 53 ayat (2) P e r a m  Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
01/P/SJ.KY/1/2006. 

40'~ihat Pasal 53 ayat (3) Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
Ol/P/SJ.KY/1/2006. 

402~ihat Pasal 53 ayat (4) Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
01R/SJ.KY/1/2006. 

403~ihat Pasal 54 Pe~aturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
0 l/P/SJ.KY/1/2006. 

4%ihat Pasal 55 Peraturan Sekretariat Jended Komisi Yudisial Nomor 
01/P/SJ.KY/1/2006. 



petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada ~ a k t u n ~ a . ~ ~ ~  Dalam 
menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib 
disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan ke rj a:06 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan unit 
organisasi dibantu. oleh bawahannya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat 
berka~a.~' 

Setiap pimpinan satuan unit organisasi dan pejabat fimgsional 
di lingkungan Sekretariat Jenderal wajib mengawasi pelaksanaan tugas 
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan 
p e r ~ n d a n ~ - u n d a n ~ a n . ~ ~ ~  Setiap laporan yang diterima dari pimpinan 
satuan unit organisasi dan kelompok tenaga fimgsional wajib diolah 
dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk ke ada 
bawahannya serta melaksanakan pnyusunan lapran lebih lanjut. Bog 

Mengenai kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian 
diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1) Sekretaris Jenderal adalah jabatan strukt.slral eselon ~ a ; ~ ~ ~  

2) Kepala Biro dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon 
1 1 . ~ ; ~ ~ ~  

3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon 
111.a;~~~ 

4) Kepala Subbagian adalah jabatan strubral  eselon I V . ~ . ~ ' ~  

405 Lihat Pasal 56 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
01/P/SJ.KY/1/2006. 

4"~ihat Pasal 57 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
Ol/P/SJ.KY/1/2006. 

407 Lihat Pasal 58 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
OI/P/SJ.KY/1/2006. 

4"~ihat Pasal 59 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
Ol/P/SJ.KY/1/2006. 

409~ihat Pasal 60 Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
Ol/P/SJ.KY/1/2006. 

410~ihat Pasal 61 ayat (1) Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
Ol/F/SJ.KY/1/2006. 

411~ihat Pasal 61 ayat (2) Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
0 l/P/SJ.KY/l/2006. 

412~ihat Pasal 61 ayat (3) Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
Ol/F/SJ.KY/1/2006. 

413~ihat Pasal 61 ayat (4) Perahran Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
Ol/P/SJ.KY/1/2006. 



Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
atas usul Ketua Komisi ~ u d i s i a l ; ~ ' ~  Pejabat eselon I1 ke bawah di 
lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh 
Sekretaris ~endera l .~ '~  

Di bawah Sekretaris Jenderal terdapat biro-biio, seperti Biro 

seleksi dan penghargaan, Biro pengawasan hakim, biro urnum, Pusat data 

dan pelayanan informmi, yang kesemuanya itu menjadi instrumen penting 

dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan umum. 

Dari pernaparan di atas terlihat bahwa Lembaga Kornisi Yudisial yang 

merupakan lembaga negara mempunyai tata pengorganisasian dengan 

beberapa aturan rincian tugm, baik ketua, wakil, koordinator-koordinator 

bidang, dan didampingi oleh sekretaris jenderal yang mempunyai biro-biro 

sebagai pelaksana dan penunjang kegiatan Komisi Yudisial tersebut, semua itu 

untuk menunjang Komisi Yudisial sebagai lembaga negara. 

C. Hak Protokoler, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi 
Yudisial, Pertanggungjawaban, dan Laporan 

I .  Hak Protokoler 

Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan 

anggota Komisi Yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang- 

undangan bagi pejabat negara. Anggaran Komisi Yudisial dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap 

atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat 

persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: 

414~ihat Pasal 62 ayat (1) Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 
01/P/SJ.KY/1/2006. 

41kihat Pasal 62 ayat (2) Peraturan Sekretariat Jenderal Kornisi Yudisial Nomor 
01/P/SJ.KY/1/2006. 



a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau 

b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan 

tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak 

pidana kejahatan terhadap keamanan negara. 

Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) 

jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung. 

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Yudisial 

a. Pengangkatan 

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Yudisial harus 

memenuhi syarat: 

1) warga negara Indonesia; 

2) bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 

3) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 

(enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan; 

4) mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima 

belas) tahun; 

5) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; 

6) sehat jasmani dan rohani; 

7) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana 

kejahatan; dan 

8) melaporkan daftar kekayaan.416 

4L6~ihat Pasal26 UUKY. 



Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan 

persetujuan ~ p R . 4 ' ~  Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I), disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling 

lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak menerima pencalonan 

Anggota Komisi Yudisial yang diajukan ~residen.~" Presiden 

menetapkan keputusan mengenai pengangkatan Anggota Komisi 

Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 15 (lirna belas) hari sejak 

menerima persetujuan DPR.~" 

Sebelum mengajukan calon anggota Komisi Yudisial kepada 

DPR, Presiden membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi 

~ u d i s i a l . 4 ~ ~  Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri 

atas unsur pemerintah, praktisi h u h ,  akademisi h u h ,  dan anggota 

rna~yarakat.~~' Panitia Seleksi mempunyai 

1) mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Anggota Komisi 

Yudisial dalam jangka waktu 15 (lima belas) h e  

2) melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi 

kualitas dan integritas calon Anggota Komisi Yudisial dalam 

jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman 

pendaftaran berakhir; 

, 3 )  menentukan dan menyampaikan calon Anggota Komisi Yudisial 

sebanyak 14 (empat belas) calon, dengan memperhatikan 

4 ' 7 ~ i i i t  Paal27 iiyiit (1) UUKY. 
418~ihat Pasal27 ayat (2) UUKY. 
4I9iihat Pasal27 ayat (3) UUKY. 
"%hat Pasai 28 ayat (1) UUKY. 
"'Lihat Pasal28 ayat (2) UUKY. 
422 Lihat Pasa! 28 ayat (3) W - Y ,  



komposisi Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) Panitia Seleksi bekerja secara transparan dengan mengikutsertakan 

pastisipasi r n a ~ ~ a r a l c a t . ~ ~ ~  Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) 

hari sejak menerima nama calon dari Panitia Seleksi, Presiden 

mengajukan 14 (empat belas) nama calon Anggota Komisi Yudisial 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf c kepada D P R ? ~ ~  DPR 

wajib memilih clan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari 

~ res iden .~~ '  Calon terpilih disarnpaikan oleh pimpinan DPR kepada 

Presiden paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 

berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Pre~iden.4~~ Presiden wajib 

menetapkan calon terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung 

sejak tanggal diterimanya surat Pimpinan DPR.~~ '  

Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 

(lima) tahun dam setelahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali 

masa jabatan?28 Sebelum memangku jabatamya Anggota Komisi 

Yudisial wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama 

423~ihat Pasal28 ayat (4) UUKY. 
424~ihat Pasal28 ayat (5) UUKY. 
4aS~ihat P a d  28 ayat (6) UUKY. 
426~ihat P a d 2 8  ayat (7) UUKY. 
427~ihat Pasal28 ayat (8) UUKY. 
428~ihat Pasal 29 1-TI.JKY. 



menurut agarnanya di hadapan ~ r e s i d e n . ~ ~ ~  Anggota Komisi Yudisial 

yang berhalangan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama- 

sama sebagaimana dimaksud pada ayat (I), mengucapkan sumpah atau 

janji di hadapan Ketua Kamisi ~ud i s ia l .~~ '  Surnpah atau janji 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai b e r i k ~ t : ~ ~ '  

"Saya bersumpahherjanji dengan sungguh-sungguh bahwa 
saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak 
langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, 
tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada 
siapapun juga" 
"Saya bersumpahherjanji bahwa saya, untuk melakukan atau 
tidak mclakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sckali-kali akan 
menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga 
suatu janji atau pemberian". 
"Saya bersumpahherjanji bahwa saya &an setia kepada dan 
akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai 
dasar negara, UUD 1945, serta pemturan perundang-undangan 
yang berlaku bagi negara Republii Indonesia". 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan 
menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh- 
sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda- 
bedakan jabatan, suku, agarna, ras, jender, dan golongan 
tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik- 
baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara". 
"Saya bersurnpahl bejanji bahwa saya senantiasa akan 
menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh 
campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh 
melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan 
Undang-undang kepada saya". 

Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap rnenjadi: 

1) pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan 

perundang-undangan; 

429~ihat Pasal30 ayat (1) UUKY. 
43%ihat Pasal30 ayat (2) UUKY. 
4"~ihat Pasal30 ayat (3) UUKY. 



2) Hakim; 

3) Advokat; 

4) Notaris danlatau Pejabat Pembuat Akta Tanah; 

5) pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau 

badan usaha swasta; 

6) pegawai negeri; atau 

7) pengurus partai politik.432 

b. Pemberhentian 

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial 

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul 

Komisi Yudisial apabila 

1) meninggal dunia; 

2) permintaan sendiri; 

3) sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau 

4) berakhir masa j a b a t a m ~ ~ a . ~ ~ ~  

Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial diberhentikan 

tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden dengan persetujuan 

DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan: 

1) melanggar sumpah jabatan; 

2) dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap; 

432~ihat Pasal3 1 W K Y .  
433~ihat Pasal 32 W K Y .  



3) melakukan perbuatan tercela; 

4) terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas 

pekerj aannya; atau 

5) melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalarn 

PasaI 3 1 .434 

Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan 

setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk 

membela diri di hadapan Dewan Kehormatan Komisi ~udis ia1 .4~~ 

Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Dewan 

Kehormatan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi ~ u d i s i a l . ~ ~ ~  

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial sebelum 

diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 

33 ayat (I) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh 

Presiden, atas usul Komisi ~udisia1.4~' Terhadap pengusulan 

pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berlaku 

juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal34 ayat (2).438 

Apabila terhadap seorang Anggota Komisi Yudisial ada 

perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Anggota 

Komisi Yudisial tersebut diberhentikan sementara dari jabatanr~~a.~~' 

434~ihat Pasal33 ayat (1) UUKY. 
435~ihat Pasal33 ayat (2) UUKY. 
4%ihat Pasal33 ayat (3) UUKY. 
437~ihat Pasal34 ayat (1) UUKY. 
438Liiat Pasal34 ayat (2) UUKY. 
439~ihat Pawl 35 ayat (1) IJLKY. 



Apabila seorang Anggota Komisi Yudisial dituntut di muka pengadilan 

dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dimaksud dalam 

Hukum Acara Pidana, yang bersangkutan dapat diberhentikan 

sementara dari jabatannya.440 

Pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan 

hormat, dan pemberhentian semen- serta hak-hak Anggota Komisi 

Yudisial selaku pejabat negara dilakukan sesuai dengan paaturan 

Dalam ha1 terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, 

Presiden mengajukan d o n  anggota pengganti sebanyak 2 (dua) kali 

dari jurnlah keanggotaan yang kosong kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik ~ n d ~ n e s i a . ~ ~ ~  Prosedur pengajuan calon pengganti 

dan pemilihan calon Anggota Komisi Yudisial dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, 

dan Pasal 28.443 

3. Pertanggungjawaban dan Laporan 

Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui D P R . ~ ~ ~  

Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan ~ a r a : ~ ~ ~  

a. menerbitkan laporan tahunan; dan 

T i h a t  Pasal35 ayat (2) UUKY. 
441~ihat Pasal36 UUKY. 
442~ihat Pasal37 ayat (1) UUKY. 
443~ihat Pasal37 ayat (2) UUKY. 
?hat Pasal38 ayat (1) ULKY. 
@'~ihat Pasal38ayat (2) UUKY. 



b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. 

Laporan sebagaimana dimaksud pa& ayat (2) huruf a setidaknya 

memuat hal-ha1 sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

a. laporan penggunaan anggaran; 

b. data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan; dan 

c. Bata yang berkaitan dengan h g s i  rehitmen Hakim Agung. 

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.disampaikan 

pula kepada ~res iden.~ '  Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan ~ n d a n ~ - u n d a n ~ . ~ '  

D. Dewan Kehormatan Komisi Yudisial 

Dewan Kehormatan Komisi Yudisial adalah perangkat yang dibentuk 

oleh Komisi Yudisial untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah 

Laku Anggota Komisi ~ u d i s i a l . ~ ~  Setiap Anggota Komisi Yudisial bersedia 

menerima sanksi baik moral, administratif dan hukum apabila dalarn 

melaksanakan tugas terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Tingkah 

Laku Anggota Komisi ~ u d i s i a l . ~ ' ~  Dewan Kehormatan Komisi Yudisial yang 

dibentuk oleh Komisi Yudisial bersifat ad hoc, terdiri atas 3 (tiga) orang 

Anggota Komisi Yudisial yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial 

ditambah seorang Tokoh Masyarakat dan seorang Guru Besar Ilmu ~ukum.~ ' '  

446~ihat Pasal38ayat (3) UUKY. 
447~ihat Pasal38 ayat (4) UUKY. 
448~ihat P a l 3 8  ayat (5) UUKY. 
449~ihat Pasal 2 Peraturan Komisi Yudisial Nornor 6 Tahun 2005 tentang Dewan 

Kehormatan Komisi Yudisial. 
450~ihat Paqal2 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2005. 
" '~ihat  Pasal3 ayat (I) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2005. 



Anggota Komisi Yudisial yang diduga melakukan pelanggaran Kode 

Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial tidak berhak 

memilih Anggota Dewan Kehormatan Komisi Yudisial sebagaimana 

dimakrud dalam ayat (I)?'~ Dewan Kehormatan Komisi Yudisial bertugas 

menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi 

~ u d i s i a l , ~ ' ~  mencari dan mengumpulkan informasi 6lan keterangan dari pihak- 

pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran 

yang dilakukan oleh Anggota Komisi ~udis ia l> '~  dan memeriksa dan 

memutuskan tindakan yang akan direkomendasikan kepada Pimpinan Komisi 

~ u d i s i a l . ~ ' ~  

Pemeriksaan Dewan Kehormatan Komisi Yudisial dilakukan secara 

t e r t ~ t u ~ ? ' ~  Setelah dilakukan pemeriksaan, hggotsl Komisi Yudisial yang 

diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diriPS7 

Sebelum putusan diambil, setiap Anggota Dewan Kehormatan Komisi 

Yudisial wajib memberikan pendapatnya.458 Putusan sejauh mungkin diambil 

melalui musyawarah untuk mencapai m ~ f a k a t . ~ ~ ~  Apabila mufakat tidak 

tercapai, putusan diarnbil dengan suara terbanyak melalui pemungutan 

452~ihat Pasal3 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2005. 
453~ihat Pasal4 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2005. 
454~ihat Pasal4 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2005. 
455~ihat Pasal4 ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2005. 
456~ihat Pasal5 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2005. 
457~ihat Pasal6 Peraturan Komisi Yudisial Nomsr 6 Tahun 205.  
45%ihat Pasal7 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2005. 
459~ihat Pasal7 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomar 6 Tahun 2005. 
46qLihat Pasal7 ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2005. 
&'Lihat Pasal7 ayat (4) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2005. 



1. Pernyataan bahwa Anggota Komisi Yudisial yang diduga melakukan 

pelanggaran terbukti bersalah atau tidak bersalah. 

2. Rekomendasi: 

a. Pengenaan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat dalam 

ha1 terbukti bersalah karena alasan: 

1) melanggar sumpah jabatan; 

2) dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan 

berdasarkan putusan pengadilan y a n ~  telah memperoleh kekwatan 

hukum tetap; 

3) melakdran perbuatan tersela; 

4) terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas 

pekerjaannya, atau; 

5) melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2004 tentang Komisi Yudisial. 

b. pengenaan sanksi berupa pemberhentian sementara dalam ha1 terbukti 

bersalah karena alasan: 

1) terhadap seorang Anggota Komisi Yudisial ada perintah 

penangkapan yang diikuti dengan penahanan; 

2) seorang Anggota Komisi Yudisial dituntut di muka pen~adilan 

dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dimaksud dalam 

Hukurn Acara Pidana. 



c. pengenaan sanksi berupa teguran tertulis dalam ha1 terbukti bersalah 

karena alasan diluar yang diatur dalam alasan pengenaan sanksi 

pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara. 

d. rehabilitasi dalam ha1 terbukti tidak bersalah. 

E. Komisi Yudisial: Suatu Lembaga Baru Dalam Konsepsi Negara Hukum 
Yang Demokratis 

Komisi Yudisial merupakan lembaga baru setelah perubahan ketiga 

UUD 1945, dalam perubahan ketiga ini kekuasaan kehakiman diatur dalam 5 

(lima) pasal yaitu Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24 B, Pasal 25 C, dan Pasal 25 

lama (dan terdiri atas 16 ayat). Seperti diahv dalarn perubahan ketiga (Pasal 

24), kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelengarakan peradilan p a  menegakkan hukum $an keadilan d i l hkan  

oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, selain 

dari itu materi buatan baru lain yang juga masuk dalarn perubahan ketiga ialah 

badan baru bernama Komisi ~ u d i s i a l . ~ ~ ~  

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara baru yang bersifat 

mandiri, ha1 mana secara konstitusional legitimate, ini menunjukkan bahwa 

lembaga negara ini sederajat dan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Hal 

ini untuk memperkuat dan melengkapi negara hukum yang demokratis. 

Seorang ahli ilmu politik menggambarkan cita-cita hukum Indonesia 

merupakan citwita yang terus hidup dalam hati masyarakat Indonesia sebagai 

gagasan ia disarnbut dengan antusias dan dibahas dalam sidang rapat Panitia 

462 Sri Soemantri, UUD 1945 Kedudukan Dan Aspek-mpek Perlrbahan~a, W A D  Press 
Bandung 2002, hlm. 3 1 



Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Konstitusi dan praktik 

ketatanegaraan pada awal kemerdekaan sampai tahun 1957 mencerminkan 

dianutnya konsep negara hukum yang d e m ~ k r a t i s . ~ ~ ~  

Ralf Dahrendorf dalam Abdul Hakim Garuda Nusantara, bahwa negara 

hukum yang demokratis (NHD) mensyaratkan empat perangkat kondisi sosial, 

yaitu, pertama, perwujudan yang nyata atas persmaan status kewarga 

negaraan bagi semua peserta dalam proses politik; kedua, kehadiran 

kelompok-kelompk kepentingan dan elite dimana tak satu pun mampu 

memonopoli jalan menuju kekuasaan; ketiga, berlakunya nilai-nilai yang 

boleh disebut sebagai kebijakan publik; keempat, menerima perbedaan 

pendapat clan konflik-konflik kepentingan sebagai sesuatu yang talc 

terhindarkan dan element kreatif dan kehidupan s0s i a1 .~  

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa negara hukum dernokratis 

hams terpenuhinya beberapa syarat dari kondisi sosial seperti adanya 

persamaan, adanya kehadiran kelompok-kelompok kepentingan yang tidak 

memanapoli satu kekuasaan, perlu berlakunya nilai-nilai dan terdapatnya 

perbedaan. 

Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk d e m o h i ,  yang 

sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 

menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukurn. Salah satu ciri 

negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas ha1 ini dapat ditemukan 

dalam Pasal24 UUD 1 945. 

463~ihat Makalah Abdul Hakim Garuda Nusantara, Memju Negara Hukum Indonesia: 
Refleksi Keadaban Publikdan Prospek Transisi D e m o h i  Di Indoksia, ~akarta, 17 Mei 2005. 

4F*'~bid, hlm. 6. 



Untuk menciptakan peradilan yang independen dan terlepas dari 

kebebasan yang tanpa batas maka secara konstitusional dibentuklah Komisi 

Yudisial yang merupakan lembaga baru yang diharapkan mampu mewujudkan 

kekuasaan kehakiman yang independen dan infarsial yang diimbangi oleh 

prinsip akuntabel dan transparanP6' 

Manan dan Magnar dalam Abdul Latif menyatakan, sebuah negara 

hukum dapat dikatakan demokrasi paling tidak hams memenuhi unsur-unsur, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan; 

2. Ada kebebasan menyatakan pendapat; 
3. Hak untuk memberikan suara dalam pemungutan sum;  
4. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan 

pemerintah atau negara; 
5. Ada hak bagi aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan 

atau suara; 
6. A& perililiha* yMg bebas jiij.*i, 

7. Terdapat berbagai sumber informasi; 
8. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, hams 

bergantung pada keinginan rakyat.& 

Pendapat tersebut menunjukan bahwa negara hukum yang demokratis 

hams mencakup beberapa ha1 tersebut di atas tadi salah satunya adalah semua 

lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah hams bergantung 

kepada keinginan rakyat. Dalam hal ini Komisi Yudisial merupakan salah satu 

kehendak masyarakat karena menurut catatan, Mahkamah Agung pada masa 

lalu memiliki sejumlah kelemahan. Karena tidak efektifhya pengawasan 

465~ihat  Makalah Sunamo dan Nusastro, Kombi Yudisial MewujudRan Kekuasaan 
Kehakirnm Yang Independen &n Akunlc~bel di Indonesia d Muat DcJam Komisi Yudisial Vol, II- 
No.01 Agustus 2007, hlm. 13. 

466~bdul  Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi, Upaya Mewujudkan Negara H u k m  
Demokrasi, CV. Kreatif Total Media, Yogydwb, 2009, hlm. 29. 



internai lembaga peradilan pada masa lalu, maka Komisi Yudisial diberikan 

tugas sebagai pengawas eksternal lembaga peradilan. Kehadiran Komisi 

Yudisial yang merupakan lembaga baru sebagai pengawasan perilaku hakim 

diharapkan marnpu mewujudkan hakim-hakim yang memiliki integritas dan 

berkualitas dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan, 

diharapkan pula marnpu mengawasi hakim lebih objektif dan independen. 

Pengawasan terhadap perilaku hakii  adalah salah satu upaya 

mengernbalikan kepercayaan rakyat kepada lembaga peradilan, pengawilsan 

terhadap para hakim di Indonesia tidak cukup dengan pengawasan internal 

Lembaga Pengadilan, maka melalui Komisi Yudisial ini diharapkan partisipasi 

masyarakat untuk terus mengawasi dunia peradilan dapat terwujud, sehingga 

mafia peradilan dapat di minimalisir d m  kepercayaan masyarakat terhilclap 

lembaga peradilan dapat meningkat. 

Di dalam negara hukum yang demokratis semua lembaga perlu adanya 

pengawasan termasuk di dalam lembaga peradilan untuk itu berdirinya Komisi 

Yudisial terlepas dari fungsi Komisi Yudisial sebagai lembaga negara utama 

(main state organ) atau lembaga negara penunjang (atlxiliary organ), badan 

pengawasan peradilan yang mandiri sangatlah d iperlukan dil ingkungan 

peradilan di Indonesia maka Komisi Yudisial dapat behngsi dan dapat 

berguna untuk mengawasi lembaga peradilm tersebut yang menjalankan 

fungsi pengawasan secara eksternal, oleh karenanya tatkala Komisi Yudisial 

dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara eksternal akan terwujudlah 

Negara Hukum yang Demokratis (NED) pada negara yang berpedoman pada 



hukum atau Negara Hukum Indonesia (NHI). Sehingga akan dapat 

dibanggakan serta dapat melindungi masyarakat menuju masyarakat madani 

yang berkeadilan dan selalu berpatokan hukum. 

F. Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Vang Ideal di Masa Yang 
Akan datang 

Apabila secara teknis kelembagaan, fungi dan wewenang Komisi 

Yudisial sebagai salah satu organ negara (lembaga negara) telah diuraikan di 

beberapa sub bab di atas, maka dalarn sub bab ini akan diuraikan bagaimana 

idealnya pengaturan Komisi Yudisial itu dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia ke depan. 

Ada beberapa persoalan yang relevan untuk dikaji sebelum i& ataw 

gagasan pengaturan tentang Komisi Yudisial itu direalisasikan. Pertama, 

tentang sistem pengorganisasian alat-alat perlengkapan negara atau lembaga- 

lembaga negara yang ada. Kedua, tentang kekuasaan yudikatif sebagai salah 

satu cabang kekuasaan negara di dalam konsep negara hukum. Ketiga, tentang 

masalah pengawasan atau kontrol terhadap judicial corruption di dalam 

praktik peradilan di Indonesia. Keempat, tentang masalah kebutuhan untuk 

merubah UUD 1945 terkait dengan keberadaan Komisi Yudisial. 

1. Sistem Pengorganisasian Ala t-Alat Perlengkapan Negara atau 
Lembaga-Lembaga Negara yang Ada 

Jimly Asshiddiqie mengemukakan, dalam setiap pembahasan 

mengenai organisasi negara, ada 2 (dua) unsur pokok yang saling 

berkaitan, yaitu organ dan fungsi Virnctie). Organ adalah bentuk atau 

wadahnya, sedangkan fimctie adalah isinya. Organ adalah status 



bentuknya (Inggris 'form ', Jerman 'vorm 7, sedangkan finctie adalah 

gerakan wadah itu sesuai maksud pembentuknya. Dalam naskah UUD 

1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit 

namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada 

pula lembaga (organ) yang disebut bahwa baik namanya maupun fingsi 

atau kewenangannya akan diatur dengan peraturn yang lebih 

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menerangkan pengertian lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUB 1945 lebih luas daripada 

pengertian negara yang lazim difahami dalam pembicaraan sehari-hari. 

Organ atau lembaga apa saja yang tidalc termasuk kategori atau tidak dapat 

disebut lembaga swasta (masyarakat) adalah lembaga negara.468 

Dalam UUD 1945, sistem pengorganisasian alat-alat perlengkapan 

atau lembaga-Iembaga negara tidak diatur secara jelas clan tegas, baik 

mengenai macam cabang kekuasaan negara, jumlah, dan sistem 

pembagian kekuasaamya. Akibatnya dalam praktii ketatanegaraan 

kemudian berkembang lembaga-lemba~a negara yang dibentuk baik 

melalui konstitusi atau UUD 1945 maupun melalui Undang-undang. 

Berkembang pula di dalam wacana hukum ketatanegaraan, ada 

lembaga atau organ negara yang utama (main state organ) dan ada 

lembaga atau organ negara yang bersifat penunjang (melayani) yang 

disebut 'auxiliary state body'. Pembagian atas dasar klasifikasi lembaga 

467 Jimly Asshddiqie, Sengketa Kewe~ngan  Konstitusional Lembaga Negara, Konstitusi 
Press, Jakarta, 2006, hlm. 45-46. 

468 Zbid., hlm. 52. 



atau organ negara yang utarna dan tidak utama, yang dilakukan oleh para 

ahli hukurn tata negara. juga tidak jelas, apa dasar pembagian atau dasar 

klasifikasi yang digunakannya itu. Sebab, fakta hukumnya, ternyata 

konstitusi negara yaitu UUD 1945, sama sekali tidak mengatxu tentang 

'main state organ' clan 'auxiliary state body'. Bahkan Mahkamah 

Konstitusi dalam putusannya pada saat memeriksa, mengadili dan 

memutuskan gugatan terhadap UUKY juga menggunakan peristilahan- 

peristilahan tersebut. Peristilahan-peridilahan yang menurot pendapat 

penulis, bukan peristilahan hukum, oleh karena memang konstitusi atau 

UUD Negara Republik Indonesia, tidak mengenal dan mengpnakan 

istilah-istilah tersebut untuk mengatur tentang masalah-masalah 

kelembagaan negam. 

2. Kekuasaan Yudikatif sebagai Salah Satu Cabang Kekuasaan Negara 
di dalam Konsep Negara Hukum 

Konsep negara hukum dalarn sistem ketatanegaraan Indonesia 

adalah negara hukum modem (welfare state) sebagaimana tersebut dalam 

Alinea keempat Pembukaan ULD 1945. Konsep negara hukurn modem 

berdasarkan Sila Pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat 

digali dan dikembangkan dari berbagai asas-asas hukum yang terkandung 

dalam ajaran agama yang ada. Dalam ajaran negara hukum Islam atau 

nomokrasi Islam, beberapa asas hukurn dapat ditemukan dari sumber 

utamanya yaitu A1 Qur'an dan Sunnah Rasul. 



Melalui konsep nomokrasi Islam, Indonesia sebagai negara hukum 

modern dapat menggali beberapa prinsip yang telah diajarkan dahm Islam 

sebagai berikut : 

a. Prinsip kekuasaan amanah (QS. An Nisa: 58) 

b. Prinsip musyawarah (QS. Asy-Syuura: 38, QS. Ali Imran: 159) 

c. Prinsip keadilan (QS. An Nisa: 135, QS Al Maidah: 8) 

d. Prinsip persamaan (QS. A1 Hujuraat: 13) 

e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM (QS. A1 Isra': 
133, QS. A1 Baqarah: 256, QS. Qaaf: 45) 

f. Prinsip peradilan bebas (QS. An Nisa: 58) 

g. Prinsip perdamaian (QS. Al Baqarah: 190) 

h. Prinsip kesejahteraan (QS. Saba': 15, QS. Adz-Dzariat: 19) 

i. Prinsip ketaatan rakyat (QS. An Nisa: 59).469 

Dengan asas-asas hukum Islam tersebut, jelaslah, bahwa Islam juga 

mengajarkan masalah kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya 

memerlukan kekuasaan negara. Oleh karena itu Islam memerintahkan 

pembentukan badan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadi la t~~~ '  

Dalam Islam, peradilan itu merupakan tugas yang mulia dan 

agung, karena di dalam kekuasaan peradilan itu terkandung 'menyuruh 

ma'ruf dan mencegah munkar', menyampaikan hak kepada yang harus 

menerimanya dan menghalangi orang zalim untuk berbuat aniaya, serta 

mewujudkan perbaikan urnum. Kekuasaan peradilan itu amat luas 

469~ihat juga, Barnbang Sutiyoso dan Sti Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan 
Kekuasaan ~ e h a k i k n  di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 3. 

470~aufik, Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Islam, makalah dalam Seminar Nasional, 
Hukum Acara Perdata &lam Prospek Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta, 2 September 1997. 



bidangnya, baik menyangkut jiwa, barang-barangharta dan kehormatad 

martabat manusia dan lain-lain. Oleh karena itu Islam memberikan 

pedoman, agar hakim dan peradilan tidak menyimpang atau menyeleweng 

dari hal-ha1 yang sudah ditentukan dalam Islam itu ~endir i .4~~ 

Beberapa pedoman yang sekaligus menjadi asas-asas h k i m  dalam 

sistem peradilan atau kekuasaan kehakiman menurut ajaran Islam 

diantaranya dapat ditemukan dalam A1 Qur'an dan A1 Hadits sebagai 

berikut: 

a. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut 

apa yang telah ditbuunkan All ah...' (QS. A1 Maidah - 49). 

b. Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia 

supaya kamu menetapkxm dengan adil.' (QS. An Nisa - 58). 

c. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga 

mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka 

perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu 

keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima 

dengan sepenuhnya.' (QS. An Nisa - 65) 

d. Hakim itu ada tiga golongan, satu golongan akan masuk surga, 

sedangkan dua golongan lainnya akan masuk neraka. Hakim yang akan 

masuk surga ialah hakim yang mengetahui halc, kemudian ia memuas 

dengan hak itu. Hakim yang masuk neraka ialah hakim yang 

mengetahui hi& tetapi ia menghukum dengan yang bukan hak atau 

471 Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan a h  Hukum Acara Islam, A1 Ma'arif, Jakarta, tth., 
hlm. 7. Bandingkan dengan Muhammad Salam Madzkur, Peradlan dalum Islam, Bina Ilmu, 
Surabaya, 1990, hlm. 25. 



hakim yang memutuskan (menghukum), sedangkan ia tidak 

mengetahui hukum Allah.' (HR Abu Dawud) 

e. Seorang hakim yang melakukan ijtihad, tapi ijtihadnya salah, maka ia 

akan mendapat satu pahala. Jika ijtihadnya benar maka ia akan 

mendapat dua pahala.' (Sabda Rasulullah  SAW).^^^ 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka kekuasaan 

yudikatif sebagai salah satu cabang kekuasaan negara di dalam konsep 

nomokrasi Islam sudah dibekali dengan pedoman berupa asas-asas hukum 

yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman 

(peradilan). Islam juga mengingatkan agar hakim tidak menyimpang atau 

menyeleweng dari hal-ha1 yang sudah ditentukan. Dengan demikian, 

pemahaman bahwa hakii, walaupun dalam hukurn terdapat asas 'ius curia 

novit' yang artinya hakim atau peradilan tahu hukurnnya, tidak akan luput 

dari kesalahan atau kekurangan. Kesalahan atau kekurangan pada hakim 

ini untuk tegaknya hukum dan keadilan serta kemaslahatan umat, perlu 

seoptimal mungkin ditekan. Dan salah satu cam yang dapat dilakukan 

melalui sistem pengawasan. Kekuasaan hakim atau peradilan tidak boleh 

tak terbatas. Mesti ada mekanisme dalam sistem ketatanegaraan yang 

harus dapat melakukan hngsi kontrol atau checks and balaces, sehingga 

penyimpangan atau penyelewenangan kekuasaan oleh hakim atau 

peradilan dapat dicegah dan ditanggulangi. 

3. Masalah Pengawasan atau Kontrol Terhadap Judicial Corruption di 
dalam Praktik Peradilan di Indonesia 

472~ihat, Barnbang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Op. Cit., hlm. 5-6. 



Teguh Juwono mengemukakan, praktik korupsi di lembaga 

peradilan sudah dalarn tahap lampu merah, dengan kata lain sudah sampai 

pada taraf mengkhawatirkan. Praktik yang melibatkan aparat penegak 

hukum ini sulit dibuktikan namun dapat dirasakan dari adanya putusan 

yang berada di luar logika ~ m u m . ~ ~ ~  

Terkait dengan praktii korupsi di lembaga peradilan, Teguh Juwono 

juga mengatakan, bahwa dalarn tahap-tahap tertentu peradilan sering 

bertindak hanya berdasarkan pada fakta hukum saja, padahal fidcta hukum 

sering tidak menunjukkan fakta-fakta realitas, pilihan hukum apa yang akan 

digunakan dalarn memutus suatu perkara itu kewenangan dari hakim. Oleh 

sebab itulah menurutnya diperlukan kontrol terhadap para hakim. Valerina 

Daniel juga mengemukakan, 'jika kita biarkan lembaga-lembaga penegak 

hukum berjalan begitu saja tanpa ada pengawasan pastinya akan membuat 

pintu-pintu terjadinya penyimpangan atau penyelewengan?74 

Sebenarnya sistem pengawasan atau kontrol terhadap perilaku para 

hakim secara internal sudah ada, akan tetapi sejauh ini kontrol atau 

pengawasan secara internal di lingkungan peradilan itu belum dapat 

berjalan sebagaimana yang di harapkan. Karena pentingnya upaya untuk 

menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku 

hakim itu, maka diperlukan lembaga yang tersendiri yang bersifat mandiri 

agar pengawasan yang dilakukannya dapat efektif Sistem pengawasan 

4 7 3 ~ e g ~ h  JUWO~O, Perkuat Kewenangan KY dalam Buletin KOMISI WDISIAL, Volume 
111, No. 2 Oktober 2008, hlm.56. 

474~alerina Daniel, Komisi Yudisial, JJadilah Cambuk dalam Buletin KOMISI 
YUDISLAL, Volume 111, No. 2 Oktober 2008, hlm. 55. 



internal seperti yang sudah ada selarna ini, yaitu adanya Majelis 

Kehormatan Hakim, tidak terbukti efektif dalam melakukan 

pengawasan.475 

Menurut Mas Achmad Santosa, lemahnya pengawasan internal di 

lingkungan Mahkamah Agung atau lembaga peradilan ini disebabkan oleh 

beberapa tBktor, antara lain: 

a. kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai; 

b. proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan; 

c. belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk 

menyampailcan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan 

akses); 

d. semangat membela sesama korps @sprit de corps) yang 

mengakibatkan penjatuhan hukurnan tidak seimbang dengan 

perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang bwuk 

pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan 

keuntungan dari kondisi yang buruk itu; dan 

e. tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak 

hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.476 

Berkenaan dengan lemahnya sistem pengawasan internal tersebut, 

maka berkembang gagasan agar, di sarnping ada pengawasan internal, juga 

ada pingawasan eksternal. Pengawasan secara internal ini dilakukan oleh 

475 Jimly Asshiddiqie, S e n e t a  Kewemngan. .. Op. Cit., hlm. 139. 
4 7 6 ~ a s -  Achmad ~antosa, Menjelang ~embentukan Komisi Yudisial, Artikel, dalam 

Kornpas tanggal 2 Maret 2005, hlm. 5. 



sebuah lembaga negara yang mandiri dan independen, yang kemudian 

disebut oleh UUD 1945 sebagai Komisi Yudisiat. 

Komisi Yudisial adalah lembaga pengawas eksternal terhadap 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan peradilan dan hakim. 

Menurut Ahsin Thohari, argumen utama bagi terwujudnya (raison d'atre) 

Komisi Yudisial di dalam suatu negara hukum adalah: 

a. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang 
intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur- 
unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan 
hanya monitoring secara internal; 

b. Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara 
kekuasaan pemerintah (executive power) dan kekuasaan kehakiman 
oudicial power) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin 
kemandirian kekuasaan kehakirnan dari pengaruh kekuasaan apapun 
j uga khususnya kekuasaan pemerintah, 

c. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas 
kekuasaan kehakiman @dicial power) akm semakin tinggi dalam 
banyak hal, baik yang menyangkut rekruitmen dan monitoring Hakim 
Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman; 

d. Terjaganya konsistensi putusan. lembaga peraditan, karena setiap 
putusan memperoleh penilaian clan pengawasan yang ketat dari sebuah 
lembaga khusus (Komisi Yudisial); dan 

e. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman 
(jzidicial power) dapat terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan 
Hakim Agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial 
yang bukan merupakan lembaga olitik, sehingga diasumsikan tidak 
mempunyai kepentingan politik. 47f' 

Akan tetapi memang sebagaimana dikemukakan oleh Mahkarnah 

Konstitusi, idealnya pengaturan tentang ruang lingkup 'kewenangan lain' 

Komisi Yudisial dibatasi pada hal-ha1 yang bertujuan untuk menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat, serta perilaku hakim 

yang merujuk pada code of ethics danfatau code of conduct. Penulis 

4 7 7 ~ .  Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Refommi Peradila~ hlm. 15. 



sependapat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi yang mengemukakan 

dalam pertimbangan hukumnya yang mengatakan, bahwa ruang lingkup 

kewenangan lain KY, yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sesungguhnya 

idealnya merujuk kepada code of ethics danlatau code of conduct. Dengan 

demikian, dalam hubungan dengan permohonan a quo, berarti merujuk 

pada Kode Etik Hakim Indonesia. 

Tetapi perlu terlebih dahulu dijawab pertanyaan, apakah ada 

perbedaan antara kode etik dan kode perilaku. Secara umum, dikatakan 

bahwa suatu code of conduct menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim 

yang bagaimana yang tidak dapat diterima dan mana yang dapat diterirna. 

Code of conduct akan mengingatkan Hakim mengenai perilaku apa yang 

dilarang dan bahwa tiap pelanggaran code of conduct mungkin akan 

menimbullcan sanksi. Code of conduct meru pakan satu standar. 

Setiap hakim hams mengetahui bahwa ia tidak dapat berperilaku di 

bawah standar yang ditetapkan. Etik berbeda dari perilaku yang dilarang. 

Etik berkenaan dengan harapan atau cita-cita. Etik adalah tujuan ideal 

yang dicoba untuk dicapai yaitu untuk sedapat mungkin menjadi hakim 

yang terbaik. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan etik yang mendorong 

tercapainya cita-cita atau harapan tersebut. 

Dengan suatu code of conduct, akan dimungkinkan bagi hakim 

maupun masyarakat untuk dapat mengatakan bahwa mereka mengetahui 

apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan hakim. Langkah 



berikutnya adalah mengembangkan suatu kode etik yang akan memberi 

motivasi bagi hakim meningkat ke jenjang yang lebih tinggi, lebih baik, 

lebih efektif dalam melayani masyarakat, maupun menegakkan rule of 

law. Jadi setelah dibentuk suatu code of conduct, maka unt-Llk mencapai 

tingkat yang lebih tinggi, mungkin diinginkan untuk membentuk satu kode 

etik. Meskipun benar bahwa code of conduct berbeda dari code of ethics, 

akan tetapi menurut Mahkamah Konstitusi, code of ethics merupakan 

sumber nilai dan moralitas yang akan membimbing hakim menjadi hakim 

yang baik, sebagaimana kemudian dijabarkan ke dalam code of conduct. 

Dari kode etik kemudian dirumuskan apa yang boleh $an apa yang tidak 

boleh atau tidak layak dilakukan oleh hakim di dalam maupun di luar 

dinas. 

Lagipula menurut pendapat penulis, pengawasan Komisi Yudisial 

yang merujuk pada code of conduct dadatau code of ethics itu juga 

sebenarnya memiliki relevansi dengan praktik yang selarna ini berjalan di 

lingkungan hakim (peradilan). Hakim Indonesia, sebagaimana juga telah 

dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi, telah mempunyai pengalaman 

memiliki kode etik, yang pertama dengan nama Panca Dharma Hakim 

Indonesia Tahun 1966, yang kedua Kode Etik Hakim Indonesia (IKAHI) 

Tahun 2002, dan yang terakhir Pedoman Perilaku Hakim yang disahkan 

oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 30 Mei 2006. 

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai Kode Etik dan 

Perilaku Hakii Konstitusi tersendiri yang terutama didasarkan pada The 



Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 dan ditambah dengan 

nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia. Kode etik dan perilaku Hakim 

Konstitusi tersebut telah dideklarasikan dengan nama Sapta Karsa Hutama 

pada tanggal 17 Oktober 2005 yang kemudian dituangkan ke dalam 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005, yang merupakan 

penyempwnaan dari Kode Etik Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003. 

Pedoman perilaku hakim tersebut dimaksudkan untuk mengatur 

perilaku hakim yang diperkenankan, yang dilarang, yang diharuskan, 

maupun yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan, baik di dalam 

maupun di luar kedinasan, untuk membentuk hakim sebagai pejabat 

kekuasaan kehakiman (ambtsdragsr van rechtelijkmacht) yang memiliki 

integritas dan kepribadian yang tidak tercela clan adil untuk dapat menjadi 

benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Pedoman 

perilaku tersebut merupakan penjabaran aturan-aturan kode etik yang 

secara universal berlaku umum dan diterima sebagai nilai-nilai dan norma- 

norma moral yang dianut orang atau kelompok orang dalam mengatur 

tingkah lakunya, dengan tujuan untuk mengenali apa yang baik dan yang 

buruk dalam tingkah laku di antara sesama dalam kelompoknya. 

Kode etik profesi, sebagaimana dilihat dalam Kode Etik $an 

Perilaku Hakim Konstitusi maupun Pedoman Perilaku Hakim Indonesia 

yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung, memuat serangkaian 

prinsip-prinsip dasar sebagai nilai-nilai moralitas yang wajib dijunjung 



tinggi oleh hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasannya. Prinsip dan 

nilai tersebut kemudian dirinci dalam bentuk bagaimana perilaku hakim 

yang dipandang sesuai dengan prinsip atau nilai tersebut. Misalnya, nilai 

berperilaku adil yang diterjemahkan sebagai prinsip berupa uraian apa 

yang dimaksud adil tersebut, dan kemudian dirinci bagaimana ha1 itu 

digambarkan dalam perilaku Hakim ketika melakukan tugas yustisial. 

Demikian juga ketika nilai atau prinsip integritas diadopsi sebagai 

bagian dari kode etik profesi, maka prinsip integritas tersebut telah diberi 

batasan, yang "merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan 

keseirnbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribacli dan sebagai 

pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan 

kepribadian mencakup sikap juju, setia, dan tulus dalam menjalankan 

tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan 

menolak segala bujuk rap, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, 

ataupun goclaan-godaan lainnya. 

Keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan rohaniyah 

dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara 

kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual 

dalam pelaksanaan tugasnya". Prinsip tersebut dalam penerapannya dapat 

diketahui misalnya bahwa hakim menjamin agar perilakunya tidak tercela 

dari sudut pandang pengarnatan yang layak, atau tindak tanduk dan 

p a i l a h  hakim h a s  memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra 



dan wibawa peradilan. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga 

hams tampak dilaksanakan. 

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan 

memberikan yang menjadi halmya, yang didasarkan pada satu prinsif 

bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan 

demikian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberi 

perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (Equality and Famess) 

tehadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas 

dan profesi di bidang pengadilan yang memikul tanggung jawab 

menegakkan hukum dengan adil dan benar, hams berlaku adil dengan 

tidak membeda-bedakan orang.478 

Norma tersebut di atas merupakan pedornan perilaku hakim 

dimana hakim harus berperilaku adil dan mendudukkan para pihak sama di 

mata hukum. Keadilan ini menjadi patokan bagi Komisi Yudisial dalam 

melakukan pengawasan dimana hakim tidak boleh menyimpang dari 

rambu-rambu keadilan, dan ini Komisi Yudisial yang ideal. 

Demikianlah berdasarkan uraian di atas kiranya dapat 

dikemukakan, bahwa pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim yang 

merujuk pada code of conduct danlatau code of ethics, pada akhirnya 

diharapkan dapat mewujudkan ide (cita) hukum tentang upaya 

konstitusional untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan 

martabat, serta perilaku hakim di lingkungan peradilan. 

478~ihat: Putusas Bersama Ketua Mabkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 
No: 047/KMAJSKB/IV/2009, dan o ~ / s K B / P x Y / I v / ~ ~ ~ ~  'tentang Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim, Jakarta 2009, Wm. 32. 



4. Masalah Kebutuhan untuk Perubahan Ulang UUD 1945 terkait 
dengan Keberadaan Komisi Yudisial 

Terkait dengan keberadaan Komisi Yudisial, UUD 1945 ternyata 

sama sekali tidak mengatur dengan jelas dan tegas mengenai beberapa ha1 

sebagai berikut: 

a. Apa saja lembaga-lembaga negara yang harus ada di dalarn sistem 

ketatanegaraan Indonesia; 

b. Klasifikasi lembaga negara, kedudukan dan tugas serta fungsinya. 

Apakah perlu diahr tentang lembaga tinggi negara dan lembaga 

tertinggi negara seperti halnya sistem ketatanegaraan Indonesia 

Sebelum Perubahan UUD Negara Republik Indonesia, ataukah perlu 

diatur tentang 'main state organ' dan 'auxiliary state organ : termasuk 

k e d d u h ,  hubungan tata keja antar lembaga negm serb &gas h 

fungsinya masing-masing. Pertanyaan hukum yang relevan dengan 

masalah-masalah ini adalah, perlukah UUD 1945 mengatur persoalan- 

persoalan ketatanegaraan tersebut? 

c. Bagaimana konsep kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia dikaitkan dengan hngsi cheks and balances itu seharusnya 

diatur? Jangan sampai ada kesan seperti yang tejadi pada kasus 

pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakii  ini, seolah-olah, 

dengan &lih asas independensi peradilan kemudian asas ini 

mengesampingkan keberadaan asas-asas hukum lain yang bertujuan 

untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan dari kekuasaan-kekuasaan 

negara di bidang peradilan. Mahkamah Agung juga Mahkamah 



Konstitusi bukan lembaga yang bersifat 'superbody' sehingga tidak 

dapat dikontrol dalarn sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Kedudukan Komisi Yudisial dan fbngsi kontrolnya sebagai 

lembaga negata yang independen sangat penting dalam upaya untuk 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku 

hakim di semua tingkatan. Jika hakim dihormati hens inbegritas dan 

kualitasnya, maka rule of law dapat sungguh-sungguh ditegakkan 

sebagaimana mestinya, Tegaknya rule of law itu justru prasyarat bagi 

tumbuh dan berkembang sehatnya sistem demokrasi yang hendak 

dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945. Demokrasi tidak 

mungkin tumbuh dan berkembang, jika rule of law tidak tegak dengan 

kehormatan, kewibaan, dan keterpercayaannya~79 

Mengingat kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting dalam 

rangka fungsi checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 

maka secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian perlu 

dicatat bahwa, meskipun secara ~ t ~ k t ~ r a l  kedudukannya sederajat dengan 

Mahkamah Agung dan Mahkarnah Konstitusi, tetapi secara fungsional, 

peranannya bersifat penunjang (auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan 

kehakiman. Komisi Yudisial, meskipun fungsinya terkait dengan 

kehakiman, tidak menjalankan fbngsi kekuasaan kehakiman. Komisi ini 

bukanlah lembaga penegak noma hukum @ode of law), melainkan 

lembaga penegak norma etik @ode of ethics). 

479~imly Asshiddiqie, Loc. Cil. 



Komisi Yudisial hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, 

keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan 

atau lembaga kekuasaan kehakirnan secara institutional.480 Penulis lcurang 

sependapat dengan p e m i k i i  Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan 

kedudukan Komisi Yudisial dan h g s i  checks and balances antara MA 

dengan RY. Ini disebabkan, karena memang di samping UUD 1945 tidak 

pernah me-normakan pranata 'auxiliary organ' (organ penunjang) dan 

'main organ' (organ pokok), juga sebenamya kedudukan KY secara fonnal- 

konstitusional, bukan merupakan lembaga yudikatif, lembaga legislatif atau 

lembaga pemerintah. KY merupakan lembaga negara yang keberadaannya 

hanya menjalankan h g s i  melaksanakan perintah peraturan perundang- 

undangan, yang eleh karena itu clapat menjalankan hngsi checks and 

balances dengan lembaga yudiiatif. Perhatikan pendapat hukurn Mahkarnah 

Konstitusi dalam konsideran putusannya terkait dengan uji materiil terhadap 

UUKY yang menurut pendapat penulis kurang tepat: 

Menimbang, bahwa terlepas dari problem besar yang dihadapi MA, 
termasuk di dalamnya masalah yang disebut oleh KY sebagai 
judicial corruption, maka mekanisme pengawasan ektemal yang 
terpisah dari pengawasan internal tidak akan dapat diterapkan di 
antara MA dengan ICY, sepanjang didasarkan pada konsepsi checks 
and balances, karena checks and balances tidak dapat diterapkan 
oleh organ penunjang (auxiliary organ) terhadap organ utama 
(main organ)-nya sendiri. Pendirian yang menyatakan bahwa KY 
melakukan fbngsi checks and balances terhadap MA, tidak sesuai 
dengan jiwa (spirit) konstitusi. KY sebagai auxiliary organ 
kekuasaan yudikatif akan mengalami kesulitan dalam 
melaksanakan kewenangannya jika didasarkan pada pemikiran 
checks and balances demikian, karma. akan menimbulkm 
mekanisme yang mengandung cacat konstitusional (constitutional 
defect) dan sekaligus tidak efektif, yang pada akhirnya akan 

480~bid, hlm. 140. 



melahirkan krisis yang mencederai tingkat kepercayaan terhadap 
lembaga clan proses peradiian. Tanpa komunikasi antara lembaga 
negara utama (main organ) dan lembaga negara penunjang 
(auxiliary organ) yang didasarkan atas prinsip saling menghormati 
dan saling mendengar, keberadaan lembaga negara penunjang 
(amiliary organ) demikian hanya akan dianggap sebagai kendala 
terhadap sistem ketatanegaraan seoara keseluruhan yang 
didasarkan atas paham constitutional democracy dan 
democratische rechtsstaat sebagaimana temuat dalam Pasal 1 ayat 
(2) dan ayat (3) UUD 1 945. 

5. Gagasan Konsep Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim 
Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi Ke Depan 

Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian materi UUKY 

misalnya, boleh saja memutuskan, bahwa Hakim Konstitusi tidak 

termasuk objek daiam pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, 

oleh karena secara legalitas, menurut penfasirannya, 'perilaku hakim' 

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24B Ayat (I) UUD 1945 bukan 

termasuk perilaku Hakim Konstitusi. Menurut penclapat penulis, 

pertirnbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini iebih 

bertumpu pada segi 'kepastian hukum' secara formal daripada segi 

'kepastian hukum' secara materiil. Akibatnya, kebenaran hukum yang 

didapat lebih ditafsirkan sebagai kebenaran undang-undang. Padahal 

'kebenaran hukum' itu tidak analog dengan 'kebenaran undang-undang'. 

Douglas N. Husak dan Craig A. Gallender mengemukakan: 

Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutory 
law, but must be understood as jidelity to the principle ofjustice 
that underlie statutory law. 

(Terj. Kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata 
sebagai kebenaran undang-undang, tetapi hams dipahami sebagai 
kebenaran prinsip keadilan yang mendasari ~ n d a n ~ - u n d a n ~ ) . ~ ~ '  

4s'~homas Morawetz (Ed.), Criminal Law, Ashgate Publishing Comp. Burlington, USA, 
2000, hlm. 203,207. 



Menurut Moh. Mahmud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, 

seperti halnya hakim di pengadilan umum yang diawasi Komisi Yudisial 

(KY), hakim konstitusi yang berada di Mahkamah Konstitusi juga perlu 

diawasi Komisi Yudisial. Hakim kanstitusi perlu diawasi karena gadaan 

terhadap jabatan yang dipangkunya juga banyak, mulai 'iming-iming' 

kekuasaan, uang, hingga hubungan pertemanan. Generasi awal hakim 

konstitusi mungkin masih dapat dipegang integritasnya, tetapi untuk 

hakim konstitusi puluhan tahun mendatang belum tentu dapat dijamin. 

Akan tetapi untuk mengawasi hakim konstitusi terbentur dengan ketentuan 

Pasal24C Undang-Undang D w  1 945.482 

Sebenarnya dalam rumusan Pasal 24C Ayat (5) UUD1945 sudah 

terdapat norma hukum konstitusi ymg mengatmi agar: 

'Hakim kontitusi harus memiliki integritas a h  kepribadian yang 

, tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 

ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ' 

Seperti halnya Mahkamah Agung yang pengaturannya secara 

konstitusional berada di bawah Bab IX title Kekuasaan Kehakiman, maka 

semestinya Mahkamah Konstitusi yang diatur di bawah bab dan title yang 

sama (dalam Pasal 24C), seharusnya dalam rangka menjaga clan 

menegakkm integitas d m  kepribadiannya yang tidak krcela dan adil, juga 

dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. Dengan demikian, Komisi Yudisial 

tidak saja memiliki wewenang untuk mengawasi perilaku hakim yang 

482~ihat pendapat Moh. Mahhd MD, Ketua Mahkamah Konstitusi RI dalam Kompas: 
Hakim Konsiitusi ~ e r ~ u b i a w a s i  Komisi Yudsial, Rabu, 30 September 2009 2009, hlm. 2. 



berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung saja, akan tetapi mengawasi 

perilaku hakim di setiap lingkungan peradilan, termasuk perilaku Hakim 

Agung dan hakim konstitusi. Dengan demikian kebebasan hakim yang 

merupakan personifikasi dan kemmdiiim kekuasaan kehakian, tidaklah 

berada dalam ruang hampa tetapi ia dibatasi oleh rambu-rambu berikut: 

a. Akuntabilitas; 

b. Integritas moral dan etika, 

c. Transparansi; 

d. Pengawasan ( k o n t r ~ l ) . ~ ~ ~  

Smrang hakim baik secara personal maupun institusional harus 

memiliki akuntabilitas, baik secara vertikal maupun secara sosial. 

Pertanggungjawaban vertihl seorang hakim adalah menyangkut amar 

keputusannya yang selalu melibatkan "Tuhan Yang Maha Esa". Dengan 

konteks yang demikian, maka seorang hakim dihadapkan pada pilihan 

untuk melakukan 'objektivikasi' personal terhadap Tuhannya berkaitan 

dengan keputusan yang diarnbil. Pada akhirnya, akuntabilitas vertikal ini 

akan menjadi penting adanya untuk menjaga kesucian otonomi individu 

seorang hakirn dalam memutuskan suatu perkara. Sebagai mata rantai 

akuntabilitas vertikal yang sangat personal itu, maka seorang hakim, 

secara h u b  hams berhadapan dengan ahran-ahman yang tidak hanya 

diputus dan dibaca begitu saja aturan itu, akan tetapi harus dipikirkan, 

dikomparasikan dengan realitas sosial, pesan-pesan sosial dengan tidak 

483~ajlurrahman Jurdi, Komisi Yudisial, Dmi  Legitimmi Hingga Revitalismi Moral 
Hakim, ~ r e a s i  Wacana, Yogyakarta, 2007, hlm. 77. 



meninggalkan konsepsi dasar, bahwa seorang hakim seobjektif apapun 

secara personal dengan Tuhannya, maka kepentingan kemanusiaan juga 

hams menjadi mjukan seorang hakim dalam menjatuhkan keputusan. 

Tuntutan akuntabilitas yang demikianlah yang mengharuskan 

hakim wajib memiliki integritas, tidak akan pernah menerima imbalan 

apapun Qan dari manapun imbalan itu datangnya. Hakim yang memiliki 

integritas tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh siapapun di luar 

objektivikasi dirinya yang bersifat material, sehingga kemungkinan untuk 

disuap adalah menjadi tidak mungkin bagi hakim seperti ini. Oleh sebab 

itu, dalam pengaturan pengawasan internal hakim, ada pedoman etika 

perilaku hakim. Pedoman etika perilaku hakim yang dibuat oleh hakim 

Mahkamah Agung adalah sebagai stanQar minimal etika perilah hakim 

dari Mahkamah Agung tersebut. Jika hakim memiliki integritas moral 

yang tinggi, maka keputusan atas perkara yang ditanganinya akan lebih 

bisa dipertanggungjawabkan kepada publik yang bersifat sosial dan 

kepada Tuhan yang bersifat impersonal.484 

Dua mekanisme pengawasan yang telah diterapkan terhadap hakim 

seperti yang sudah melembaga Qalam praktik, idealnya tetap 

dipertahankan, yaitu: 

a. Pegawasan internal yang dilakukan Qi lingkungan badan peradilan; dn 

b. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh institusi sendiri, yaitu 

Komisi Yudisial. 

484~bid, hlm. 77-78. 



Keberadaan lembaga pengawas ini adalah untuk mengontrol 

kekuasaan kehakiman agar tidak melakukan pelanggaran moral dan etika 

yang pada gilirannya akan menghancurkan integritas dan kewibawaan 

seorang h a l ~ i m . ~ ~ ~  

Sebenarnya, pilihan sistem pengawasan internal atau ekseternal 

biasanya menjadi isu yang dipertimbangkan oleh masing-masing negara. 

Jepang misalnya lebih menyerahkan kepercayaan pada mekanisme 

internal. Negara-negara lain umumnya meragukan, sampai sejauhmana 

obyeldivitls' pengawasan internal bisa dijamin.'g6 

Efektivitas sistem pengawasan internal temyata juga diragukan di 

Indonesia. Hasil penelitian Komisi Hukwn Nasional (KHN) 

rnengungkapkan, bahwa walaupun sebagian besar mengakui bahwa telah 

ada sistem pengawasan terhadap lembaga peradilan namun mereka 

menyatakan pula bahwa hampir sernua sistem pengawasan tersebut tidak 

berjalan dengan baik. Dari data penelitian juga diketahui bahwa tingkat 

kepercayaan aparat penegak hukum terhadap sistem pengawasan yang 

berjalan di lembaganya sendiri (sistem pengawasan internal) tidak terlalu 

baik. Kelemahan lembaga pengawas internal tersebut disebabkan beberapa 

hal, yaitu tingginya esprit de corps, terbentuknya solidaritas berupa 

perlindungan profesi dan hukum, tutup mulut bila itu menyangkut 

kelemahadkesalahan sesama teman atau kelemahan organisasi. Oleh 

karena itu berkenaan dengan kelemahan pengawasan internal, maka KHN 

485~bid, hlm. 79. 
486~mansYah, Bunga Rampa': Potret Penegakan Hukum a? Indonesia, Komisi Yudisial 

RI, Jakarta, 2009, hlm. 307. 



merekomendasikan, bahwa guna penciptaan lembaga pengawas yang 

mampu menerapkan pengawasan secara efektif dan efisien serta memiliki 

daya dukung yang kuat, lembaga pengawas eksternal di masa mendatang 

sekurang-kwangnya harus memiliki prinsip-prinsip kelembagaan yang 

berdaya guna dan berhasil guna. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya 

adalah prinsip independensi, yuridikasi yang tegas dan wewenang yang 

memadai, kemudahan untuk diakses, efisiensi untuk operasional dan 

pertanggungjawaban!87 

Sunarno Danusastro mengemukakan, bahwa menurut catatan 

Mahkamah Agung, sistem pengawasan terhadap hakim dan Hakim Agung 

serta aparat pengadilan lainnya yang dijalankan Mahkamah Agung pada 

masa lalu memiliki sejumlah kelemahan. Karena tidak efektifnya 

pengawasan internal lembaga peradilan pada masa lalu, maka Komisi 

Yudisial diberikan tugas sebagai pengawas eksternal lembaga peradilan. 

Kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas perilaku hakirn diharapkan 

mampu mewujudkan hakim-hakim yang memiliki integritas dan 

berkualitas dengan melibatkan peran masyarakat dalam melakukan 

pengawasan. Pengawasan hakim secara eksternal diharapkan mampu 

mengawasi hakim lebih obyektif dan independen. Jika pengawasan hanya 

dilakukan oleh internal lembaga peradilan, maka akan menimbulkan 

kelemahan sebagai berikut: 

a. adanya semangat untuk membela sesama hakim (esprit de corps) yang 

membawa konsekuensi logis pada obyektivitas pengawasan, karena 



tidak ada lembaga yang dapat menilai dan mengawasi dirinya sendiri, 

apalagi memberikan sanksi. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya 

unsur subyektivits yaitu penilaian terhadap diri sendiri, oleh diri sendiri, 

dan diputuskan oleh dirinya sendiri, sehingga penjatuhan hukuman tidak 

seimbang dengan perbuatan (tidak obyektif) para hakirn; 

b. kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan internal tidak 

dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan 

pengaduan dan masyarakat tidak dapat mengakses pengawasan 

tersebut (tidak transparan). Kesimpulan ini diambil dari tidak adanya 

mekanisme yang memberikan hak bagi pelapor untuk mengetahui 

progress report dari laporan yang dimasukkan pada saat pengawasan 

hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung pada masa la1u.4~~ 

Menurut Paulus Effendi Lotulung, independensi kekuasaan 

kehakiman itu juga mengandung malcna perlindungan pula bagi hakim 

sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh dan direktiva 

yang dapat berasal antara lain dari: 

a. Lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan, baik eksekutif 
maupun legislatif, dan lain-lain; 

b. Lembaga-lembaga internal di dalam jajaran kekuasaan kehakiman 
sendiri; 

c. Pengaruh-pengaruh pihak yang berperkara; 

d. Pengaruh tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun 
internasional; 

e. Pengaruh-pengaruh yang bersifat 'trial by the press '.489 

4"~ulletin Komisi Yudisial, Vol. I1 No. 01, A p t u s  2007, hlm. 15. 
489~aj l~ahman Jurdi, Op. CC, hlm. 80. 



Upaya untuk mengatur pengawasan Komisi Yudisial agar dapat 

mengawasi perilaku seluruh hakii  baik di bawah clanlatau di lingkungan 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat ditempuh melalui 

melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan di dalam UlJD 1945, 

khususnya meyangkut Pasal24B. Pasal24B UUD 1945 dirumuskan sebagai 

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain 
dalarn rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim. 

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan 
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak tercela. 

Anggota Komisi Yudisial diangkat Qan diberhentikan oleh 
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur 
dengan undang-undang. 

a. Alternatif rumusan Pasal24B Ayat (1) UUD 1945 yang diusulkan: 

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri yang 
benvenang: 
1) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung 
2) melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim di semua 

lingkungan peradilan termasuk di lingkungan Mahkamah Agung 
dan Mahkamah Konstitusi 

3) melakukan pengawasan terhadap perilaku aparat penegak hukum, 
seperti aparat kejaksaan, aparat kepolisian, pengacaraladvokat, 
badan-badan lain clan masyarakat yang berkaitan dengan proses 
pemeriksaan perkara hukum dan peradilan dalam rangka menjaga 
dan menegakkan kehonnatan, keluhuran martabat, dan perilaku 
para penegak hukum sertii lembaga peradilan di semua tingkatan 
atau lingkungan. 

b. Alternatif rumusan Pasal 24B Ayat (2) UUD 1945 yang diusulkan: 
'Komisi Yudisial membentuk organ pengawasan di tingkat provinsi 
dan kabupatenjkota. 

c. Alternatif rumusan Pasal 24B Ayat (3) UUD 1945 yang diusulkan: 
'Komisi Yudisial Provinsi memiliki wewenang untuk melakukan 
pengawasan terhadap perilaku hakim dan aparat penegak hukum 



lainnya berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara hukum dan 
peradilan di lingkungan pengadilan tinggi atau banding.' 

d. Alternatif nunusan Pasal 24B Ayat (4) UUD 1945 yang diusulkan: 
'Komisi Yudisial KabupatenKota memiliki wewenang untuk 
melakukan pengawasan terhadap perilaku hakirn dan aparat penegak 
hukum lainnya dalam proses pemeriksaan perkara hukum dan 
peradilan di lingkungan pengadilan negeri atau tingkat pertarna.' 

e. Alternatif rumusan Pasal 24B Ayat (5) UUD 1945 yang diusulkan: 
'Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan 
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian 
yang tidak tercela.' 

f. Alternatif rumusan Pasal 24B Ayat (6) UtJD 1945 yang diusulkan: 
'Pembentukan, susunan, keanggotaan, kedudukan dan wewenang 
Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.' 

Selanjutnya revisi terhadap ketentuan-ketentuan di dalam UUKY, 

idednya meliputi beberapa ha1 sebagai berikut: 

a. pengaturan tentang subjek dan objek pengawasan; 

b. pengaturan tentang prosedur pengawasan; 

c. pengaturan tentang instrumen pengawasan; dan 

d. pengaturan tentang wilayah pengawasan; 

e. pengaturan tentang pembentukan, susunan, keanggotaan, kedudukan 
dan wewenang Komisi Yudisial di tingkat provinsi dan 
kabupatenfkota. 

Demikianlah, berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka 

gagasan pengaturan tentang kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial yang 

ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang akan datang paling tidak 

mengenai beberapa ha1 sebagai berikut: 

I. Perlu adanya kejelasan tentang kedudukan, tugas dan wewenang Komisi 

Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim dalarn rangka 

'menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim. Komisi Yudisial tidak akan bisa melaMcan fungi pengawasan ini 



apabila wewenang untuk melakukan pengawasan itu tidak diberikan dengan 

jelas oleh peraturan perundang-undangan, Termasuk dalarn konteks 

wewenang pengawasan ini, adalah wewenang untuk memanggil dan 

mengklarifikasi hakim yang berrnasalah atas laporan masyarakat atau 

melanggar kode etik. Wewenang pengawasan Komisi Yudisial hanya 

menyangkut aspek perilaku atau etika hakim, tidak pada subtansi menilai atau 

membatallcan putusan Hakim yang memenuhi due process of law; 

2. Harus ada semacam pedoman perilaku hakim ahu kode etik yang dibuat 

oleh Mahkarnah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial atas 

perintah undang-undang. Pedoman perilaku hakim atau kode etik ini 

menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Komisi 

Yudisial; 

3. Undang-undang juga harus mengatur dengan norma-norma hukurnnya 

yang bersifat imperatif terhadap Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi 

dan Komisi Yudisial agar dapat bekerjasama dalam rangka menjalankan 

fungsi checks and balances, serta menanggulangi berbagai modus judicial 

corruption yang dapat merusak citra serta wibawa lembaga peradilan di 

semua tingkatan; 

4. Sifat hasil pengawasan Komisi Yudisial yang diberikan kepada Mahkamah 

Agung atau Mahkamah Konstitusi merupakan norma h u h  yang bersifat 

memaksa (imperatij untuk segera ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung 

ahu Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pengabran norma h u k m  

tersebut hams disertai pula dengan pengaturan tentang norma hukum yang 

mengatur sanksi administratif danlatau sanksi pidana; 



5. Ada 3 (tiga) alternatif bentuk sanksi hukum yang dapat diterapkan 

terhadap para hakim yang melanggar, yaitu: teguran tertulis, 

pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Usulan teguran tertulis 

kepada hakim termasuk Hakim Agung disampaikan kepada Mahkamah 

Agung oleh Komisi Yudisial. Usulan penjatuhan sanksi pemberhentian 

sementara terhadap hakim disemua tingkatan ditetapkan oleh Majelis 

Kehormatan dan disampaikan oleh Komisi Yudisial dengan tembusan 

kepada DPR dan Presiden. Usulan penjatuhan sanksi pemberhentian tetap 

terhadap hakim di semua tingkatan disampaikan oleh Komisi Yudisial 

kepada DPR dan Presiden; 

6. Harus diatur dengan jelas dan tegas, bahwa pengawasan terhadap perilaku 

hakim ini lingkupnya adalah seluruh hakim di semua tingkatan; 

7. Dalam rangka proses untuk merekrut dan menguji kelayakan calon Hakim 

Agung, perlu dibuat pedoman yang jelas mengenai alat ukur 

kelayakannya, termasuk beberapa persyaratannya. Tidak saja segi 

kecakapan calon yang diuji, akan tetapi juga segi mental dan moralitas 

atau integritas kepribadiannya; 

8. Pengaturan tentang kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan 

penjatuhan sanksi terhadap hakim-hakim yang melanggar kode etik, juga 

idealnya disertai dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan 

pemberian penghargaan atas ditemukannya hakim-hakim yang berprestasi 

dan memiliki dedikasi serta integritas yang tinggi dalam rangka 

menjunjung atau menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim 

atau lembaga peradilan. 



Komisi Yudisial diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai 

bentuk penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada lembaga peradilan 

melalui pencitraan hakim, dengan demikian dapat mendorong terwujudnya 

peradilan yang baik dan b e n v i b a ~ a . ~ ~ ~  

Selain dari itu Komisi Yudisial sebagai institusi dalam menjalankan 

wewenangnya hams mampu mendorong ke arah tenvujudnya integritas para 

hakim, sehingga terwujud peradilan yang bersih, jujur, dan bermartabat. 

Dari berbagai penjelasan yang telah diungkapkan di atas terlihat bahwa 

Komisi Yudisial dibentuk untuk menjaga kemandirian lembaga kekuasaan 

kehakiman, dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara tersebut, ia 

didukung oleh berbagai peraturan yang mengatur baik dalam ha1 

gengorganisasian, struktur organisasi dan tugas masing-masing perangkat 

kelembagaan Komisi Yudisial, Hak Protokoler, Keuangan, dan Tindakan 

Kepolisian, dinamika gengangkatan clan pemberhentian anggota, 

pertanggungjawaban dan laporan, serta didukung dengan menempatkan dewan 

kehormatan Komisi Yudisial. Keseluruhan dari sistem yang telah dibangun 

tersebut agaknya Komisi Yudisial ke depan patut ditempatkan sebagai 

lembaga baru dalam konsepsi negara hukum yang demokrasi. 

4%. Hidayat Nur Wahid, Komisi Yudisial yang Dicita-citakan oleh Masyarakat dan 
Pencari Keadilan, ~ h g a  Rampai Komisi Yudisial dan-~~ormrn i  Peradilan, Jakarta, 2007, hlm. 
194. 



BAB V 

KEDUDUKAN DAN WEWENANG KOMISI YUDISIAL 
SEBELUM DAN SETELAH PUTUSAN MMWAMAH KONSTITUSI 

NOMOR 005JPUU-IVn006 SERTA SETELAH UU NOMOR 3 TAHUN 2009 

A. Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebelum Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IVl2006 

1. Kedudukan Komisi Yudisial 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kedudukan Komisi 

Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 

1945 adalah sebagai lembaga negara yang independen, yang memiliki 

wewenang atributif dari Undang-undang untuk: 

a. mengusulkan pengangkatan Hakii Agung; d m  

b. melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka 

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga 

perilaku hakim. 

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor OOSIPUU- 

TVl2006 itu, kedudukan Komisi Yudisial ditafsirkan samalsederajat 

dengan lembaga negara-lembaga negara yang ada, termasuk dengan 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian 

berkembang pemikiran bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk 

melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka 

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku 

hakim, di samping wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakii 

Agung. Apabila divisualisasikan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia 



Setelah Perubahan UUD 1945, barangkali dapat digambarkan dalam 

bentuk bagan sebagai berikut: 
Bagan 4: 

Kedudukan Komisi Yudisial dalam Strukhir Ketatanegaraan Indonesia 
Setelah Perubahan UUD 1945 menurut pendapat Penulis 

Berdasarkan Pasal24A, 24B, 24C 

Keterangan: 

UUD : Undang-Undang Dasar 

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat 

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat 

DPD : Dewan Perwakilan Daerah 

MA : Mahkamah Agung 

MK : Mahkamah Konstitusi 

KY : Komisi Yudisial 

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan 

UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

I 

Berdasarkan visualisasi bagan tersebut di atas, kiranya dapat 

ditafsirkan, bahwa kedudukan Komisi Yudisial di lapangan yudikatif 

(kekusaan kehakirnan) sederajat/sama dengan kedudukan MA dan MK 

PRESIDEN 
WAKIL RPD MPR 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apalagi dengan mencermati 

RPR 

wewenang atributifhya untuk mengusulkan dan melakukan pengawasan 

MA 

terhadap perilaku hakim, maka kedudukan yang sederajat sebagai lembaga 

negara itu, menemukan justi fiksinya berdaswkan logika hukurn (legal 

MK 

reasoning) yang digunakan untuk menganalisis/menginterpretasikannya. 

KY BPK 



Sebab, jika kedudukannya lebih rendah daripada MA dan MK dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia, maka sudah barang tentu Komisi 

Yudisial tidak dapat diberikan wewenang untuk mengusulkan 

pengangkatan hakim dan juga melakukan pengawasan terhadap perilaku 

hakim. menurut penulis, Komisi Yudisial sebagai lembaga negara berada 

di ranah kekuasaan kehakiman seperti dalam bagan di atas, akan tetapi 

Komisi Yudisial bukan pelaksana lembaga peradilan, seperti halnya 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, melainkan lembaga 

pelaksana code of ethics bagi hakim. 

2. Wewenang Komisi Yudisial 

Wewenang Komisi Yudisial sebelum Putusan Mahkamah 

Konstitusi N o m ~ r  005/PUU-IVl2006 ditetapkan &pat ditelusuri dari 

sumber hukurn perundang-undangan yang mengaturnya. Pertama, dari 

UUD 1945; dan Kedua dari Undang-Undang Komisi Yudisial. 

Pasal24B ayat ( I )  UUD 1945 mengatur tentang wewenang Komisi 

Yudisial sebagai berikut: 

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang benvenang mengusulkan 
pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 ini kiranya 

dapat diketahui bahwa wewenang Komisi Yudisial menurut Undang- 

Undang Dasar 1945 ada 2 (dua) macarn, yaitu: 

a. wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung; dan 

b. wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 



Berkenaan dengan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan 

Hakim Agung, Komisi Yudisial mempunyai tugas: 

a. Melakukan pendafiaran calon Hakim Agung; 

b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; 

c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan 

d. Mengajukan calon Hakim Agung ke D P R ; ~ ~ '  

Dalam ha1 berakhir masa jabam Hakim Agung, Mahkamah 

Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung 

yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan 

sebelum berakhirnya jabatan ter~ebut.@~ Pelaksanaan tugas tersebut 

dilakukan dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi 

Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai 

lowongan Hakim ~ ~ u n ~ ? ~ ~  

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak 

menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi 

Yudisial mengumumkan pendahan penerimaan calon Hakim Agung 

selarna 15 (lima belas) hari berturut- tur~t .~~~ Mahkamah Agung, 

Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung 

kepada Komisi ~ u d i s i a l . ~ ~ ~  Pengajuan calon Hakim Agung tersebut 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak 

pengumuman pendaman penerimaan talon?% 

Pengajuan calon Haki i  Agung kepada Komisi Yudisial harus 

memperhatikan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Hakim Agung 

491~ihat P a d  14 ayat (1) UUKY. 
492~ihat Pasall4 ayat (2) UUKY. 
4*~ihat Pasal 14 ayat (3) UUKY. 
494~ihat Pasal 15 ayat (1) UUKY. 
4 9 5 ~ i  Pasall Sayat (2) UUKY. 
496~ihat Pasal 15ayat (3) UUKY. 



sebagaimana diatur dalam peratusan perundang-undangan.497 Selain 

persyaratan sebagaimana dimaksud, pengajuan calon Hakim Agung harus 

memenuhi persyaratan administrasi dengan menyerahkan sekurang- 

kwrangnya: 

a. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan; 

b. Ijazah asli atau yang telah dilegalisasi; 

c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rurnah sakit 
pemerintah; 

d. Daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon; dan 

e. Nomor Pokok Wajib ~ a j a k . ~ ~ ~  

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak 

berakhirnya masa pengajuan calon sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 

ayat (3), Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi 

calan Hakim ~ ~ u n ~ ? ~ ~  Kamisi Yudisial mengumumkan d a b  nama 

calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalarn 

jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari. Masyarakat berhak 

memberikan informasi atau pendapat terhadap calon Hakim Agung dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman.500 Komisi 

Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat 

tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak pemberian informasi atau pendapat beral~hir.~" 

Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan 

kepribadian calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan 

497~ihat Pasal 16 ayat (1) UUKY. 
498~ihat Pasal 16 ayat (2) ULJKY. 
499~ihat Pasal 17 ayat (1) UUKY. 
"%ihat Pasall7 ayat (3) ULJKY. 
"'Lihat Pasal 17 ayat (4) ULJKY. 



administrasi berdasarkan standar yang telah d i t e t z ~ ~ k a n . ~ ~ ~  Komisi Yudisial 

mewajibkan calon Hakim Agung menyusun karya ilmiah dengan topik 

yang telah ditentul~an.~~~ Karya ilmiah tersebut sudah diterirna Komisi 

Yudisial, dalarn jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum 

seleksi d i lak~anakan.~~~ Seleksi dilaksanakan secara terbuka dalam jangka 

waktu paling lama 20 (dua puluh) haria505 (5) Dalarn jangka waktu paling 

larnbat 15 (lima belas) hari terhitung sejak seleksi tersebut berakhir, 

Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon 

Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, 

dengan tembusan disarnpaikan kepada ~residen.~'~ 

Dalam rangka mengusulkan pengangkatan calon Hakim Agung 

kepada DPR, Komisi Yudisial menetapkan persyaratan-persyaratan dan 

pendaftaran sebagai berikut: 

Pasal2 mengatur: 

a. Untuk dapat menjadi calon Hakim Agung seorang calon hams 

memenuhi syarat: 

1) Warga Negara Indonesia; 

2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

3) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai 
keahlian di bidang hukum, yaitu sarjana syariah dan sarjana ilmu 
kepolisian; 

4) Berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun; 

5) Sehat jasmani dan rohani; 

'02Lihat Pasal 18 ayat (1) UUKY. 
'03Lihat Pasal 18 a p t  (2) UUKY. 
'%hat Pasall 8 ayat (3) UUKY. 
'OSLihat Pasal 18 ayat (4) UUKY. 
"ihat Pasal 18 ayat (5) UUKY. 



6) Berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun menjadi 
hakim termasuk 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi. 

b. Di sarnping harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada 

ayat (I), calon Hakim Agung juga hams memenuhi syarat-syarat 

administrasi dengan menyerahkan: 

1) D a h  riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan individu dan 
pengalaman organisasi: 

2) Ijazah asli atau copy yang telah dilegalisasi oleh Dekan Fakultas 
Hukum bagi Perguruan Tinggi Negeri atau Koordinator Perguruan 
Tiggi  ~wasta  bagi perguru% Tiggi  Swasta; 

3) D a h  harta kekayaan serta sumber penghasilan bakal calon Hakim 
Agung serta penjelasan mengenai sumber penghasilan bakal calon 
Hakim Agung clan keluarga intinya; 

4) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak; 

5) Rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. 

c. Calon Hakim Agung yang berasal bukan dari sistim karir harus: 

1) Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pa& ayat (1) huruf a, 
huruf b, huruf d, dan huruf e, serta ayat (2); 

2) Berpengalaman dalarn profesi hukum dan/atau akademisi hukum 
sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; 

3) Berijazah Magister dalam Ilmu Hukum dengan dasar sarjana 
hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang 
hukum, yaitu sarjana syariah dan sarjana ilmu kepolisian; 

4) Tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lirna) tahun atau lebih. 

Pasal3 mengatur: 

a. Permohonan pendaftarm sebagai calon Hakim Agung dapat diajukan 
oleh individu atau oleh Mahkarnah Agung, Femerintah, dan 
masyarakat kepada Komisi Yudisial, disertai syarat-syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, paling lama 15 (lima belas) hari 
sejak pengumuman pendaftamn calon Hakim Agung diumumkan. 

b. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak 
berakhimya masa pengajuan . - .  calon sebagaimana dimaksud pada ayat 



(I), Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi calon 
Hakim Agung. 

c. Komisi Yudisial mengurnumkan daftar nama bakal calon Hakim 
Agung yang telah memenuhi persyaratan adrninistrasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dalam . jangka - waktu paling lama 15 (lima 
belas) hari. 

Dalam rangka mengembangkan partisipasi masyarakat terkait 

dengan usulan pengangkatan Hakim Agung tersebut, Komisi Yudisial 

mengatur ketentuan-ketentuan tentang peran serta masyarakat tersebut 

dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 sebagai 

berikut: 

a. Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap 
calon Hakim Agung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak pengmuman ~ebagabana dimaksud &lam I)w! 3 ayat (3): 

b. Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dalam jangka waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberian informasi 
atau pendapat berakhii. 

c. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dijadikan 
bahan pertimbangan oleh Komisi Yudisial pada tahap seleksi 
berikutnya. 

Berkaitan dengan wewenang untuk menetapkan calon-calon Hakim 

Agung yang akan diusulkan, ada 3 (tiga) jenis seleksi yang dilakukan oleh 

Komisi Yudisial terhadap calon Hakim Agung sebagaimana ha1 tersebut 

diatur dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006, 

yaitu: 

a. Seleksi penilaian karya ilmiah dan kesehatan 

Seleksi penilaian karya ilmiah dan kesehatan ini diatur dalam 

Pasal 5 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 sebagai 

berikut: 



I) Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi penilaian karya ilmiah 
dan kesehatan bakal calon Hakim Agung yang telah memenuhi 
persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Fasal3 ayat 
(3). 

2) Untuk dapat mengikuti seleksi penilaian karya ilmiah, bakal calon 
Hakim Agung harusr 

a) Menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan; 

b) Menyerahkan putusan-putusan pengadilan 2 (dua) tahun 
terakhir bagi bakal calon Hakim Agung yang berasal dari 
sistim karir; 

c) Menyerahkan tuntutan-tuntutan jaksa 2 (dua) tahun terakhir 
bagi bakal calon Hakim Agung yang berlatar belakang jaksa; 

d) Menyerahkan pembglaan-pembglaan advokat 2 (dua) tahun 
terakhir bagi bakal calon Hakim Agung yang berlatar belakang 
advokat; 

e) Menyerahkan hasil karya 2 (dua) tahun terakhir bagi bakal 
calon Hakirn Agung yang berlatar belakang profesi hukum 
lainnya; 

f) Menyerahkan publikasi ilmiah 2 (dua) tahun terakhir bagi bakal 
calon Hakim Agung yang berlatar belakang akademisi. 

3) Karya ilmiah atau putusan-putusan pengadilan atau tuntutan- 
tuntutan jaksa atau pembelaan-pembelaan advokat atau hasil karya 
atau publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah 
hams diterima Komisi Yudisial paling lambat 10 (sepuluh) hari 
setelah bakal calon Hakim Agung dinyatakan memenuhi 
persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat 
(3)- 

4) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
di lakukan dengan cara: 

a) Menilai karya ilmiah, putusan-putusan pengadilan, tuntutan- 
tuntutan jaksa, pembelaan-pembelaan advokat, hasil karya, dan 
publikasi ilmiah akademisi-dari bakal calon Hakim Agung; 

b) Menugaskan kepada bakal calon Hakim Agung di dalam kelas 
untuk menyampaikan pendapat hukum secam tertulis terhadap 
suatu kasus atau suatu masalah yang akan ditentukan oleh 
Komisi Yudisial; 

c) Menguji dan memeriksa kesehatan jasmani dan rohani bakal 
calon Hakim Agung secara langsung yang dilakukan oleh 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau yang ditunjuk oleh Ikatan 
Dokter Indonesia atas pe&tujuan ~ o m i &  ~udisial. 



5) Komisi Yudisial mengumumkan dafbr nama bakal calon Hakim 
Agung yang dinyatakan lulus seleksi penilaian karya ilmiah paling 
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak seleksi karya ilmiah 
berakhir. 

b. Seleksi kepribadian 

Seleksi kepribadian calon Hakim Agung yang akan diusulkan 

oleh Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Yudisial 

Nomor 2 Tahun 2006. Rumusan Pasal6 tersebut mengatur ketentuan- 

ketentuan sebagai berikut: 

I) Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kepribadian 
bakal calon Hakim Agung yang telah dinyatakan lulus seleksi 
penilaian karya ilmiah dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal5. 

2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (I) adalah untuk menilai: 

a) Perilaku bakal calon Hakim Agung serta keluarga intinya; 

b) Asal usul harta kekayaan bakal calon Hakim Agung serta 
keluarga intinya: 

C) Kepatuhan membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir; 

el) Keadaan keluarga, rumah tangga, hobi, dan kebiasaan bakal 
calon Hakim Agung; 

e) Kemampuan bekerja sama dan integritas bakal calon Hakim 
Agung; 

3) Pelaksanaan seleksi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan dengan cara: 

a) Profile assessment oleh konsultan yang ditetapkan Kom i si 
Yudisial sesuai peraturan perundang-undangan; 

b) Meninjau dan mengunjungi rumah serta bertatap muka secara 
langsung dengan bakal calon Hakim Agung, keluarganya, 
kerabatnya, teman kerjanya, tetangganya, dan lain-lain untuk 
mendapatkan infomasi langsung mengenai kepribadian bakal 
calon Hakim Agung tersebut; 

4) Komisi Yudisial mengumumkan dafbr nama bakal calon Hakim 
Agung yang dinyatakan lulus seleksi kepribadian paling lambat 60 
(enam puluh) hari setelah bakal calon Hakim Agung dinyakkin 
lulus seleksi penilaian karya ilmiah dan kesehatan. 



c. Seleksi kualitas. 

Seleksi kualitas calon Hakim Agung yang akan diusukan oleh 

Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 7 Peratluan Komisi Yudisial 

Nomor 2 Tahun 2006. Rumusan Pasal 6 tersebut mengatur ketentuan- 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi kualitas bakal calon 
Hakim Agung yang telah dinyatakan lulus seleksi kepribadian 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal6. 

2) Seleksi kualitas bakal calon Hakim Agung tersebut adalah untuk 
mengetahuir 

a) Kemampuan berfikir alamiah; 

b) Kemampuan mengkaji masalah hukum secara sistematis dan 
metodologis; 

c) Wawasan tentang pengetahuan dan perkembangan hukum. 

3) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan cara wawancara atau dialog antara Komisi 
Yudisial dengan setiap bakal calon Hakim Agung. + - 

Setelah berakhirnya seleksi kualitas bakal calon Hakirn Agung, 

Komisi Yudisial menetapkan 3 (tiga) orang bakal calon Hakim Agung 

menjadi calon Hakim Agung untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim 

~ ~ u n ~ . ~ ~ ~  Pengarnbilan keputusan Komisi Yudisial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah m~fakat.~" Apabila 

pengambilan keputusan secara musyawarah. mufakat tidak tercapai, 

pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.509 Keputusan 

sebagaimana dimaksud adalah sah apabila dihadiri oleh seluruh anggota 

Komisi ~ u d i s i a l . ~ ' ~  

"'~ihat ~ a s a l 8  ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. 
5 0 8 ~ h a t  Fasal8 ayat (2) Peratwan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. 
'%ihat P a d  8 ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. 
''tihat Pasal8 ayat (4) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. 



Apabila terjadi penundaan 3 (tiga) kali bertunrt-turut untuk 

mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keputusan 

dapat diarnbil dengan hanya dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota.5" 

Bakal calon Hakim Agung yang ditetapkan sebagai calon Hakim 

Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan oleh Komisi 

Yudisial kepada DPR den- tembusan disampaikan kepada ~residen."~ 

Komisi Yudisial mengumumkan dafiar nama calon Hakim Agung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada m a ~ ~ a r a k a t . ~ ' ~  

Panitia seleksi calon Hakim Agung terdiri dari semua anggota dan 

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial masing-masing sebagai anggota dan 

sekretaris panitia seleksi yang dipimpin oleh Ketua clan Wakil Ketua 

Komisi yudisiaL514 Untuk membantu panitia seleksi calon Hakim Agung 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (I), dibentuk panitia pelaksana seleksi 

yang dikoordinasikan oleh Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim 

dan Seleksi Hakim Agung Komisi Yudisial yang bertanggung jawab 

kepada panitia s e~eks i .~ '~  Panitia pelaksana seleksi terdiri dari: 

a. Tim penilai karya ilmiahlmakalah dan wawancara; 

b. Tim penilai kesehatan; 

c. Tim projlle a~sessment .~'~ 

Tim penilai karya ilmiahlmakalah dan wawancara membantu 

panitia seleksi untuk menyelenggarakan seleksi penilaian karya ilmiah dan 

'"Lihat Pasal 8 ayat (5) Peraturn Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. 
'"Lihat Pasal9 ayat (I)  Peraturan Kornisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. 
'13Lihat Pasal9 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. 
514~ihat Pssal 10 ayat (I) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. 
"'Lihat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. 
'"~ihat Pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. 



seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7."' 

Tim penilaian kesehatan membantu panitia seleksi untuk pengujian dan 

pemeriksaan kesehatan sebagimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (4) huruf 

c.~" Tim profile assessment membantu panitia seleksi dalam 

melaksanakan seleksi kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayab (2) huruf a, huuf d, dan huuf e.519 

Selain panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(I), dibentuk pula tim kesekretariatan dengan Keputusan Sekretaris 

Jenderal Komisi ~udis ia l .~~ '  Ti kesekretariatan bertugas untuk memberi 

dukungan teknis administnitif dalam rangka kelancaran pelaksanan tugas 

panitia ~e leks i .~~ '  

Selanjutnya, bertalian dengan kewenangan DPR untuk menetapkan 

calon Hakim Agung yang akan diajukan ke Presiden, terdapat ketentuan, 

bahwa DPR telah menetapkan calon Hakim Agung untuk diajukan kepada 

Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

diterima nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).522 

Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakirn Agung ditetapkan 

dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden 

rnenerima nama calon yang diajukan D P R . ~ ~ ~  Dalam ha1 jangka waktu 

tersebut dilampaui tanpa ada penetapan, Presiden benvenang mengangkat 

'"Lihat Pasal 1 layat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. 
'"Lihat Pasal 1 1  ayat (2) Peraturan Kornisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. 
"'~ihat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. 
52kihat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. 
52'~ihat Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006. 
'=~ihat Pasal 19 apt  (1) 1JI-JKY. 
523~ihat Pasal 19 ayat (2) UUKY. 



Hakim Agung dari calon yang diajukan Komisi Yudisial sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 8 ayat (5).524 

Demikian gambaran tentang wewenang Komisi Yudisial berkenaan 

dengan pengusulan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Bagaimana 

halnya dengan wewenang Komisi Yudisial berkenaan dengan upaya untuk 

menegpkkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku 

hakim? 

Sebelum UUKY diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji secara 

materiil, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi 

pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUKY. Pasal 20 tersebut 

menyatakan, bahwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisid mempunyai tugas melakukan 

pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan 

dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hal~irn.~~'  Untuk kepentingan 

pelaksanaan kewenangan tersebut, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul 

penjatuhan sanksi terhadap Hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung 

danlatau Mahkamah ~ o n s t i t u s i . ~ ~ ~  

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 

20, Komisi Yudisial: 

1. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; 

2. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan 
perilaku hakim; 

3. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; 

'"~ihat Pasal 19 ayat (3) UUKY. 
'''~ihat Pasa120 UUKY. 
'%hat P a d 2  1 UUKY. 



4. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar 
kode etik perilaku hakim; dan 

5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan 
disampaikan kepada Mahkamah Agung dadatau Mahkamah Konstitusi, 
serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR."~ 

Dalam melzrksanW pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I), Komisi Yudisial wajib: 

1. Menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

2. Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia 

Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai 

angg~ta.528 

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 

mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara?2g 

Badan peradilan clan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang 

diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim 

dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak 

tanggal permintaan Komisi Yudisial di te~ima.~~'  Dalam ha1 badan peradilan 

atau hakim tidak memenuhi kewajiban tersebut, Mahkamah Agung danlatau 

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada 

badan perad,ilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang 

d i m i r ~ t a . ~ ~ ~  Dalam ha1 badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan 

atau paksaan tersebut tetap tidak melaksanakan kewajibmya, pimpinan 

527~ihat Pasa122 ayat (1) UUKY. 
'"Lihat Pasal22 ayat (2) UUKY. 
"'~ihat Pasal22 ayat (3) UUKY. 
53'3.,ihat P a d  22 ayat (4) UUKY. 
531~ihat Pasal22 ayat (5) UUKY. 



badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.532 Semua 

keterangan dan data tersebut bersifat ~ahasia. '~~ Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara pelaksanaan tugas tersebut diatur oleh Komisi ~ u d i s i a l . ' ~ ~  

Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul penjatuhan 

sanksi terhadap hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 1, dapat berupa: 

1. Teguran tertulis; 

2. Pemberhentian sementara; atau 

3.  emberh hen ti an.^^' 

Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a 

beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi 

Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung danJatau Mahkamah 

~ o n s t i t u s i . ~ ~ ~  Usul penjatuhan sanksi tersebut huruf b dan huruf c diserahkan 

oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung danlatau Mahkamah 

~ o n s t i t u s i . ~ ~ ~  Hakim yang akan dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis 

Kehormatan ~ a k i m . ~ ~ ~  Dalam ha1 pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian 

hakim diajukan' oleh Mahkamah Agung danlatau Mahkamah Konstitusi 

kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri 

ditolak oleh Majelis Kehormatan ~ a k i m . ' ~ ~  Keputusan Presiden mengenai 

532~ihat Pasal22 ayat (6) UUKY. 
533~ihat Pasal22 ayat (7) UUKY. 
'%hat Pasal22 ayat (8) UUKY. 
535~ihat P a d 2 3  ayat (1) UUKY. , 

%ihat Pasal23 ayat (2) UUKY. 
537~ihat Pasal 23 ayat (3) 1-TI-JKY. 
S38~ihat Pasal23 ayat (4) UUKY. 
53% -.!hat I'm! 23 ayait (5 )  UUKY. 



pemberhentian hakim, ditetapkan dalam jangka wakhr paling lama 14 (empat 

belas) hari sejak Presiden menerima usul Mahkamah  gun^.^^' 

Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung 

dadatau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada 

Hakim atas prestasi clan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan 

keluhuran martabat serta menjaga perilaku ~ a k i m . ~ ~ ~  Ketentuan mengenai 

kriteria pemberian penghargaan diatur oleh Komisi ~udisial.'" 

Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara 

musyawarah untuk mencapai m ~ f a k a t . ~ ~ ~  Apabila pengambilan keputusan 

secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan 

suara t e r b a x ~ ~ a k . ~ ~ ~  Keputusan sebagaimana dimaksud adalah sah apabila rapat 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial, 

kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Haki i  Agung ke DPR dan 

pengusulan pemberhentian Hakim A p n g  danlatau Hakim Mahkamah 

Konstitusi dengan dihadiri seluruh anggota Komisi ~ u d i s i a l . ~ ~ ~  Dalam ha1 

terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai 

pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian 

Hakim Agung dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi maka keputusan 

dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang angg~ta.546 

'Tihat Pasal23 ayat (6) UUKY. 
54'~ihat Pasal24 ayat (1) UUKY. 
542~ihat P a d  24 ayat (2) UUKY. 
543 Lihat Pasal25 ayat (1) UUKY. 
S"~ihat Pasal25 ayat (2) UUKY. 
'"~ihat Pasal 25 ayat (3) 1.TI.KY. 
546Lihat Pasal25 ayat (4) UUKY. 



Selanjutnya bagaimana Undang-undang mengatur wewenang 

pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim? Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial di dalarn Pasal juncto 

Pasal 2oS4' memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk melakukan 

fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan 

kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Wewenang 

pengawasan inilah yang kemudian melahirkan polemik antara Mahkamah 

Agblng dan Komisi Yudisial hingga kemudian konflik di antara kedua lembaga 

tersebut berimplikasi pada gugatan beberapa hakim di Mahkarnah Agung 

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

Mengarnati uraian di atas, kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia sebelum adanya putusan MK Nomor 005 /PUU-IVI 

2006 merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, dan kewenangannya 

adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang 

lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim melalui pengawasan eksternal. 

B. Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Setelah Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 005/PUU-IVl2006 

1. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005IPUU-IV12006 

Sebelum dikaji masalah kedudukan dan wewenang Komisi 

Yudisial setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005PW-IV/2006 

"'Pasal 13 B UUKY: Komisi Yudisial mempunyai wewenang unruk menegakkan 
kehonnatan dan keluhurm martabat serta menjaga perilah hakim. 

sa~asal 20 UUKY: Dalam melaksanakun wewenng sebagaimana dimahd dalam 
Pasal 13 humf b Komisi Yudisial mempunyai rugas melakukan penparan terhahp perilaku 
hakim &am rangka menegakkn kehormatan rlan keluhuran marlabat serta menjaga perilaku 
hakim 



ini diterbitkan, ada baiknya diketengahkan terlebih dahulu beberapa bagian 

yang penting dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu untuk digunakan 

sebagai bahan pengkaj ian. 

a. Kedudukan dan Alasan Pemohon; 

Pemohon dalarn perkara pengujian terhadap Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

ini adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai Hakim Agung 

pada Mahkamah Agung yang mempunyai kepentingan hukum dalam 

permohonan ini karena Pemohon menganggap hak dan kewenangan 

konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2004, khususnya yang berkaitan dengan 

"pengawasan hakii" yang diatur dalam Bab. JII Pasal 20 dan Pasal22 

ayat (1) huruf e dan ayat (5) serta yang berkaitan dengan "usul 

penjatuhan sanksi" yang diatur dalam Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan 

ayat (3) serta ayat (5) ,  Pasal24 ayat (1) dan Pasal25 ayat (3) dan ayat 

(4) dihubungkan dengan Bab. I Pasal I butir 5 Undang-undang 

tersebut. Dengan berlakunya Pasal-Pasal tersebut menimbulkan 

kerugian pada para Pemohon sebagai Hakim Agung termasuk juga 

Hakim Mahkarnah Konstitusi menjadi atau sebagai objek pengawasan 

serta dapat diusulkan sebagai objek penjatuhan sanksi oleh Komisi 

Yudisial. 



AIasan-alasan permohonan pengujian terhadap Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi YudisiaI dan Pasal 34 ayat (3) 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: 

1) Bahwa di dalam Pasal24B ayat (1) W D  1945 disebutkan sebagai 

"Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 
mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai 
wewenang !sin dalm rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim"; 

Bahwa apabila kalirnat tersebut dibaca dalam satu nafas dan 

konteksnya satu sama lain maka bermakna, bahwa Komisi Yudisial 

mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakii  

adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial 

untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung; 

2) Bahwa di dalam Pasal25 UUD 1945 mengatur bahwa syarat-syarat 

untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan 

dengan Undang-undang; 

Undang-undang yang mengatur tentang ha1 tersebut diatur 

oleh Undang-undang yang berbeda untuk Hakim Tingkat I dan 

Tingkat Banding (Unhg-undang No. 8 Tahun 2004 untuk 

Peradilan Umum, Undang-undang No. 9 Tahun 2004 untuk 

Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 

untuk Peradilan Agama, Undang-undang No. 3 1 Tahun 1997 untuk 

Peradilan Militer) serta H a k i  Agung (Undang-undang No. 5 



Tahun 2004) dan Mahkamah Konstitusi (Undang-undang No. 24 

Tahun 2003); Dalam ha1 ini jelas bahwa kewenangan Komisi 

Yudisial tidak menjangkau Hakim Mahkamah Agung dan Hakim 

Mahkamah Konstitusi, karena untuk menjadi Hakim Agung dan 

Hakim Mahkamah Konstitusi tidak seluruhnya berasal dari Hakim 

Tingkat I dan Hakim Banding; Lebih jelas lagi bahwa Komisi 

Yudisial tidak berwenang untuk mengadakan pengawasan terhadap 

Hakim Ad Hoc; Dari sini jelas terlihat bahwa yang dimaksud 

dengan kata "Hakimn di dalam Pasal 24B UUD 1945 bukan 

terhadap seluruh Hakim; Berdasarkan ha1 tersebut, maka yang 

dimaksudkan oleh Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tentang 

kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim adalah 

Hakim yang akan menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung; 

3) bahwa akan tetapi ternyata di dalam Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2004 yaitu: 

a) Pasal20 disebutkan bahwa: 

"Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas 
melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakirn dalam rangka 
menegakkh kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga 
perilaku Hakim"; 

b) Pasal 1 butir 5 menentukan bahwa yang dimaksud dengan: 

"Hakim adaiah Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan 
disemua- lingkungan peradilan yang barada di bawah 
Mahkamah AgGg serta ~ a k i m  ~ahkarnah Konstitusi 
sebagaimana dirnaksud dalam UUD 1945 Tahun 1945"; 



Dengan demikian PasaI 1 butir 5 tersebut telah 

memperluas pengertian Hakim yang diatur dalam Pasal 24B 

ayat (1) UUD 1945 karena hanya dimaksudkan terhadap Hakim 

pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah 

Mahkamah Agung saja, tidak meliputi Hakim . Agung dan 

Hakim Mahkarnah Konstitusi; 

c) Di samping kedua Pasal yang disebut di dalam Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2004 tenebut, ha1 yang sama juga disebut di 
dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberi kewenangan 
kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan Hakim 
Agung adalah bertentangan dengan Pasal24B UUD 1945; 

4) bahwa dalam rumusan Pasal-Pasal yang di sebut dalam angka 3 di 

atas membawa makna bahwa pengawasan Komisi Yudisial 

terhadap para Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan 

peradilan termasuk di dalarnnya Hakim Agung pada Mahkamah 

Agung dan Hakim pada Mahkamah Konstitusi jelas bertentangan 

dengan Pasal 24B UUD 1945, karena yang dimaksud "Hakim" 

dalam Pasal 24B tersebut tidak meliputi Hakim Mahkamah Agung 

dan Hakim Mahkamah Konstitusi; 

5) bahwa secara universal, kewenangan pengawasan Komisi Yudisial 

tidak menjangkau Hakim Agung pada Mahkamah Agung, karena 

Komisi Yudisial adalah merupakan mitra dari Mahkamah Agung 

dalam melakukan pengawasan terhadap para h a k i  pada badan 

peradilan di semua lingkungan peradilan yang ada di bawah 



Mahkamah Agung; Pasal32 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut: 

a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 
penyelenggwaan peradilan di semua lingkungan peradilan 
dalam menjalankan kekuasaan kehakiman; 

b) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan pada 
Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan 
tugasnya; 

Adapun usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim menurut 

Pasal 21 jo Pasal 23 ayat (3) dm ayat (4) dilakukan oleh Komisi 

Yudisial yang diserahkan kepada Mahkamah Agung dan kepada 

Hakim yang akan dijatuhi sanksi pemberhentian diberi kesempatan 

untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim; 

6) bahwa di samping itu khusus mengenai usul pemberhentian 

terhadap Hakim Agung dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung 

dan kepada Hakim Agung yang bersangkutan diberi kesempatan 

untuk membela diri lebih dahulu dihadapan Majelis Kehormatan 

Mahkarnah Agung sebagaimana diatur dalarn Pasal 12 Undang- 

undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sedang 

bagi Hakim Mahkarnah Konstitusi usul pemberhentiannya 

dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan kepada Hakim 

Konstitusi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela 

diri lebih dahulu dihadapan Majelis Kohormatan Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal23 ayat (3) dan ayat (4) 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi, tanpa carnpur tangan dari Komisi Yudisial. Hal ini 



berbeda dengan Hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah 

Agung selain mensyaratkan usul penjatuhan sanksi dari Komisi 

Yudisial, juga Hakim yang bersangkutan diberi kesempatan lebih 

dahulu untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan 

Hakim; Atas dasar tersebut maka Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan 

ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan 

ayat (4) yang mengatur tentang usul penjatuhan sanksi terhadap 

Hakim Agung danlatau Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi 

Yudisial bertentangan dengan Pasal24B dan Pasal 25 UUD 1945 

yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan 

Mahkamah A ~ L U I ~  dda tau  Majelis Kehormatan Mahkamah 

Konstitusi; 

7) bahwa oleh karena pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim 

Mahkamah Konstitusi serta usul penjatuhan sanksi oleh Komisi 

Yudisial tidak termasuk Hakim Agung dda tau  Hakim Mahkamah 

Konstitusi, maka sepanjang mengenai "pengawasan dan usul 

penjatuhan sanksi" terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi 

sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal: 

a) butir 5 

b) 20,21,22 ayat (I)  huruf e dan ayat (5), 23 ayat (2) dan ayat (3) 

serta ayat (5), 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 



Yudisial serta Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman harus dinyatakan 

bertentangan dengan Pasal24B dan Pasal25 UUD 1945 Tahun 

1945 dan selanjutnya menyatakan bahwa Pasal-Pasal tersebut 

tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Hakim 

Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi. 

Pengawasan Komisi Yudisial selama ini yang telah memanggil 

beberapa Hakim Agung, dalam hubungan dengan perkara yang telah 

diadilinya. Pemanggilan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim Agung 

Bagir Manan, Marianna Sutadi, Paulus Effendi Latulung, Parman 

Suparman, Usman Karim, Harifrn A. Tumpa telah mengakibatkan 

terganggunya hak konstitusional Hakim Agung, yang dijam in 

kemerdekaannya oleh UUD 1945. Pemanggilan Komisi Yudisial 

kepada para Hakim Agung tersebut, berpotensi dan akan membawa 

makna bahwa semua Hakim Agung dapat dipanggil sewaktu-waktu 

karena memutus suatu perkara. Hal ini akan menghancurkan 

independensi Hakim Agung yang dijamin UUD 1945. 

Pengawasan oleh Komisi Yudisial dengan cara memanggil 

Hakim Agung karena memutus suatu perkara merupakan sebab-akibat 

(causal verband), hilangnya atau terganggunya kebebasan Hakim yang 

dijamin oleh UUD 1945. 

Bahwa memperluas makna "Hakim" pada Pasal 24B UUD 

1945 sebagaimana berdasarkan pada Pasal 1 butir 5 Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah bertentangan 



dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal yakni prinsip Lex 

Certa, suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat 

diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peratwan 

perundangan (Lex Stricta), atau dengan kata lain prinsip suatu 

ketentuan atau penmdang-undangan tidak dapat diberikan perluasan 

selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang- 

undangan. Selain itu, perluasan makna tersebut tidak berdasarkan 

prinsip Lex Superior Derogate Legi Inferiori, suatu perundang- 

undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan penmdang-undangan yang lebih tinggi. Begitu pula dalam 

kaitan "penjatuhan sanksi" pada Pasal 20, 21, 22 ayat (1) huruf e dan 

ayat (5), 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), 24 ayat (1) dan 25 ayat 

(3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial, adalah bertentangan dengan asas Lex Certa dan Lex 

Superior Derogate Legi Inferiorc 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. maka mohon 

kiranya Mahkamah Konstitusi memutuskan: 

1) Mengabu l kan permohonan para Pemohon; 

2) Menyatakan: 

a) Pasal 1 angka 5 

d) Pasal22 ayat (1) huruf e dan ayat (5); 



e) Pasal23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5); 

f )  Pasal24 ayat (1) dan; 

g) Pasal25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2004, serta Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nsmsr 4 Tahun 

2004, sepanjang yang menyangkut Hakim Agung dan Hakim 

Mahkamah Ksnstitusi, bertentangan dengan Pasal 24EI dan 

Pasal25 UUD 1945 Tahun 1945; 

3) Menyatakan Pasal-Pasal tersebut pada angka 2 di atas tidak 

mempunyai kekuatan mengikat bagi Hakii Agung pada 

Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Ksnstitusi. 

b. Pendapat Pemerintah; 

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon tersebut, 

Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 

I )  Para Pemohon dalam permohonannya beralasan bahwa kalimat 

yang terdapat dalam Pasal 24B ayat ( I )  UUD 1945, apabila 

dihaca dalam satu napas dan kanteknya satu sama lain maka 

bermakna bahwa Komisi Yudisial "mempunyai kewenangan lain 

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat serta perilaku hakim adalah dalam rangka melaksanakan 

kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan 

Hakim Agung", 

Terhadap alasan para Pemohon tersebut di atas, dapat 

dijelaskan hal-ha1 sebagai berikut: 



a) Bahwa berdasarkan teknik penyusunan perundang-undangan 

maka untuk memperjelas substansi suatu norma digunakan 

sistem tabulasi, sehingga ketentuan dalam Pasal 24B ayat (1) 

UUD 1945 mengandung dua kewenangan Komisi Yudisial 

yang berbeda yaitu: 

(1) kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung; 

dan 

(2) mempunyai kewewenangan lain dalam rangka menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim. 

b) Bahwa fiase "berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim 

Agung" dan h s e  "mempunyai wewenang lain dalam rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim" dihubungkan oleh kata hubung "dan", 

Kata hubung "dm" dalam konteks ini berfbngsi sebagai 

penghubung satuan ujaran (kata, frase, klausula, dan kalimat 

yang setara), yang termasuk tipe yang sama serta memiliki 

fbngsi yang tidak berbeda (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

1995). 

c) Bahwa secara gramatikal h e  "berwenang mengusulkan 

pengangkatan Hakim Agung", dan fiase "mempunyai 

wewenang lain dalarn rangka menjaga d m  menegakkan 



kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim" 

merupakan dua h e  yang mempunyai kedudukan yang 

setara. Sehingga tidak mungkin h s e  "mempunyai wewenang 

lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat serta perilaku hakim" sebagai sub-ordinasi 

dari frase "berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim 

Agung" . 

d) Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 0 171PUU-11112005 tanggal 23 Agustus 2006, 

juga telah ditegaskan bahwa kewenangan pengawasan oleh 

Mahkarnah Agung bersifat internal, sedangkan pengawasan 

yang dilakukan oleh Komisi Yudisial baik berdasarkan LJUD 

1945, maupun Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial, adalah kewenangan eksternal dalam rangka 

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga 

perilaku hakim. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah berpendapat 

alasan para Pemohon yang menyatakan bahwa pengertian 

"mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim" 

adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial 

yaitu "mengusulkan pengangkatan Hakim Agung" tidak berkaitan 

dengan konstitusionalitas keberlakuan suatu undang-undang. 



2) Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 25 UUD 1945 mengatur 

syarat-syarat untuk menjadi hakim dan untuk diberhentikan sebagai 

hakim ditetapkan dengan undang-undang, yaitu antara lain: 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 (untuk Hakim Tingkat I dan 

Banding); Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 (untuk Hakim 

Peradilan Tata Usaha Negara); Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 (untuk Hakim Peradilan Agama); Undang-undang Nomor 3 1 

Tahun 1997 (untuk Hakim Peradilan Militer); Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 2004 (untuk Hakim Agung); dan Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2003 (untuk Hakirn Mahhnah Konstitusi). Para 

Pemohon menyimpulkan bahwa kewenangan Komisi Yudisial 

tidak menjangkau Hakim Agung dan Hakim Mahkarnah Konstitusi 

karena untuk menjadi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah 

Konstitusi tidak seluruhnya berasal dari Hakim Tingkat I dan 

Hakim Banding. Juga Komisi Yudisial tidak berwenang 

mengawasi hakii A d  Hoc. Sehingga menurut para Pemohon 

bahwa yang dimaksud "hakim" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 

1945, bukan terhadap seluruh Hakim, melainkan Hakim yang akan 

menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung. 

Terhadap alasan para Pemohon tersebut di atas, dapat 

dijelaskan hal-ha1 sebagai berikut: 

1) Bahwa kesimpulan para Pemohon yang didasarkan pada ketentuan- 

ketentuan dalam: Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 (untuk 



Hakim Tingkat I dan Banding), Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2004 (untuk Hakim Peradilan Tata Usaha Negara), Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 (untuk Hakim Peradilan Agama), Undang- 

undang Nomor 31 Tahun 1997 (untuk Hakim Peradilan Militer), 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (untuk Hakim Agung), dan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (untuk Hakim Mahkarnah - 

Konstitusi), merupakan kesimpulan sepihak para Pemohon yang 

dijadikan dasar untuk menafsirkan kata "hakirn" seperti yang 

tercantum dalam Pasal24B ayat ( I )  UUD 1945. 

2) Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk menguji 

konsistensi antara undang-undang yang satu dengan undang- 

undang yang lain, yaitu antara Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2004, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 1 Tahun 1997, 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 

24 Tahun 2003 terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 

tentang Komisi Y udisial. 

3) Bahwa jika terjadi inkonsistensi antara undang-undang yang satu 

dengan yang lain yang sifatnya sederajat, maka sesuai dengan asas 

perundang-undangan yang menyatakan "undang-undang yang 

kemudian/belakangan mengenyampingkan undang-undang yang 

berlaku terdahulu (lex posteriore derogat lex priori)", sehingga 

sepanjang mengatur tentang ketentuan yang sama dan dibuat oleh 



lembaga yang sama pula, maka semua undang-undang yang 

dijadikan acuan oleh para Pemohon tersebut di atas 

dikesampingkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 

karena undang-undang ini diundangkan paling belakangan. 

Konsekuensinya semua pengertian "hakim" di dalam undang- 

undang tersebut di atas, harus tunduk pada pengertian hakim yang 

diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2004 tentang Kornisi Yudisial. 

4) Bahwa perbedaan perekrutan (rehitmen) antara Hakim Agung 

dengan Hakim, tidak dapat dijadikan alasan oleh para Pemohon 

untuk membedakan antara Hakim Agung dengan Hakim, karena 

setelah rnenjadi Hakim (Hakim Agung, Hakim Peradilan Umum, 

Hakim Peradilan Agama dan Hakim Peradilan Militer) 

kewenangannya sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, 

karenanya tunduk pada lembaga pengawasan eksternal 

sebagaimana diarnanatkan Pasal24 ayat (2) UUD 1945. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat 

kebemtan dan alasan para Pemohon tidak relevan. 

1) Keberatan para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 1 angka 5 

Undang-undang Nornor 22 Tahun 2004 Tentang Kornisi Yudisial, 

Pemerintah dapat menjelaskan hal-ha1 sebagai berikut: 

a) Bahwa Rancangan Undang-undang tentang Kornisi Yudisial 

merupakan salah satu rancangan undang-undang inisiatif 



Dewan PerwakiIan Rakyat Republik hdonesia (DPR-RI), 

dalam rancangan awal rumusan Pasal 1 angka 5 berbunyi: 

"hakirn adalah hakim pada semua badan peradilan di 

1 ingkungan peradilan". 

b) Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibuat 

Pemerintah, rumusan Pasal 1 angka 5 diusulkan perubahan 

yang berbunyi: 

"Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada semua 
badan peradilan yang berada di bawah Mahkarnah 
A m g  me!ip~)uti peradi!an umum, peIadi!m agam?, 
peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara, serta 
pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan 
peradilan tersebut". 

c) Bahwa untuk merumuskan ketentuan Pasal 1 angka 5 tersebut, 

antara Pemerintah dan Dewan Perwaacilan Rakyat (DPR) telah 

terjadi diskusi dan perdebatan yang cukup alot, intensif, tajam 

dan dinamis (dibahas selama tiga hari kerja dan tiga kali 

skorsing). Hal ini bertujuan agar dalam merumuskan ketentuan 

Pasal 1 angka 5 tersebut jangan sampai memperluas 

substansi dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 UUD 

Kesimpulan pendapat hukum Pemerintah sebagai berikut, 

bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, 

Pemerintah memohon kepada yang terhormat KetuaMajelis Hakim 

Mahkarnah Konstitusi Republik hdonesia yang memeriksa dan 

memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 



2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 

2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1 945, dapat 

memberikan putusan sebagai berikut: 

1) Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan 

hukum (legal standing); 

2) Menolak permohonan pengujian para Pemohon (void) seluruhnya 

atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para 

Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijR verklaard); 

3) Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 

4) Menyatakan: 

a) Pasal 1 angka 5 

b) Pasal20 

c) Pasal21 

d) Pasal22 ayat (I) huruf e, dan ayat (5) 

e) Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) 

f) Pasal 24 ayat ( I )  

g) Pasal 25 ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman tidak bertentangan dengan Pasal 24B ayat (I), 

dan Pasal25 UUD 1945 Tahun 1945; 

5) Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal20, Pasal21, Pawl22 ayat (1) 

huruf e, dan ayat ( 9 ,  Pasal23 ayat (2), ayat (3), dan ayat ( 9 ,  Pasal 



24 ayat (I), Pasal25 ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 

22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku 

mengikat diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Narnun demikian apabila KetuaMajelis Hakim Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang 

bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

c. Pendapat DPR RI 

DPR RI, pada persidangan tertanggal 2 Mei 2006 telah 

memberi keterangan secara lisan, dan telah pula menyerahkan 

keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 

tanggal 10 Mei 2006, yang pada beberapa bagiannya menguraikan 

sebagai berikut: 

Terhadap permohonan tersebut dapat disampaikan keterangan 

sebagai berikut : 

1) Kronologis lahirnya Rancangan Undang-undang Komisi Yudisial 

bermula dari usul inisiatif sejumlah anggota Dewan Perwakilan 

Ralcyat (DPR) RI pada November 2000 dan menjadi usul inisiatif 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat 

Paripurna pada bulan Januari 2003. Pembahasan RUU tersebut 

dimulai pada bulan Mei tahun 2004. 



2) Sebelum dan selama pembahasan RUU, Pansus mendapat masukan 

dari berbagai kalangan. antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, 

masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap lembaga 

kekuasaan kehakiman, dan Mahkarnah Agung. 

3) Bahwa pada intinya, semua masukan tentang Komisi Yudisial 

termasuk di dalarnnya kewenangan yang dimilikiya, bertitik tolak 

dari kesadaran berdasarkan pengalaman selama hi. Dalam praktik 

pengawasan hakim dan Hakim Agung yang dijalankan oleh 

Mahkamah Agung memiliki kelemahan antara lain: kurangnya 

transparansi dan akuntabilitas, semangat membela korps, kurang 

lengkapnya metode pengawasan, kelemahan sumber daya manusia, 

rumitnya birokrasi yang hams dilakukan dan berbagai kelemahan 

lainnya. Oleh karena itu perlu ada institusi tersendiri yang 

independen dan mempunyai kewenanp pengawasan terhadap 

seluruh hakim. Institusi itu adalah Komisi Yudisial. 

4) Bahwa berdasarkan pencermatan terhadap risalah Rapat PAH 111 

dan PAH I Badan Pekerja MPR RI sejak Sidang Umum I tahun 

1999 hingga Sidang Tahunan 2002 ada semangat saling 

mengimbangi dan saling kontrol diantara lembaga negara, 

termasuk Mahkarnah Agung. Dalam ha1 ini Hakim Agung, 

meskipun memiliki kemerdekaan dalam menjatuhkan putusan, 

tetapi terhadap perilaku di luar telcnis yudisial perlu dilakukan 

pengawasan oleh institusi yang independen. Sebelumnya ada 



usuIan tentang pembentukan Dewan Kehormatan Hakim, namun 

atas saran tim ahli PAH I Badan Pekerja MPR RI, istilah Dewan 

Kehormatan tersebut tidak perlu masuk dalam UUD 1945 dan 

kemudian muncul istilah Komisi Yudisial. Jsitilah Komisi ini awal 

mulanya dikemukakan oleh Bapak Jskandar Kamil, SH (Hakim 

Agung dari Mahkamah Agung) yang pada intinya ingin agar 

keluhuran martabat para hakim benar-benar bisa terjaga. Jadi 

dengan demikian, kewenangan Komisi Yudisial termasuk 

pengawasan terhadap Hakim Agung, Hanya saja Komisi Yudisial 

tidak berwenang untuk memberikan usulan pemberhentian karena 

pengawasan tersebut. 

5) Bahwa di dalam pembahasan oleh Badan Pekerja MPR RI, 

mengenai asal usul materi Pasal24B ayat (1) UUD 1945 tidaklah 

dalam satu nafas antara kewenangan Komisi Yudisial dalam ha1 

mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dengan wewenang lain 

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat, serta perilaku hakim. Akan tetapi pembahasannya 

terpisah antara dua kewenangan tersebut. Dalam Risalah rapat ke-5 

Badan Pekerja masa sidang tahunan MPR RI Tahun 2001 pada hari 

selasa tanggal 23 Oktober 2001 dalam acara laporan Panitia Ad 

Hoc I Badan Pekerja MPR RI dan pengesahan Rancangan Putusan 

MPR RI hasil Badan Pekerja MPR RI serta Penutupan Rapat 

Badan Pekerja MPR RI masa Sidang Tahunan MPR 2001 dalam 



Buku Kesatu Jilid I yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR 

RI Tahun 2001, pada halaman 251 dan 252 tercantum bahwa: 

semula tentang Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden atas usul Komisi Yudisial dan dengan persetujuan dan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat ditempatkan dalam Pasal 

24B ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim Agung 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi 

Yudisial dan dengan persetujuan dan pertimbangan Dewan 

Perwaklan Rakyat". Kemudian dirumuskan lagi dalam rancangan 

tersebut pada halaman 252 alinea pertama dalam Pasal 24C ayat 

(I) dengan redaksi yang berbeda sebagai berikut: Komisi Yudisial 

bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan 

pemberhentian Hakim Agung serta hakim lain (dengan 

memperhatikan masukan dari masyarakat bedasarkan masukan 

dari masyarakat). Dalam halaman 252 pada alinea keempat dari 

baris keempat dari bawah berbunyi antara lain: "Pasal 25 dalam 

bracket untuk menegakkan kehonnatan dan menjaga keluhuran 

martabat dan perilaku para hakim dilakukan oleh Komisi 

Yudisial". Konsep dari nunusan keberadaan dan kewenangan 

Komisi Yudisial dalam bahan rancangan perubahan UUD 1945 

tersebut, masih terjadi perbedaan pendapat diantara anggota PAH I, 

maka Badan Pekerja MPR RI bersepakat membawa rumusan 

perubahan UUD dalam perubahan ketiga sebagaimana yang 



terdapat pada buku kesatu jilid 2 Hasil Rapat Badan Pekerja MPR 

RI tanggal 5 September 2000 d d  23 Oktober 2001 Masa Sidang 

Tahunan MPR RI Tahun 200 2, mencantumkan bahwa Pasal 24B 

perubahm ketiga UUD 1945 berasal dari dua Pasal ymg berbeda 

yaitu Pasal24C yang berbunyi: 

a) Komisi Judisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim 

lain (dengan memperhatikan masukan dari masyarakat) 

berdasarkan masukan dari masyarakat. 

Alternatif 1: 

(2) Anggota Komisi Judisial dipilih dari mantan Hakim Agung, 
unsur Praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan 
akademisi. 

Alternatif 2: 

(2) Anggota Komisi Judisial berasal dari pengacara, jaksa, guru 
besar ilmu hukum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
wakil daerah. 

Altematif 3: 

(2) Anggota Komisi Judisial hams berpengalaman dalam 
profesi hukum, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela. 

(3) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Judisial 
diatur dengan undang-undang. 

b) Adapun Pasal25A berbunyi: " Untuk menegakkan kehormatan 

dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakii, 

dilakukan oleh Komisi Judisial". 

Dari bunyi kedua Pasal tersebut disimpulkan bahwa Pasal 

tersebut tidak dapat dibaca satu nafas, karena awalnya Pasal 

tersebut berdiri sendiri dan berasal dari 2 (dua) Pasal yang berbeda. 



Dirumuskan Pasal24B ayat (I), Pasal24C, dan Pasal24C ayat (1) 

serta Pasal25A. 

6) Bahwa pada buku Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD 1945 

Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan UUD 

1945 Tahun 1945 yang dibuat oleh anggota PAH I Badan Pekerja 

MPR RI Tahun 2003 yang terlibat langsung dalam proses 

perubahan UUD 1945 Tahun 1945, yang diterbitkan oleh 

Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2003 pada halaman 195-196 

intinya menyatakan bahwa hakirn pada Pasal 24B ayat (1) adalah 

temasuk Hakim Agung, adapun bunyi dari buku panduan tersebut 

adalah: 'Xetentuan Pasal24B UUD 1945 mengenai pembentukan 

Komisi Yudisial, didasari pemikiran bahwa Hakim Agung yang 

duduk di Mahkamah Agung dm para hakirn merupakan figur-figur 

yang sangat menentukan dalam pejuangan menegakkan hukum 

dan keadilan. Apalagi Hakim Agung duduk pada tingkat peradilan 

tertinggi dalam susunan peradilan di Indonesia sehingga menjadi 

tumpuan harapan bagi pencari keadilan. Sebagai negara hukum, 

masalah kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku 

seluruh hakirn merupakan ha1 yang sangat- strategis untuk 

mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi 

paham Negara Indonesia adalah negara hukurn. Untuk itu 

peru bahan Undang-Undang Dasar 1945 memuat ketentuan 

mengenai pembentukan lembaga di bidang kekuasaan kehakiman 



yaitu Komisi Yudisial yang merupakan lembaga yang bersifat 

mandiri. Menurut ketentuan Pasal 24B ayat (1). Komisi Yudisial 

benvenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan 

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakirn. Melalui lembaga Komisi Yudisial diharapkan dapat 

diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat 

sekaligus dapat diwujudkan penegakan hdcum dan pencapaian 

keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan 

keluhuran martabat serta perilakunya". 

7) Bahwa dalarn rangka tenvujudnya checks and balances, 

transparansi, kontrol terhadap perilaku hakii, masukan dari 

Mahkamah Agting yang terdapat dalam Naskah Akademis RUU 

........... Komisi Yudisial Halaman 45 berbunyi: " ..bahwa Komisi 

Yudisial berfungsi untuk "menjaga dan menegakkan kehormatan, 

........... keluhuran martabat, serta perilaku hakim." .kami 

memandang ada 5 (Iima) tugas yang bisa ditafsirkan dari hngsi di 

atas yaitu: 

pengawwn dan pendisiplinan haki i  (termasuk Hakim 
Agung); (keterangan foot note: Kata "menjaga" dalam 
Pasal 24B UUD 1945 diwujudkan dalam tugas 
"pengawasan" sedang kata "menegakkan" diwujudkan 
dalam tugas pendisiplinan atau menjatuhkan sanksi 
disiplin"). 

8) Bahwa berdasarkan Naskah Akademis RUU Komisi Yudisial pada 

halaman 58 yang disusun oleh salah satu Tim Penangggung 



jawabnya yaitu Bapak Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H. 

yang dalam ha1 ini juga sebagai Pemohon, mencantumkan bahwa 

penerapan pembagian lingkup pengawasan berdasarkan objek yang 

diawasi, tidak tepat jika kita menafsirkan UUD 1945 secara 

gramatikal. Redaksional yang digunakan Pasal 24B Perubahan 

Ketiga UUD 1945 adalah: ". . .perilaku hakim". Kalimat hakim 

disini hams diartikan sebagai seluruh hakim, baik hakim tingkat 

pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi (Hakim Agung). Jika 

maksud pembuat UUD hanyalah Hakim Agung, maka redaksi yang 

digunakan adalah "Hakim Agung" sebagaimana digunakan dalarn 

menjelaskan dalam Pasal yang sama yang membicarakan mengenai 

tugas pengawasan yaitu" ... mengusulkan pengangkatan Hakim 

Agung.. .". 
9) Bahwa pembagian lingkup pengawasan Kamisi Yudisial dan 

pengawasan hakim di lingkungan Mahkamah Agung, yaitu Ketua 

Muda Bidang Pengawasan dan Pembinaan (TUADA WASBIN), 

yang paling tepat adalah berdasarkan aspek yang diawasi. 

Pembagian lingkup berdasarkan aspek yang diawasi dapat 

dilakukan dengan tegas berdasarkan amanat Perubahan Ketiga 

ULTII 1945. Aspek pengawasan selama ini di Mahkamah Agung 

yaitu aspek teknis yudisial, administrasi peradilan serta tingkah 

laku dan perbuatan hakirn, maka yang menjadi ruang lingkup 

Komisi Yudisial adalah aspek tingkah laku dan perbuatan hakim. 



Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan 

eksternal tersebut diharapkan bukan hanya mengefekti &an 

pengawasan, namun juga akan mengurangi tugas non yustisial bagi 

hakim dan Hakim Agung, sehingga lebih dapat mencurahkan 

perhatian dan waktunya pada tugas pokok memeriksa dan memutus 

perkara. 

10)Bahwa dalam proses pembahasannya, pemerintah selalu 

didarngingi oleh Mahkamah Agung yang dalam ha1 ini diwakili 

oleh Abdul Rahrnan Saleh, SH.,MH Wakim Agung) dan Prof. Dr. 

Paulus Effendi htulung, SH. Salah satu pendagat mereka 

menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga independen 

yang melakukan pengawasan eksternal, sedangkan Mahkamah 

Agung melakukan pengawasan secara internal. Mengenai 

pengertian hakim dalarn rangka semangat saling kontrol diantara 

lembaga pemegang kekuasaan yang ada maka hakim itu tennasuk 

Hakim Agung. 

1 1) Bahwa Pengertian hakim yang terdapat pada Pasal 1 angka 5 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 

berbunyi: "Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di 

semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung serta 

hakim Mahkarnah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 

1945" sesuai dengan UUD 1945, karena berdasarkan kaedah 

bahasa Indonesia penggunaan huruf "h" kecil atau huruf "H" besar 



mempunyai makna yang berbeda, dalam penulisan kata hakim jika 

kata hakim ditulis dengan huruf " H  besar mengandung arti 

tertentu yang lebih sempit dan jika kata hakim ditulis dengan huruf 

"h" kecil maka mengandung arti luas, UUD 1945 Pasal24B ayat 1 

menuliskan kata hakim dengan huruf "H" besar karena diawal 

kalimat, tetapi kata agung dengan menggunakan huruf "a" kecil 

menunjukkan bahwa ketika berada ditengah kalimat kata Hakim 

Agung akan ditulis huruf kecil oleh UUD 1945. Berdasarkan ha1 

tersebut maka Hakim Agung dan hakim konstitusi termasuk di 

ddam pengertian hakirn yang tercantum ddam UUD 1945 Pasal 

24B ayat (1). 

12)Bahwa dalam buku Cebk Biru Mahkamah Kanstitusi pada 

halaman 12 1 tercantum bahwa Komisi Yudisial secara yuridis 

memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim baik di lingkungan 

peradilan umum maupun Mahkamah Konstitusi. Buku cetak biru 

Mahkamah Konstitusi tidak dijadikan dam- dalam memutuskan 

pengertian hakim yang diawasi dalam Undang-undang Komisi 

Yudisial karena buku tersebut baru diterbitkan pada bulan 

Desember 2004, sedangkan Undang-undang Komisi Yudisial 

disahkan pada awal Agustus 2004. Buku tersebut hanya digunakan 

untuk menambah keyakinan DPR bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 

tidak menyimpang dari konstitusi. 



13) Berdasarkan ha1 tersebut di muka, maka ketentuan Pasal 1 angka 5, 

ketentuan Pasal 20, ketentuan Pasal2 1, ketentuan Pasal22 ayat (1) 

huruf e dan ayat ( 9 ,  Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5), Pasal 24 ayat 

(I), Pam1 25 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4415) dan Pasal 34 ayat (3) Undang- 

undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) 

tidak bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 UUD 1945 

yang berbunyi: 

Pasal24B ayat (1): 

"Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 
mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehorrnatan, keluhuran martabat, se& perilaku hakim." 

Pasal25: 

"Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan 
sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang". 

d. Pendapat Saksi-Saksi 

Ada 2 (dua) pendapat saksi yang relevan dengan kajian ini, 

yaitu saksi dari FPG (Agun Gunanjar Sudarsa) dan saksi dari FPBB 

(Hamdan Zoelva). Kesaksian keduanya terutama berkenaan dengan 

pandangan-pandangan yang disampaikannya dalam Sidang Tahunan 

2000. 



Dalam pengantar Musyawarah fraksi yang disampaikan pada 

sidang Pleno PAH I, hari Senin, 6 Desember 1999, beberapa 6aksi 

menyampaikan perhatiannya terhadap penataan kekuasaan kehakiman, 

yang pada umumnya menyoroti pentingnya penataan kembali 

kekuasaan kehakiman yang mandiri yang tidak boleh ada campur 

tangan dari lembaga negara yang lain-serta diberikan kewenangan 

judicial review. 'Akan tetapi secara khusus mengenai pengawasan 

terhadap Mahkamah Agung (kekuasaan kehakiman) antara lain 

disampaikan oleh Wsi-fraksi sebagai berikut: 

1) FPG (Agun Gunanjar Sudarsa), mengemukakan, sbb: 

"...Selain itu perlu dipertimbangkan bagairnana pengawasan dan 

pertanggungiawaban kekuasaan Mahkamah Agung tersebut ..." 549 

2) FPBB (Hamdan Zoelva), mengemukakan sbb: 

"...Kekuasaan Mahkamah Agung, termasuk Hakim Agung dan 
hakim-hakim di bawahnya, tidak boleh dibiarkan tidak terkontrol 
dan terawasi sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan 
kekuasaan oleh hakim sebagaimana terasa pada saat ini. 
Pengawasan/kontrol itu tidak boleh diserahkan kepada lembaga 
tinggi maupun lembaga tertinggi negara yang sarat dengan muatan 
politik. Kami berpendapat bahwa untuk melakukan pengawasan 
dan kontrol terhadap Mahkamah Agung termasuk kepada para 
hakim:hakim khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas~tugas 
yudisial perlu dibentuk sebuah komisi independen yang 
anggotanya dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden selaku 
Kepala Negara dari mantan hakim, mantan jaksa, pengacara- 
pengacara senior maupun professor hukum dari perguruan tinggi 
ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kesemuanya 
dikenal memiliki integritas yang sangat tinggi serta tidak pernah 
memiliki cacat moral sedikitpun.. Komisi ini diberikan 
kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim 

549~nonim, Risalah Rapat BP PAH I Sidang Tahunan MPR RI 2000,, Buku Kedua Jilid 
3A, MPR RI, Jakarta, 2000, hlm. 104. 



yang diduga melakukan penyimpangan termasuk keanehan dalam 
produk putusan yang dihasilkannya. Hasil pemeriksaan komisi ini 
hams dijadikan pertimbangan dalam penentuan karir-seorang 
hakim dan termasuk hukurnan penurunan pangkat atau 
pemberhentian jika seandainya komisi merekomendasi-kann a. 
Hal-ha1 yang menyangkut komisi ini perlu diatur dalam UUD ... Y 11 50 

e. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah: 

1) Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk 

sebagian; 

2) Menyatakan: 

a) Pasal 1 anglca 5 sepanjang mengenai lcata-kata "hakim 

Mahkamah Konstitusi"; 

b) Pasal 20, yang berbunyi, "Dalarn melaksanakan wewenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 humf b Komisi 

Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap 

perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehonnatan dan 

keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim"; 

c) Pasal 2 1, yang berbunyi, "Untuk kepentingan pelaksanaan 

kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 humf b, 

Komisi Y udisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi 

terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung danlatau 

Mahkarnah Konstitusi"; 

d) Pasal 22 ayat (1) humf e, yang berbunyi, "Dalam 

melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 

20, Kamisi Yudisial: e. membuat lapran hasil pemeriksaan 



yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah 

Agung M a t a u  Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya 

disampaikan kepada Presiden dan DPR"; 

e) Pasal 22 ayat (5),  yang berbunyi, "Dalam ha1 badan peradilan 

atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), Mahkarnah A p n g  danlatau Mahkamah 

Konstitusi waj ib memberikan penetapan berupa paksaan 

kepada badan perdilan atau hakim untuk memberikan 

keterangan atau data yang diminta"; 

f )  Pasal 23 ayat (2), yang berbunyi, "Usul penjatuhan sanksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan 

kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi 

Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung danlatau 

Mahkamah Konstitusi"; 

g) Pasal 23 ayat (3), yang berbunyi, "Usul penjatuhan sanksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  huruf b dan huruf c 

diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung 

danlatau Mahkamah Konstitusi", dan; 

h) Pasal 23 ayat (5), yang berbunyi, "Dalam ha1 pernbelaan diri 

ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkarnah 

Agung M a t a u  Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling 

lambat 14 (empat belas) hari sejak pernbelaan diri ditolak oleh 

Majelis Kehormatan Hakim"; 



i) Pasal 24 ayat (I), sepanjang mengenai kata-kata "danlatau 

Mahkamah Konstitusi"; 

j) Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata "danlatau 

Mahkamah Konstitusi"; 

k) Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata "dadatau 

Mahkitmah Konstitusi" Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), 

bertentangan dengan UUD 1945 Tahun 1945; 

1) Pasal 34 ayat (3), yang berbunyi, "Dalam rangka menjaga 

kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim Agung 

dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang 

diatur dalam undang-undang", Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4358), bertentangan dengan UUD 1945 Tahun 1945; 

3) Menyatakan: 

a) Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata "hakim 

Mahkamah Konstitusi", 



d) Pasal22 ayat (I) huruf e, 

e) Pasal22 ayat (9, 

f) Pasa123 ayat (2), 

g) Pasal23 ayat (3), dan 

h) Pasal23 ayat (5) 

i) Pasal 24 ayat (I), sepanjang mengenai kata-kata " h d t a u  

Mahkamah Konstitusi"; 

j) Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau 

Mahkamah Konstitusi"; 

k) Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata "dadatau 

Mahkamah Konstitusi"; Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

I) Pasal34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

4) Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah untuk memuat m a r  

putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana 

mestinya; 

5) Menolak permohonan untuk selebihnya. 



Demikianlah deskripsi atau garnbaran mengenai beberapa bagian 

dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005lPUU-IV/2006 yang 

digunakan sebagai bahan kajian seperti tampak pada sub bab berikut ini. 

2. Analisis Hukum tentang Kedudukan Hukum Pemohon, Pendapat 
Pemerintah, DPR dan Saksi Ahli 

a. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) 

Permasalahan yang perlu diketengahkan menyangkut 

kedudukan hukum (legal standing;) para pemohon dalam konteks ini 

adalah benarkah, para pemohon memiliki legal standing untuk 

mengajukan permohonan uji materi atas beberapa Pasal dalam UUKY. 

Untuk mengetahui apakah para pemohon memiliki legal standing atau 

tidak, pertanyaan hukum yang diajukan adalah, apakah ada hak atau 

kewenangan konstitusional para pemohon yang dirugikan dengan 

berlakunya UUKY itu? 

Untuk mengetahui ha1 tersebut, ada beberapa ha1 yang penulis 

identi fikasikan sebagai berikut: 

1) bahwa Pemohon menganggap hak dan kewenangan konstitusional 

Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2004, khususnya yang berkaitan dengan "pengawasan 

hakim" yang diatur dalam Bab I11 Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (1) 

huruf e dan ayat (5) serta yang berkaitan dengan "usul penjatuhan 

sanksi" yang diatur dalam Pasal21, Pasal23 ayat (2) dan ayat (3) 

serta ayat ( 9 ,  Pasal24 ayat (1) dan Pasal25 ayat (3) dan ayat (4) 

dihubungkan dengan Bab I Pasal 1 butir 5; 



2) bahwa ada 2 (dua) ha1 yang menjadi anggapan bentuk kerugian 

para pemohon sehubungan beberapa Pasal tersebut, yaitu: 

a) Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi menjadi 

'objek pengawasan' Komisi Yudisial; 

b) Adanya kemungkinan penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial 

terhadap Hakim Agung atau Mahkarnah Konstitusi yang dinilai 

tidak menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku 

Hakim Agung dan Hakim, sebagaimana ha1 tersebut telah 

diamanatkan Pasal34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 

2004. 

Menurut pandangan penulis, dasar hukum permohonan yang 

disarnpaikan oleh pemohon ini tidak tepat atau kurang lengkap dan 

kurang mendasar. Pertama, pemohon di dalam dasar hukurnnya tidak 

mengidentifikasikan kewenangan konstitusional Komisi Yudisial 

sebagaimana telah diatur dalarn UUD 1945, seperti Pasal24B ayat (1)  

UUD 1945. Padahal Pasal 24B ayat ( 1 )  UUD 1945 itu dengan jelas 

dan tegas menyatakan, bahwa: 

'Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 

mengusulkan pengangkatan Hakii  Agung dan mempunyai 

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.' 

Jadi, berdasarkan ketentuan ini, maka Komisi Yudisial 

memiliki kewenangan konstitusional untuk: 



1) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung; 

2) wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

Kedua, apabila dipahami bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia 

dijalankan dengan sistem 'checks and balances', maka sebenarnya tidak 

ada alasan bagi pemohon, bahwa kedudukan dan kewenangan 

konstitusionalnya sebagai 'Hakim Agung' dirugikan dengan keberadaan 

Pasal34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Ini d i n a k a n  

kedudukan Pasal34 ayat (3) itu mempakan penjabaran lebih lanjut dari 

Pasal 24B ayat (I) UUD 1945. Tidak ada pihak yang dirugikan 

kewenangan konstitusionalnya dengan kehadiran Komisi Yudisial 

beserta kewenangan-kewenangan konstitusionalnya itu, apabila 

dipahami format dan mekanisme kelembagaan negara menurut UUD 

1945 ini. Dengan mekanisme 'checks and balances ' diharapkan 

Mahkamah Agung dapat menjalankan b g s i  atau kewenangannya 

dengan baik, menjaga kehormatan dan keluhuran serta perilaku hakim 

dari segala bentuk 'penyimpangan kekuasaan'. Seperti diisyaratkan Lord 

Acton, jpower f e d  to corrupt and absolute power corrupts absolule[v 

(kekuasaan cendemng untuk menjadi sewenang-wenang, dan dalam 

kekuasaan yang bersifat mutlak, kesewenang-wenangan juga cenderung 

mutlak). Inilah yang menurut Jiily Asshiddiqie disinyalir sebagai 

'hukum besi' yang jika tidak dikendalikan dan dibatasi menurut 

prosedur konstitusional, dapat menjadi sumber malapetaka.55' Hakirn 

55'~irn~y Asshiddiqie, Format Kelembagm Negrva a h  Pergeseran t&?kI&Zs~tZ &am 
UUD 1945, FH UII Press, Y o g y a k a  2004, hlm. 37. 



adalah manusia yang tidak lepas dari kekurangan. Mahkamah Agung 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, juga bukan lembaga negara 

yang 'superior' dan 'eksklusif, oleh karena itu pengawasan terhadap 

perilaku hakim di berbagai tingkatan, perlu dilakukan oleh sebuah 

lembaga negara yang diberi kewenangan secara konstitusional untuk 

melaksanakan tugas kenegaraan seperti itu. Pengawasan terhadap 

perilaku hakim, juga dimaksudkan agar penyimpangan-penyimpangan 

dalam praktii peradilan, seperti judicial cowuption dengan berbagai 

modus penyimpangannya dapat diantisipasi. Sekedar untuk informasi, 

fenomena judicial cowuption yang selama ini dapat diamati dalam 

praktii dapat digambarkan sebagai berikut: 

I B e n t u k  I M o d u s  

I Berhs-berkas hilang 

T u j u a n  

S u a p  
Pungli 

Berkas-berkas ditahan bagian 
administrasi - tidak diberikan kepada 
Hakim atau Ka. PN. 
Hakim dalarn memimpin persidangan 
berpihak pada salah satu pihak 
Dalarn perkara yang berkaitan, perkara 
yang belakangan masuk disidangkan 
lebih dahulu 
Putusan ditunda-tunda 
Fakta dalam putusan tidak sesuai 
dengan fakta persidangan 
h tusan  tidak segera diberitahukan 

Sidang I dipercepat 
Sidang I diperlambat 

kepada para pihak 
Sumber: Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial, Komi 

Memperpanjang 
waktu menunggu 
lawan untuk 
memperlemah 
yang bersangkutan 
Sinyal untuk 
meminta pungli 
Pengaturan isi 
putusan 

i Yudisial RI, ~akarta, 

552~sfinawati, Judicial Corruption: S u m  Kajian Kritis dan Cara Efekrif U w a  
Pemberantmannya dalarn Komisi Yudsial dan Keadilah Sosial, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 
2008, hlm. 3 14. 



Praktik judicial corruption (mafia peradilan) di Indonesia 

sebagaimana terungkap dalam Diskusi tentang Supremasi Hukum 

dalam 11 Tahun Reformasi, yang diselenggarakan oleh Komisi 

Yudisial bekerjasarna dengan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 

tanggal 30 Mei 2009, telah mecapai studium akut. Praktik mafia 

peradilan dilakukan antara lain: 

1) memilih oknum hakim tertentu yang memiliki hubungan khusus 

dengan pengacara tertentu; 

2) pemalsuan putusan; 

3) mempercepat atau memperlarnbat p e r k ,  

4) pengaturan berat dan ringan hukuman; dan 

5) penfasiran pasal-pasal perundang-undangan yang intinya agar 

putusan sesuai dengan kei~~~inan. ' '~ 

Pada saat ini, para pencari keadilan masih sering kecewa 

karena putusan pengadilan masih tidak mencerminkan keadilan dan 

kepastian hukum tetapi lebih berpihak kepada mereka yang punya 

pengaruh dan uang. Dikebanyakan negara di dunia, putusan tertulis 

dari lembaga peradilan itu dapat diakses oleh publik. Tetapi ha1 ini 

masih merupakan sesuatu yang sulit dan mahal di negeri ini. Sulit dan 

mahalnya biaya untuk mengakses putusan tertulis pengadilan di 

lingkungan MA telah mendorong terbentuknya lembaga peradilan 

yang tidak punya akuntabilitas. No court can inspire trust and 

- 

S53~ulletin Kornisi Yudisial, Edisi IV, Tahun 2009, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2009, 
hlm. 27. 



confidence without making its decisions har 1ongJi.ustrated reformers 

and vis i t ioner~.~~~ 

Judicial corruption telah benuat-berakar dalam skala yang 

masif dan telah pula dianggap sebagai sesuatu yang 'normal'. Judicial 

corruption di Indonesia, sebagaimana digambarkan oleh Sebastian 

Pompe, seorang pemerhati judicial reform di negeri ini, sebagai 

sesuatu yang sudah endemik atau struktural: 

The system can no longer work without corruption; corruption 
no longer is the grease for an individual case, it is not solely 
the transaction between litigants and the vstem, it is a 
necessary source of revenue within the system itselJ there is a 
strong and to some extent necessary practice of extortion to 
a lo~w the system to work at 

Jadi judicial corruption jelas merupakan ancaman yang sudah 

sangat membahayakan. Ia merupakan ancaman terhadap kemandirian 

hakim karena ia menciptakan suatu hubungan antara pencari keadilan 

dengan lembaga peradilan dan mengakibatkan lahirnya putusan akhir 

pengadilan yang tidak didasarkan atas pertimbangan keadilan hukum 

sama sekali. Judicial corruption juga menyebabkan tidak efisiennya 

pengadilan. la jelas telah menyebabkan sulitnya pengadilan diakses 

oleh warga-negara yang berpendapatan rendah.556 

b. Alasan Permohonan 

Kajian atau analisis hukurn terhadap alasan-alasan hukum yang 

dikemukakan para pemohon dalam konteks ini dilihat dari 3 (tiga) hal, 

SS4~darson  Galingging, Membangun Sistem Peradian yang MenuQung Tinggi Prim* 
Keadilan sebagai Amanat Refrmasi Peradillan, dalam Kornisi Yudisial dan Keadilan Sosial, 
Kornisi ~udisial RI, Jakarta, 2008, hlrn. 251. 

S55~bici, hlrn. 254. 
'%Ibid, him. 256. 



yaitu: (I) makna 'kewenangan lain dalam rumusan Pasal24B ayat (1) 

UUD 1945; (2) pengertian 'hakim'; dan (3) masalah wewenang 

pengawasan yang dimiliki Komisi Yudisial. 

Relevan dengan ketiga ha1 tersebut, ada beberapa catatan yang 

diberikan penulis atas alasan-alasan pemohon dalam duduk 

perkaranya: 

1) Argurnentasi pernohon dalam alasan-alasan permohonannya yang 

mengwtikan 'kewenangan lain' dalam rumusan Pasal 24B ayat (1) 

UUD 1945 adalah dalam m g k a  melaksanakan kewenangan Komisi 

Yudisial untuk mengusuikan pengangkatan Hakim Agung menurut 

penulis tidak tepat. Makna 'kewenangan lain' sebagaimana 

dimaksud dalam nunusan Pasal 24B ayat (I) UUD 1945 tidak 

terbatas pada kewenangan yang berkaitan dengan pengusulan 

pengangkatan Hakim Agung, akan tetapi juga menyanght pada 

setiap kegiatan Komisi Yudisial, termasuk kegiatan 'pengawasan' 

yang menurut penulis dibatasi oleh 2 (dua) hal, yaitu: 

I )  berkaitan dengan tugas dan hngsi untuk menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku 

Hakim di semua tingkatan dan lingkungan, termasuk hakim ad 

hoc; dan 

2) tidak mengintervensi substansi putusan hakim dalarn rangka 

menjaga peradilan yang bebas atau merdeka dari carnpur 

tangan pihak lain. 



2) Tidak benar apa yang disampaikan pemohon berkenaan dengan 

ketentuan Pasal 1 angka 5 UUKY yang menyatakan, bahwa Pasal 

tersebut telah memperluas pengertian atau makna 'hakiln' 

sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 24B ayat (I) WWD 

1945. Ketentuan Pasal 24B ayat (I) itu sama sekali tidak 

memperluas makna pengertian 'hakim'. Hakim yang dimaksud 

dalam Pasal24B ayat (1) UUD 1945 itu adalah semua hakim yang 

ada diberbagai tingkatan atau lingkungan peradilan (Mahkamah 

Agung dan Mahkamah Konstitusi), baik hakim tetap maupun 

hakim ad hac. 

3) Dengan demikian, tidak benar seperti dikemukakan dalam alasan- 

alasan hukum yang disampaikan pemahon, bahwa Pasal 1 angka 5 

UUKY bertentangan dengan Pasal24B ayat (1) UUD 1945, karena 

ketentuan tersebut menjabarkan lebih lanjut norma hukum yang 

dirumuskan Pasal24B ayat (1) ULTD 1945. 

4) Kewenangan Komisi Y udisiai dalam melakukan pengawasan 

menurut penulis menjangkau seluruh hakim disemua tingkatan 

peradilan, dan karena itu tidak tepat mengkaitkan wewenang 

pengawasan Komisi Yudisial itu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 

32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah 

Agung (UU MA) yang menyatakan sebagai berikut: 

I) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 

penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan 

dalam rnenjalankan kekuasaan kehakirnan; 



2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan pada 

Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan 

tugasnya; 

Menurut penulis, ketentuan Pasal 32 UU MA, berkenaan 

dengan wewenang pengawasan Mahkamah Agung secara internal 

di lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Tidak ada 

kaitan ketentuan Pasal32 W MA itu dengan ketentuan Pasal24B 

ayat (I)  UUD 1945. Bahkan menurut penulis, wewenang 

Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalarn Pasal32 UU MA 

tidak menjangkau pada Mahkamah Konstitusi, akan tetapi hanya 

sebatas semua peradilan di lingkungannya. 

5) Juga, tidak ada keterkaitan wewenang pengawasan Komisi 

Yudisial dengan keberadaan Majelis Kehormatan Hakim di 

lingkungan internal Mahkamah Agung. Keberadaan fungsi 

pengawasan Komisi Yudisial justru akan membantu fungsi 

pengawasan internal Mahkamah Agung terhadap para hakim di 

bawahnya, tennasuk memberi bahan-bahan atau hasil pengawasan 

yang dapat digunakan oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam 

proses persidangamya. 

c. Pendapat Hukum Pemerintab 

Analisis terhadap pendapat hukum pemerintah dimaksudkan 

untuk mengetahui sikap Pemerintah dan argumentasi-argumentasi 

hukumnya. Posisi pemerintah dalarn konteks ini penting, karena 



Pemerintah adalah institusi yang memiliki wewenang untuk membuat 

Undang-undang bersama-sama dengan DPR. 

Memahami Undang-undang yang baik hanya dimuflgkinkan 

apabila suasana kejiwaan (kebathinan) dan pandangan-pandangan 

(asas-asas hukum) yang muncul pada saat persidanganlpembahasan 

materi-materi dalam RUU turut diselidiki. Ini rnempertegas pendapat, 

bahwa memang tidak ada undang-undang yang dibuat selengkap 

mungkin oleh pembentuknya, sehingga oleh sebab itu, maka 

memahami pelaksanaan undang-undang oleh hakim mestinya bukanlah 

semata-mata merupakan pemahaman tentang persoalan logika dan 

penggunaan pikiran yang tepat saja, tetapi lebih merupakan 

pemahaman tentang pemberian bentuk yuridis kepada asas-asas hukum 

materiil yang mendasarkan pada aka1 dan tuntunan hati nurani yang 

a b ~ t r a k . ~ ~ ~  

Berikut ini beberapa ha1 yang dijelaskan dalam pendapat 

hukum Pemerintah menanggapi alasan-alasan hukum para pemohon. 

Terhadap alasan para Pemohon tersebut, dapat dijelaskan hal-ha1 

sebagai berikut: 

1) Bahwa kesimpulan para Pemohon yang didasarkan pada ketentuan- 

ketentuan dalam: Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 (untuk 

Hakim Tigkat I dan Banding), Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2004 (untuk Hakim Peradilan Tata Usaha Negara), Undang-undang 

557~andingkan, Sudikno Mertokusumo, Mengenal Huhm, Liberty, Yogyakarta, 2003, 
hlm. 165. 



Nomor 7 Tahun 1989 (untuk Hakim Peradilan Agama), Undang- 

undang Nomor 31 Tahun 1997 (untuk Hakim Peradilan Militer), 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (untuk Hakim Agung), dan 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (untuk Hakim Mahkarnah 

Konstitusi), merupakan kesimpulan sepihak para Pemohon yang 

dijadikan dasar untuk menafsirkan kata "hakim" seperti yang 

tercantum daIam Pasal24B ayat (1) UUD 1945. 

2) Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk menguji 

konsistensi antara undang-undang yang satu dengan undang- 

undang yang lain, yaitu antara Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2004, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 

24 Tahun 2003 terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 

tentang Komisi YudisiaI. 

3) Bahwa jika terjadi inkonsistensi anrara undang-undang yang satu 

dengan yang lain yang sifatnya sederajat, maka sesuai dengan asas 

perundang-undangan yang menyatakan "undang-undang yang 

kemudiadbelakangan mengenyampingkan undang-undang yang 

berlaku terdahulu (lex posteriore derogat lex priori)", sehingga 

sepanjang mengatur tentang ketentuan yang sama dan dibuat oleh 

lembaga yang sama pula, maka semua undang-undang yang 

dijadikan acuan oleh para Pemohon tersebut di atas 



dikesampingkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 

karena undang-undang ini diundangkan paling belakangan. 

Konsekuensinya semua pengertian "hakim" di dalam undang- 

undang tersebut di atas, harus tunduk pada pengertian hakim yang 

diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2004 tentang Komisi Yudisial. 

4) Bahwa perbedaan perekrutan (rekruitmen) antara Hakii  Agung 

dengan Hakim, tidak dapat dijadikan alasan oleh para Pemohon 

untuk membedakan antara Hakim Agung dengan Hakim, karena 

setelah menjadi Hakim (Hakim Agung, Hakim Peradilan Umum, 

Hakim Peradilan Agama dan Hakirn Peradilan Militer) 

kewenangannya sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, 

karenanya tunduk pada lembaga pengawasan eksternal 

sebagaimana diarnanatkan Pasal24 ayat (2) UlSD 1945. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat 

keberatan dan alasan para Pemohon tidak relevan. 

Relevan dengan pendapat hukum Pemerintah terhadap alasan 

para Pemohon sebagaimana terurai di atas, kiranya dapat penulis 

kemukakan beberapa ha1 sebagai berikut: 

1) Argumentasi hukum Pemerintah yang menyatakan bahwa fungsi 

pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku para hakim sangat 

tepat terutama bila dikaitkan dengan mekanisme checks and 

balances terhadap pelaksanaan indepedensi kekuasaan kehakirnan 



dan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Bahwa Komisi Yudisial 

juga bukan rnerupakan pelaku dalam lapangan kekuasaan 

kehakiman, menurut pandangan penulis adalah benar, karena 

cabang kekuasaan ini secara yuridis kanstitusional, sepenuhnya 

menjadi kewenangan lembaga peradilan yang termasuk di bawah 

atau di dalam lingkungan Mahkamah Agung dan Mahhnah  

Konstitusi; 

2) Dengan sistematika berpikir, maka benar pula argumentasi hukum 

pemerintah, bahwa ketentuan PasaI21, Pasal23 ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (5), Pasal 24 ayat (I), dan Pasal25 ayat (3), dan ayat (4) 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, 

tidak merugikan hak daniatau kewenangan konstitusianal para 

Pemohon, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945; 

3) Menyangkut pengertian 'hakim' sebagaimana ha1 tersebut ada 

dalam rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, penulis juga 

sependapat dengan pandangan dan argumentasi hukum pemerintah, 

bahwa untuk memahami 'pengertian hukum hakim' mestinya tidak 

cukup bagi pemohon apabila hanya menelusurinya dari UU MA 

atau UUKY, akan tetapi undang-undang yang menjadi payung (an 

umbrella acg, yaitu Undang-Undang Namar 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, mestinya dipahami lebih awal. Dengan 

demikian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang- 

Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka yang dimaksud dengan hakim 



dalam ha1 ini adalah pejabat yang melakukan kekuasaan 

kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Jadi, pengertian 

hakim yang tepat itu mencakup keseluruhan pejabat yang 

melakukan kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. 

4) Berdasarkan beberapa ha1 tersebut, maka tepatlah apabila 

dikatakan, bahwa Pasal 34 ayat (3) UUKY, tidak &pat 

disimpulkan sebagai Pasal yang merugikan hak dadatau 

kewenangan konstitusional para pemohon. Pasal tersebut juga 

nyata-nyata tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ban, dengan 

demikian, maka menyangkut kedudukan hukum para pemohon 

dapat disimpulkan, bahwa para pemohon tidak mempunyai 

kedudukan hulcurn (legal standin&). Oleh sebab itu, menurut 

penulis mestinya Majelis Hakim memutuskan: niet onvankelijk 

verklaard atau permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat 

diterima, baik untuk sebagian maupun seluruhnya. 

d. Pendapat Hukum DPR 

DPR &lam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki paling 

tidak 2 (dua) fungsi kelembagaan yang relevan. Pertama, dalam 

kedudukan atau kapasitasnya sebagai lembaga perwakilan rakyat 

(representative organ);dan Kedua, dalam kedudukan atau kapasitasnya 

sebagai lembaga legislatif (legislative organ) bersarna-sama dengan 

Presiden (Pemerintah). Sebagai lembaga perwakilan, maka DPR 



merupakan perpanjangan tangan rakyat. Ia memiliki amanat untuk 

memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. 

Bertalian dengan prinsip demokrasi, maka DPR memiliki 

kewajiban untuk menegakkan prinsip dan nilai-nilai demohsi  dalam 

sistem penyelenggaraan negara. Fungsi kontrol melalui mekanisme 

checks and balunces dapat DPR lakukan agar cabangcabang kekuasaan 

negara atau lembaga-lembaga negara yang lainnya menjalankan 

kekuasaan atau kewenangannya dalarn batas-batas penyelenggaraan 

negara atau pemerintahan yang berdasarkan pada paham negara hukum 

dan n e w  d e m o h i .  Sedan* sebagai lembaga legislatic maka 

DPR memiliki tugas dan kewajiban untuk membentuk produk hukum 

berupa Undang-undang bersama-sama d e n p  Presiden. 

Undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden ini pada 

hakikatnya merupakan politik hukum negara yang sedang dan hendak 

diwujudkan dalarn sistem penyelenggaraan negara atau pemerintahan. 

Untuk itu, memahami Undang-undang sebagai produk hukum DPR 

bersama-sama Presiden, tanpa disertai dengan memahami bagaimana 

proses legislasi atau pembentukan Undang-undang itu berlangsung 

dalam sidang-sidang pembahasannya, suasana kebathinan atau 

kejiwaan yang ada, gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran yang 

berkembang selama dalarn proses pembahasan, dan sebagainya tentu 

tidak akan dapat diperoleh garnbaran yang komprehensif (utuh) 

tentang substansi Undang-undang tersebut. Dari sini kebutuhan untuk 



memperoleh informasi tentang pendapat hukum DPR berkenaan 

dengan produk UUKY menjadi ha1 yang sangat penting untuk 

membantu proses analisis hukum tentang substansi Undang-undang 

tersebut. 

Berdasarkan uraian tentang pendapat hukum DPR sebagaimana 

teiah dipaparkan dalam sub bahasan sebelumnya, kiranya dapat penulis 

kemukakan beberapa ha1 sebagai berikut: 

1) Pendapat hukum DPR secata subsbnsial memiliki kesamaan 

dengan pendapat hukum Pemerintah. Ini dapat dipahami, oleh 

karena UUKY merupakan produk hukum yang dibuat dan disetujui 

bersama antara Presiden dan DPR. Kesamaan-kesamaan pandang 

dan perbedaan-perbedaan pendapat antam Presiden dan DPR sudah 

memperoleh titik temu pada saat pembahasan-pembahasan 

R U W  dilakukan. 

2) Menyangkut tentang rumusan pengertian 'hakin' dalam ketentuan 

Pasal 1 angka 5 UUKY yang dipersoalkan para pemohon karena 

dianggap menyimpang, menurut pendapat penulis jika DPR 

berpendapat bahwa dengan merujuk pada buku Cetak Biru 

Mahkarnah Konstitusi pada halaman 12 1 yang menyatakan, bahwa 

Komisi Yudisial secara yuridis memiliki kewenangan untuk 

mengawasi hakim baik di lingkungan peradilan umurn maupun 

Mahkamah Konstitusi, maka sebenarnya tidak ada alasan hukum 



bagi pemohon untuk mengemukakan, bahwa rumusan Pasal 1 

angka 5 UUKY menyimpang dari konstitusi; 

3) Dalam hal, wewenang pengawasan Komisi Yudisial terhadap 

perilaku hakim masih dipermasalahkan oleh pemohon, sementara 

dalam pendapat hukumnya DPR mengemukakan, bahwa kehadiran 

pemerintah dalam setiap proses pembahasan RUUKY selalu 

didampingi oleh Mahkamah Agung yang dalam ha1 ini diwakili 

oleh Abdul Rahman Saleh,SH.,MH (Hakim A p g )  dan Prof. Dr. 

Paulus Effendi Lotulung,SH. Dan, salah satu pendapat mereka 

menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga independen 

yang melakukan pengawasan eksternal, sedangkan Mahkamah 

A p g  melakukan pengawasan secara internal. 

Kemudian, mengenai pengertian hakim dalam rangka semangat 

saling kontrol diantara lembaga pemegang kekuasaan yang ada 

maka hakim itu termasuk Hakim Agung. Menurut penulis, jika 

demikian posisi permasalahannya, maka sebenamya alasan-alasan 

hukum yang disarnpaikan oleh para pemohon sebenamya tidak 

tepat. Pembahasan untuk mendapatkan kesamaan pandang tentang 

wewenang pengawasan Komisi Yudisial dan juga yang dimaksud 

dengan 'hakim' sebagai sasaran fungsi pengawasm yang dilakukan 

oleh Komisi Yudisial, sudah dilakukan bersama-sama antara DPR, 

Pemerintah dan Mahkamah Agung. Objek pengawasan Komisi 

Yudisial adalah perilaku hakim, dan lingkup pengawasannya 



mencakup seluruh hakim yang ada pada semua tingkatan sistem 

peradilan atau kekuasaan kehakian di Indonesia. 

e. Pendapat Saksi-Saksi 

Ada 2 (dua) saksi mantan anggota Panitia Ad Hoc (PAH) I 

MPR RI dalam Musyawarah M s i  yang disampaikan pada sidang 

Pleno PAH I, hari Senin, 6 Desember 1999 yang perlu dikemukakan 

dalarn konteks ini, yaitu: (1) Saksi dari FPG, Agun Gunanjar Sudarsa; 

dan dari FPBB, Hamdan Zoelva. FPG (Agun Gunanjar Sudarsa), 

mengemukakan, sbb: 

"...Selain itu perlu djpertimbangkan bagaimma pengawasan dan 

pertanggungjawaban kekuasaan Mahkamah Agung tersebut ...I1 

Selanjutnya FPBB @hmdan Zoelva), mengemuksrkan sbb: 

ll...Kekuasaan Mahkamah Agung, termasuk Hakim Agung dan hakim- 
hakim di bawahnya, tidak boleh dibiarkan tidak terkontrol dan terawasi 
sehingga dapat menimbukan penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim 
sebagaimana terasa pada saat ini. Pengawasan/kontrol itu tidak boleh 
diserahkan kepada lembaga tinggi maupun lembaga tertinggi negara 
yang sarat dengan muatan politik. Kami berpendapat bahwa untuk 
melakukan pengawasan dan kontrol terhadap Mahkamah Agung 
termasuk kepada para hakim-hakim khususnya terkait dengan 
pelaksanaan tugas-tugas yudisial perlu dibentuk sebuah komisi 
independen yang anggotanya dipilih oleh DPR dan disahkan oleh 
Presiden selaku Kepala Negara dari mantan hakim, mantan jaksa, 
pengacara-pengacara senior maupun professor hukurn dari perguman 
tinggi ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kesemuanya 
dikenal memiliki integritas yang sangat tinggi serta tidak pernah 
memiliki cacat moral sedikitpun.. Komisi ini diberikan kewenangan 
untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang diduga 
melakukan penyimpangan termasuk keanehan dalam produk putusan 
yang dihasilkannya. Hasil pemeriksaan komisi ini hams dijadikan 
pertimbangan dalam penentuan karir-seorang hakim dan termasuk 
hukuman penurunan pangkat atau pemberhentian jika seandainya 
komisi merekomendasi-kannya. Hal-ha1 yang menyangkut komisi ini 
perlu diatur dalam UUD ..." 



Berdasarkan pandangan saksi Agun Gunanjar Sudarsa dan 

saksi Harndan Zoelva sebagaimana tersebut di atas, maka dapat 

dikemukakan, bahwa kedua saksi tersebut dengan jelas menyampaikan 

'pentinpya kontrol atau pengawasan' terhadap kekuasaan Mahkamah 

Agung dan hakim-hakim lainnya. Dengan demikian, sebenamya 

pemikiran atau gagasan 'pengawasan' yang berkernbang pada saat 

sidang pembahasan Pasal24B ayat (1) UUD 1945, adalah pengawasan 

terhadap seluruh perilaku hakim, termasuk Mahkamah Agung, dm 

sudah barang tentu juga dapat ditafsirkan secara ekstensif terhadap 

Mahkarnah Konstitusi. 

Tidak cukup untuk menfasirkan pengertian 'hakim' dalam 

rumusan Pasal24B ayat (1) €JUD 1945, seperti halnya pendapat saksi 

ahli Philipus M. Hadjon, yang menggunakan pendekatan kontekstual. 

Bahwa yang dimaksud 'hakim' menurut pendapatnya hanya sebatas 

pada hakim di luar Hakim Agung (Mahkamah Agung). 

Memang benar, konsep hukum 'hakim' berbeda dengan konsep 

'Hakim Agung' seperti dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Akan 

tetapi, dalarn rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut, tidak 

cukup pengertian 'hakim' itu dipahami secara sepotong-potong 

berdasarkan 'kata per kata', akan tetapi mesti dipahami j u g  latar 

belakang clan maksud serta pemikiran-pemikiran yang berkembang 

dari pembentuk norma hukumnya pada saat rapat atau sidang-sidang 

pembahasannya. Keterangan Ahli Moh. Mahfud M.D. clan Denny 



Indrayana yang menyatakan, bahwa Hakim Agung, baik dari segi legal 

policy pembuat Undang-undang maupun dari segi constitutionaI 

morality, termasuk pengertian hakim yang menjadi objek pengawasan 

Komisi Yudisial, nampaknya dalam konteks ini lebih tepat 

dibandingkan pendapat ahli lain seperti Philipus M. Hadjon. 

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi 

Ada 3 (tiga) ha1 yang perlu dikaji dalam pertimbangan hukum 

Mahkamah Konstitusi dalarn putusannya, yaitu: (I) pertimbangan 

hukum menyangkut legal standing; (2) adanya kerugian terhadap hak 

atau kewenangan konstitusional para pemohon sebagai akibat 

berlakunya UUKY, dan (3) persoalan tentang kewenangan Mahkamah 

Konstitusi untuk menguji UUKY. 

Menyangkut persoalan legal standing, MMahkamah Konstitusi 

berkesimpulan, bahwa para pemohon memenuhi kualifikasi pemohon 

perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi dan menduduki 

jabatan sebagai Hakim Agung. para Pemohon memiliki hak 

konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yakni hak 

kebebasannya sebagai hakim dalam rnemeriksa, mengadili, dan 

memutus suatu perkara yang ditanganinya. Ketentuan Pasal24 ayat ( I )  

UUD 1945 berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan", sedan- ayat (2)-nya 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 Mahkarnah 

Konstitusi". Hal tersebut kemudian dijabarkm dalarn ketentuan Pasal 

31 dan Pasal 33 UUKK. Pasal 31 UUKK berbunyi, "Hakim adalah 

pejabat yang m e l a k u h  kekuasaan kehakiman yang diatur dalarn 

undang-undang", sedangkan Pasal 33 UUKK berbunyi, "Dalarn 

menja lanh tugas dan hgsinya,  hakim wajib menjaga kemandirian 

peradilan". 

Oleh karena itu, menurut pertirnbangan hukum Mahkarnah 

Konstitusi, sebagai konsekuensi bahwa hakirn adalah pejabat yang 

melakukan kekuasaan kehakiian (rechters als uitvoerder van 

rechterlvkz macht) (Pasal 31 UUKK), hakim wajib menjaga 

kemandirian peradilan (Pasal 33 UUKK) yang secara nyata hakii juga 

secara individual menyandang kemandiriannya sebagai hakim, sehingga 

seorang ketua pengadilan pun tidak boleh mengintervensi hakim yang 

sedang menangani perkara. Pasal2 Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah 

terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2009 menentukan bahwa MA adalah pengadilan tertinggi dari semua 

lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari 

pen@ Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain, dan MA memeriksa 

clan memutus dengan sekmmg-kurangnya 3 (tiga) orang hakirn. 



Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa MA sebagai institusi 

hanya dapat melaksanakan kewenangannya melalui para hakimnya. 

Dengan demikian, MA sebagai suatu lingkungan kerja (ambt) untuk 

bertindak dipers~nifikasikan oleh Hakim Agung sebagai pemangku 

jabatan (ambtsdrager) [De werkkring, die het ambt is, moet door een 

mens worden vervuld; de persoon, die her ambt is, door een mens 

worden vertegenwoordigd. Dit is de ambtsdrager]. Oleh karenanya, 

independensi peradilan sebagai institusi yang bebas terlepas dari 

pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh laimya, memiliki aspek 

individual perorangan para hakim, sebagai hak dan kewajiban yang 

dijarnin oleh UUD 1945, sehiigga aspek institusional independensi 

peradilan paralel dengan aspek individual independensi hakim. 

Kebebasan Hakim Agung melakukan kewenangan justisialnya, 

sebagaimana kewenangan justisial institusi MA, harus dijamin dan 

dijaga dari paksaan, direktiva atau intervensi, maupun intimidasi dari 

pihak ekstra-yudisial. 

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi juga mengemukakan 

(dalarn pertimbangan hukumnya), bahwa ada hubungan kausal (causal 

verband) antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan 

ketentuan mengenai pengaturan pengawasan yang tercantum dalam 

UUKY dan UUKK beserta cara-cara pelaksanaannya oleh KY yang 

dianggap oleh para Pemohon telah memasuki ranah kewenangan 

justisial para Pemohon sebagai Haki i  Agung karena kekaburan 

pengkaidahannya dalam LJKY dan WUKK, dan apabila permohonan 



para Pemohon dikabulkan, diyakini bahwa hak konstitusional Para 

Pemohon, yakni kemandiriannya sebagai Hakim Agung, tidak akan 

atau tidak dirugikan lagi. 

Menurut pandangan penulis, para pemohon memang memenuhi 

kualifikasi sebagai pemohon perorangan Warga Negara Indonesia. Akan 

tetapi menyangkut apakah ada kerugian terhadap hak atau kewenangan 

konstitusional para pemohon sebagai akibat berlakunya UUKY ini 

merupakan persoalan lain. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dengan jelas 

mengaturnya. Kekuasaan hakim, dalam konsep negara hukum juga hams 

berdasarkan d m  dipertanggungjawabkan secara hukum. Kekuasaan hakim 

termasuk Mahkamah Agung harus dibatasi agar tidak menyimpang dari 

konstitusi. Pembatasan terhadap kekuasstan hakim melalui fbngsi 

pengawasan atau kontrol itu tidak boleh diartikan sebagai upaya untuk 

mencampuri atau mengintervensi kebebasan hakim atau independensi 

peradilan. Pengawasan terhadap perilaku bertujuan agar perilaku hakim 

tidak terjerumus pada penyimpangan-penyimpangan kekuasaan. 

Selanjutnya, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

dalam pokok perkara, ada 2 (dua) ha1 yang perlu penulis kaji yaitu 

mengenai: 

a. pandangan Mahkamah Konstitusi tentang Pengertian 'Hakim' di dalam 
Pasal24B Ayat (1) UUD 1945 dan UUKY; 

Di dalam Pasal24B UUD 1945 disebutkan, bahwa: 

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 

mengusullcan pengan~katan Hakim Agung dan mempunyai 



. wewenang lain &lam rangka menjaga dan menegakkan 

kehormatan. keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

Selanjutnya di dalam Pasal 1 butir 5 UUKY disebutkan, bahwa 

yang dimaksud dengan 'Hakim' adalah Hakim A p g  dan hakim pada 

badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah A p n g  serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945. 

B e r k k a n  kedua ketentuan tersebut di atas, maka kiranya 

dapat dikemukakan, bahwa kata 'hdcim' dalam rumusan Pasal 24B 

ayat ( I )  UUD 1945 membuka ruang penafsiran, siapa yang dimaksud 

dengan 'hakim' tersebut. Fakta da lm praktik peradilan ada hakim 

tingkat pertarna, hakii  tingkat banding, Hakii Agung, dan hakim 

konstitusi serta hakim ad hoc. UUD 1945 tidak mengatur secara rinci 

mengenai ha1 ini, karena memang secara teoretik UUD atau konstitusi 

itu materinya memuat hal-ha1 yang mendasar. 

Pengaturan lebih detail atau rinci lazimnya didelegasikan 

kepada peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Yang 

menjadi persoalan mendasar kemudian adalah, siapa atau lembaga 

mana yang memiliki kewenangan untuk memberika. tafsiran atas 

ketentuan konstitusi atau UUD yang membuka ruang penafsiran itu? 

UUD 1945 jelas tidak mengatur, siapa atau lembaga negara mana yang 

diberi wewenang menafsirkan ketentuan-ketentuan di dalam WJD 



1945. Akan tetapi dalam praktik, dapat dilihat, hakim dapat 

menafsirkan UUD 1945, MPR dapat menafsirkan UlTD 1945, DPR 

dalam rangka mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan di dalam 

UUD 1945 untuk dijabarkan dalarn Undang-Undang juga dapat 

menafsirkan UUD 1945, termasuk Mahkamah Konstitusi dalam rangka 

menjalankan wewenang pengujiannya atas Undang-Undang. 

Dengan fakta demikian, maka jelaslah, bahwa penafsiran 

hukum atas ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, bukanlah semata- 

mata murni dimonopoli oleh Mahkamah Konstitusi atau MPR. Jadi, 

kembali pada masalah pengertian 'hakim', maka BPR dapat 

memberikan makna pengertian hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 

1945, Pemerintah juga demikian, Mahkamah Konstitusi juga dapat 

mernberikan pengertian sendiri, yang bisa sama dengan pengertian 

DPR atau Pemerintah, juga bisa berbeda. Oleh karena itu, idealnya ke 

depan soal 'penafsiran' dan lembaga yang berwenang membuat 

tafsiran konstitusional itu diatur sebagai materi UUD 1945, sehingga 

dapat mengantisipasi masalah-masalah yang timbul akibat perbedaan 

tafsir antar lembaga-lembaga negara yang ada. 

b. hngsi pengawasan Komisi Yudisial dan Fungsi Pengawasan 
Mahkamah Agung. 

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa Pasal 20 

ULKY bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 20 berbunyi, "Dalam 

melaksanakan wewenang sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 13 huruf 

b Komisi Yudisial mempmyai tugas melakukan pengawasan terhadap 



perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran 

martabat serta menjaga perilaku hakim". Sedangkan Pasal 13 huruf b 

UUKY berbunyi: Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk 

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga 

perilaku hakim. 

Apabila dicemati, ketentuan Pasal 13 huruf b juncto Pasal 20 

UUKY itu sebenarnya sarna sekali tidak ada yang bertentangan dengan 

UUD 1945, terutama terhadap ketentuan Pasal 24B. Pasal 20 UUKY 

justru mempe jelas konsep instrumen yang digunakan dalam rangka 

menjalankan norma hukum Pasal 13 huruf b UUKY yang merupakan 

delegasian dari ketentuan Pasal 24B ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. 

Pasal 20 UUKY memperjelas bahwa untuk menjalankan wewenang 

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga 

perilaku h a k i ,  maka konsep hukum yang dipnakan adalah 

'pengawasan'. Fungsi 'pengawasan' ini hams ada pada Komisi 

Yudisial untuk menjalankan wewenang seperti diamanatkan Pasal 13 

huruf b UUKY juncto Pasal24B ayat (1) UUD 1945. 

Bahwa, temyata kemudian, baik Mahkamah Agung maupun 

Mahkamah Konstitusi ternyata berdasarkan Undang-Undang 

Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi (UU MK) menjalankan fungsi pengawasan secara internal 

di lingkungannya masing-masing, ini tidak dapat dinilai dan 

disimpulkan bahwa Pasal20 UUKY bertentangan dengan UUD 1945. 



Sebab, ketidak-sinkronan ketentuan atau normanya bukan antara UUD 

1945 dengan UUKY, tetapi antara UUKY dengan UU MA dan UUMK 

menyangkut substansi fungsi 'pengawasan' terhadap perilaku hakim. 

Komisi Yudisial berdasarkan UUKY memiliki wewenang pengawasan 

terhadap perilaku hakim; 

Sedangkan Mahkarnah Agung dan Mahkamah Konstitusi 

masing-masing juga memiliki wewenang untuk melakukan fungsi 

pengawasan hakim di lingkungan peradilan masing-masing. Dengan 

demikian, yang tidak sinkron itu sebenarnya adalah antar Undang- 

Undangnya. Sebenarnya membagi fungsi pengawasan secara internal 

oleh MA clan MK serta pengawasan secara eksternal oleh Komisi 

Yudisial dalam konsep negara hukurn yang demokratik juga menjadi 

alternatif yang baik untuk dipikirkan, sepanjang h g s i  pengawasan 

yang dijalankan oleh Komisi Yudisial tidak menjadikan prinsip 

kemerdekaan atau kebebasan hakim te rm pas. 

Terkait dengan beberapa pandangan hukum hakim konstitusi 

mengenai fungsi pengawasan yang diatur dalam UUKY ini, ada 

beberapa pandangan yang perlu penulis kemukakan: 

I) Adalah kurang tepat mengatakan, bahwa perumusan Pasal 13 huruf 

b juncto Pasal20 UUKY dikatakan bertentangan dengan Pasal 24B 

ayat (I) UUD 1945. Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara pada 

saat itu berpandangan, oleh karena ketentuan Pasal 13 huruf b j m t o  

Pasal 20 UUKY sebagai penjabaran dari Pasal 2 4 ~  ayat (I) ULTD 



1945 menggunakan rumusan kalimat yang berbeda maka timbullah 

masalah dalam penomaannya di dalam UUKY sehingga kemudian 

menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). 

Pandangan Hakim Konstitusi dikatakan kurang tepat oleh karena, 

pertama, ketentuan di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 

merupakan norma dasar, yang memerlukan penafsiran dan 

penjabaran lebih lanjut untuk mengimplementasikan pengatwstnnya 

dalam bentuk Undang-Undang. Jadi dalam ha1 DPR dadatau 

Pemerintah membuat rumusan Pasal-Pasal yang bersifat penjabaran, 

tidaklah salah, sebab fimgsi Undang-undang dibentuk tujuannya 

adalah untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang 

didelegasikan oleh ULTF) 1945. Kedua, bahwa oleh karena 

penjabaran Pasal 13 huruf b juracto Pasal20 UUKY terhadap Pasal 

24B ayat (1) UUD 1945 itu memasukkan 'pengawasan' sebagai 

instrumen atau metodenya, maka tidaklah kemudian dengan 

sederhana disimpulkan ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian 

hukum (rechtsonzekerheid). Sebab, apabila timbulnya 

ketidakpastian hukum itu karena adanya ketentuan pengawasan 

dalam PasaI 20 UUKY yang berhadapan dengan h g s i  pengawasan 

internal yang juga dijalankan MA dan MK, maka dalam UlJKY 

sudah jelas, bahkan dari proses pembentukan UUKY juga sudah 

dijelaskan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Komisi 

Yudisial itu bersifat pengawasan eksternal, bukan pengawasan 



internal. OIeh sebab itu dalam ha1 'penjatuhan sanksi' Komisi 

Yudisial oleh UUKY hanya diberikan wewenang mengusulkan 

sebagairnana ha1 tersebut diatur dalam Pasal 23 UUKY, selebiiya 

diputuskan oleh MA dan MK melalui Majelis Kehormatan Hakim. 

2) Adalah kurang tepat pula apabila Mahkamah Konstitusi 

berpandangan, bahwa UUKY terbukti tidak rinci mengatur 

mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan 

siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen 

apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu 

dilaksanakan. Menurut pandangan penulis, ada 2 (dua) hal yang 

terabaikan dalam pandangan hukum Mahkamah Konstitusi ini, 

pertama, bahwa Undang-Undang dibentuk tidak langsung dapat 

diirnpelementasikan, harus dibuat peraturan pelaksanaan. Peraturan 

pelaksanaan inilah yang secara teknis yuridis memperjelas dan 

mempertegas norma-norma tentang pengawasan Komisi Yudisial 

terhadap perilaku hakim. Kedua, bahwa UUKY bukanlah undang 

undang yang dibuat khusus untuk mengatur tentang fungsi 

pengawasan yang dijalankan oleh Komisi Yudisial, akan tetapi 

mengenai norma-norma tentang susunan, kedudukan, clan 

keanggotaan Komisi Yudisial. Bahwa di dalam W Y  itu diatur 

juga tentang wewenang dan tugas Komisi Yudisial, tentu aturan itu 

bersifat umum, tidak rinci seperti penilaian haki i  konstitusi yang 

memeriksa perkara uji materiil UUKY ini. Ketentuan-ketentuan 



yang lebih rinci, tentu tidak mungkin diatur sebagai materi muatan 

Undang-undang (UUKY), tetapi diatur oleh peraturan perundang- 

undangan yang kedudukannya di bawah Undang-undang, bisa 

Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Jadi, dari segi ilmu 

perundang-undangan, memang tidak mungkin membuat materi 

yang rinci dalam sebuah Undang-Undang. Jadi, pandangan MK 

bahwa materi UUKY tidak rinci dalam mengatur masalah 

pengawasan ini, menufut pandangan penulis, mengabaikan ilmu 

dan teknik pembentukan peratumn perundang-undangan. 

3) adalah kurang tepat juga apabila Mahkamah Konstitusi 

berpandangan tentang konteks hubungan antara Komisi Yudisial 

dengm Mahkamah Agmg bukan dalam kerangka "checks and 

balances". Apalagi mengkaitkannya dengan hngsi "checks and 

balances" dalam d o w n  Trim Politica, dan mempertanyakan 

eskistensi Komisi Yudisial sebagai cabang kekuasaan negara. 

Konsep "checks and balances" tidak selalu dikaitkan dengan teori 

Trim Politica sebab UUD 1945 juga tidak menyatakan menganut 

teori pemisahan kekuasaan itu. Oleh karena itu penulis lebih sepakat 

dengan pandangan pemikm, bahwa Komisi Yudisial perlu 

diadakan atau dibangun untuk menjamin adanya checks and 

balances dalam keseluruhan proses penyelenggaraan ketatanegaraan 

Republik Indonesia, seperti halnya cabangcabang kekuasaan negara 

yang sudah ada yaitu kekuasaan legislatic eksekutif dan yudikatif. 



Namun bukan berarti bahwa Komisi Yudisial adalah 

cabang kekuasaan tersendiri seperti ketika jenis kekuasaan yang 

ada, melainkan adalah sebagai suatu supporting element belaka 

dari keseluruhan jajaran Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi dengan maksud dan tujuan untuk menjamin adanya 

objektivitas dari suatu hngsi pengawasan atau fungsi kontrol. 

Komisi Yudisial datam rangka check and balancess ini adalah 

untuk mengontrol perilaku para hakim dalam seluruh j a j m  

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Demi menjaga 

martabat dan kehormatan hakim keseluruhannya. Oleh karena itu, 

yang menjadi sasaran utama Komisi Yudisial adalah aspek 

administratif personil hakim yaitw para hakim dalarn selmh 

jajaran kekuasaan yudikatif dan bukan aspek operasional 

Yudikatif. Apabila pada suatu ketika misalnya tejadi suatu 

perbuatan kriminal yang dilakukan oleh salah satu, seorang hakim 

baik dari jajaran Mahkarnah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, 

maka Komisi Yudisial tidak berwenang melakukan langkah- 

langkah seperti yang hams dilakukan oleh aparat criminal justice 

system. Mengapa? Karena Komisi Yudisial dibangun dalam 

ketatanegaraan RI bukan sebagai aparat penegak hukum atau law 

enforcement agency. Dan Komisi Yudisial pun juga bukan aparat 

yudikatif. 



Komisi Yudisial tidak lain adalah semata-mata sebagai 

aparat pengawas atau aparat kontrol dan penjaga perilaku para 

hakim. Yang berarti aspek-aspek administratif personil yudikatif 

dan b u h  aspek operasional yudikatif dengan maksud dan tujuan 

untuk terpeliharanya martabat dan kehormatan hakii. Komisi 

Yudisial sengaja dibangun secara ekstm struktural dengan maksud 

dan tujuan pula untuk menjamin adanya objectivitas pengawasan 

atau kontrol terhadap para hakim. Untuk mencegah timbulnya 

unsur subjektivitas yaitu penilaian terhadap diri sendiri oleh diri 

sendiri. Dan yang diputuskan oleh diri sendiri yang kita semuanya 

berada dalam satu tangan pasti sangat subjektif sehingga perlu 

dibangun secara ekstra stnrktural agar terwbljud adanya checks and 

balances yang baik dalam p e l a k ~ a n a a n n ~ a . ~ ~ ~  

Demikian, berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas kiranya 

dapat dikemukakan, bahwa dalam cabang kekuasaan negara manapun, 

apakah itu di legislatic ekskutif maupun yudikatif, bila kekuasaannya 

tidak dikontrol atau dibatasi memiliki kecenderungan untuk disimpangi 

atau menyimpang. Dalam prinsip negara hukum yang demolcratis, tidak 

boleh ada satu pun cabang kekuasaan negara yang benar-benar lepas dari 

kontrol dan pertangguniawabannya di depan hukurn. Sistem checks and 

balances dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan cabang 

558~ernyataan Sutjipno dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2004 tentang Komisi Yudisial. Lihat Risalah Sidang Perkara Nomor 005/PUU-IVl2006 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakian terhadap UUD 
1945 acara mendengar ketetangan Pernerintah, DPR, Komisi Yudisial mantan PAH 1 RP MPR. R-l 
dan Pemohon Prisipal (N) 



kekuasaan negara tersebut. Tidak boIeh ada dalam prinsip negara hukum 

yang demokratis, terdapat kekuasaan neeara, apakah itu di lapangan 

legislatic eksekutif maupun yudikatif yang dijalankan tanpa batas. Hakim 

adalah manusia, yang secara kodrati tidak sempurna. Ia memiliki 

kekurangan-kekwangan di samping kelebian-kelebihannya. Melalui 

h g s i  pengawasan atau kontrol yang dilakukan oleh Komisi yudisial, 

diharapkan kekurangan-kekurangan itu dapat dieliminasi seoptimal 

mungkin. 

3. Kedudukan Komisi Yudisial Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 
Noinor 005R W-IV/2006 

Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga negara sebelum 

adanya putusan pengujian UUKY oleh Mahkamah Kontistusi dengan 

setelah adanya putusan, sangat berbeda. Eksistensi Komisi Yudisial 

setelah adanya putusan M-ah Konstitusi tersebut, terkesan 

diamputasi sehingga kedudukan dan fungsinya tidak lagi luas seperti 

halnya sebelum putusan Mahkarnah Konstitusi atas beberapa Pasal UUKY 

yang mengatur fbngsi pengawasan Komisi Yudisial itu. 

Putusan Mahkarnah Konstitusi ini sudah barang tentu memiliki 

implikasi terhadap kedudukan Komisi Yudisial. Dalam pertimbangan 

hukum Majelis Hakim Konstitusi juga disebutkan, bahwa keberadaan 

Komisi Yudisial bukan dalam ha1 untuk melaksanakan fungsi checks and 

balances. Ini berarti kedudukan Komisi Yudisial sebagai sebuah lerhbaga 

negara tidak setara dengan lembaga-lembaga negara lain, baik itu MA, 

MK maupun DPR, karena ia b e h g s i  sebagai penujang lembaga lain. 



Menurut Mahfud MD, dari perspektif teori tertentu misalnya, bisa 

benar ketika MK mengatakan bahwa KY adalah auxiliary agent (lembaga 

negara penunjang) karena ia merupakan lembaga negara yang bukan 

pemegang kekuasaan kehakiman tetapi memiliki tugas yang berkaitan 

dengan kekuasaan kehakiman dan karenanya KY tidak bisa dijadikan 

bandul checks and balances dengan MK maupun MA. Tetapi dari segi lain 

bisa ditegaskan bahwa tak ada satu pun ketentuan UUD kita maupun 

dalam sejarah pembahasan ketika membentuk KY bahwa KY adalah 

lembaga penunjang. Itu hanya pendapat MK berdasar teori yang dipilihnya 

sendiri untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan vonis. Menurut 

UOD sendiri dan berdasar latar belakang pembahasannya di PAH I MPR 

talc pernah ada gagasan KY dijadikan sebagai Iembaga penunjang. Bengan 

demikian jika dilihat dari perspektif lain maka KY bukanlah lembaga 

penunjang lembaga lain. la adalah lembaga negara yang otonom sebagai 

lembaga pengawas ekstemal. Sebagai lembaga negara pengawas ekstemal 

ia bukan penunjang, tetapi bidang tugasnya memang berkaitan dengan 

kekuasaan lembaga negara yang lain yakni kekuasaan kehakiman. 559 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005PUU-IVl2006 dengan 

pertirnbangan hukumnya menyatakan: Bahwa Pasal-Pasal dalam UU No. 

22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang mengatur fungsi 

pengawasan terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum. Undang-undang 

tersebut terbukti tidak rinci mengatur tentang prosedur pengawasan, tidak 

55%oh. Mahfud MD, Komisi Yudisial Dalarn Mosaik Ketatanegmaan Kita, dalam Bunga 
Rampai Dua Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Setjend Komisi Yudisial Repubiii 
Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 8 



jelas dan tidak tegas menentukan siapa subjek yang diawasi, apa objek 

yang diawasi, instrumen apa yang digunakan serta bagaimana proses 

pengawasan itu dilaksanakan. Oleh karena itu, maka berdasarkan 

pertimbangan hukum dan putusan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, 

maka lima Pasal dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 

yang mengatur tentang fbngsi pengawasan Komisi Yudisial, yaitu Pasal 

20, Pasal2 1, Pasal22 ayat (1) huruf e, Pasal22 ayat (5), dan Pasal23 ayat 

(2), (3), dan ( 5 ) ,  oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Menurut hemat penulis kedudukan Komisi Yudisial setelah adanya 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-W2006 adalah sebagai 

Iembaga negara yang bersifat mandiri, ha1 mana kedudukannya dijarnin 

oleh konstitusi dan sederajat dengan Iembaga lainnya, meskipun ia sebagai 

lembaga penunjang Mahkamah Agung dalam mengusulkan calon Hakim 

4. Wewenang Komisi Yudisial Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 005/PUU-IVl2006 

Rumusan lengkap beberapa Pasal UUKY yang dinyatakan 

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

a. Pasal20, yang menyatakan, bahwa: 

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan 



terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan 

keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. 

b. Pasal2 1, yang menyatakan, bahwa: 

Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul 

penjatuhan sanksi terhadap Haki i  kepada pirnpinan Mahkamah 

Agung danlatau Mahkamah Konstitusi. 

c. Pasal22, yang menyatakan, bahwa: 

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal20 ayat (e) Komisi Yudisial: membuat laporan hasil pemeriksaan 

yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung 

dadatau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada 

Presiden dan DPR. 

(5) Dalam ha1 badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung danlatau 

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan 

kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau 

data yang diminta. 

d. Pasal23, yang menyatakan, bahwa: 

(2) Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pa& ayat (1) huruf 

a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh 

Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung danlatau 

Mahkamah Konstitusi. 



(3) Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf 

b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah 

Agung danlatau Mahkamah Konstitusi. 

(5) Dalam ha1 pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim 

diajukan oleh Mahkamah Agung dadatau Mahkarnah Konstitusi 

kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelm 

din ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim. 

Beberapa Pasal UUKY yang terkait dengan wewenang dan h g s i  

pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim sebagaimana telah diuraikan 

di atas, praktis semenjak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 

dijatuhkan, tidak memilii kekuatan hukum mengikat lagi. Wewenang dan 

fbngsi Komisi Yudisial dengan demikian menjadi lebih sempit akibat 

diamputasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkarnah Konstitusi Nomor 

005PUU-IVl2006, telah ditegaskan bahwa kewenangan pengawasan oleh 

Mahkamah Agung bersifat internal, sedangkan pengawasan yang 

dilakukan oleh Komisi Yudisial baik berdasarkan UUD 1945, maupun 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, adalah 

kewenangan eksternal dalam rangka menegakkan kehormatan dan 

keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakii. 

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor OO51PUU- 

IV12006, tanggal 23 Agustus 2006, telah membawa perubahan terhadap 

Komisi Yudisial, Mahkarnah Agung, dan terhadap sistem hukum 



Indonesia. Perubahan terbesar dialami oleh Komisi Yudisial, yaitu 

menyangkut pembatalan fungsi pengawasan dari Komisi Yudisial. 

Pembatalan fungsi pengawasan tersebut merupakan suatu bentuk 

penolakan terhadap esensi dari diadakannya Komisi Yudisial. Dengan 

adanya pembatalan tersebut, mengakibatkan tidak adanya lembaga yang 

berfimgsi mengawasi jalannya lembaga yudikatif di Indonesia saat ini. 

Sehingga diperlukan secepatnya perbaikan atas Komisi Yudisial yaitu 

dengan melakukan revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial. Revisi atas undang-undang tersebut diharapkan kembali 

mampu menjalankan fbngsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh 

pembentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 

Yudisial. 

Adapun dampak putusan MK Nomor 005PUU-IVl2006 bagi 

Mahkamah Agung adalah berkurangnya pengawasan terhadap individu 

hakim karena hanya dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung 

yang bersandar kepada kode etik hakim. Selain itu darnpak dari putusan 

MK Nomor 005PUU-1Vl2006 terhadap sistem hukum Indonesia adalah 

tidak berjalannya supporting element dalam rangka mendukung kekuasaan 

kehakiman yang merdeka, bersih, clan berwibawa. 

Dari sudut pandang yang lain Roscoe Pound menyatakan bahwa 

problem yang lazim dihadapi oleh berbagai negara adalah dimana 

penegakan hukum tidak berjalan menurut yang sehamsnya disebabkan 

oleh faktor sumber days' manusia dan bukan karena faktor hukum itu 



sendiri. "Setiap undang-undang datam proses pembuatannya dan 

sebagaimana aspek substansinya adalah penting dibuat dan dilaksanakan 

oleh orang yang mempunyai pandangan dan penafsiran yang didasarkan 

kepada pemikiran tentang pembaharuan selarna ini, sehingga telah menjadi 

asurnsi yang dianggap benar bahwa kualitas dari keadilan tergantung Iebih 

kepada kualitas dari orang yang menjalankan hukum daripada isi undang- 

undang itu sendiri yang dilaksanakan oleh aparat hukum". 

Walaupun demikian, dengan putusan itu, KY tetap memiliki 

kewenangan mengawasi hakim temasuk Hakim Agung, dengan catatan, 

sejumlah pasal dalam UU No.22 Tahun 2004, sepanjang mengenai 

pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Hakim Agung dan hakim 

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun, untuk hakim 

konstitusi, yang juga dimohonkan oleh pemohon untuk tidak dapat diawasi 

Komisi Yudisial, dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Artinya, untuk Hakim 

Agung dan hakim tidak dikabulkan, sedang untuk diri para hakim 

konsitusi sendiri dikabulkan. 

C. Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Setelah Undang Undang 
Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Dan Undang Undang 
Lainnya Yang Berkaitan Dengan Peradilan 

Kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial telah diatur dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2004 tentang Komisi 

Yudisial. Undang-undang tersebut terdiri atas 7 (tujuh) Bab dan 40 (empat 

puluh) pasal. 

Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 dikatakan: 



Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945.560 

Pada Pasal2 Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor: 22 Tahun 2004 

berbunyi: 

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan 

dalam pelaksaannya bebas dalam campur tangan atau pengaruh 

kekuasaan lainnya. Untuk dapat bersifat mandiri dan bebas dari 

campur tangan dan pengaruh pihak lain, kualitas anggota-anggotanya 

memegang peranan yang menent~kan .~~ '  

Secara konstitusional Komisi Yudisial mempunyai wewenang yang 

berarti wewenang dan tugas telah diatur dalam Bab I11 Pasal 13 berbunyi: 

Komisi Yudisial mempunyai wewenang: 

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR., dan 

2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku 

hakim. 

Setelahnya terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: OOS/PUU- 

IVl2006, maka ayat b di atas semakin tidak jelas, akan tetapi berdasarkan 

perkembangan yang terkini lahirlah Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 

tentang Mahkamah Agung akhirnya menegaskan kembali wewenang 

pengawasan oleh Komisi Yudisial kembali dimiliki. Hanya saja dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 itu, wewenang pengawasan Komisi 

'@%hat Taufik Sri Soemantri, Kedudukan, Wewenang dun Fungsi Komisi Yudisial Dalam 
Sistem Ketatanegaraan RI, Bunga Rampei Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik 
Indonesia, Cetakan kedua Bulan Agustus 2009, hlm. 27. 

561~bid 



Yudisial atas perilaku Hakim Agung bersifat eksternal, sedangkan 

pengawasan yang bersifat internal ada pada Mahkamah Agung, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 32A, bahwa: 

1. Pengawasan internal atas tingkah laku Hakim Agung dilakukan oleh 
Mahkarnah Agung. 

2. Pengawasan eksternal atas perilaku Hakim Agung dilakukan oleh Komisi 
Yudisial. 

3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)  dan ayat (2) 
berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim. 

4. Kode etik dan pedoman perilaku hakii  sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkanah  gun^.^^^ 

Pasal 32A ayat 2 menegaskan Pengawasan eksternal atas perilaku 

Hakim Agung dilakukan oleh Komisi Yudisial dan Pasal 32A ayat 4 

menegaskan Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, ha1 

mana kode etik tersebut telah di tanda tangani melalui keputusan bersarna 

antara Ketua mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI dengan 

Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/'.KY/IV/2009 tentang Kode 

Etik Dan Perilaku Hakim. 

Kode etik dan pedoman perilaku hakim memuat beberapa pengaturan 

berupa: berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, 

bersikap mandiri, berintegrasi tinggi, bertangung jawab, menjunjung tinggi 

harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah diri, dan berperilaku 

profesional. Kesepuluh pedoman inilah yang akan dijadikan acuan baik oleh 

Mahkamah Agung yang mengawasi secara internal disatu pihak, dan Komisi 

562~ihat: Pasal32A ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 



Yudisial yang berwewenang melaksanakan pengawasan ekstemal dipihak 

lainnya. Hal tersebut menunjukkan adanya koordinasi antar dua lembaga 

Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. 

Dasar hukum pengawasan untuk lembaga kekuasaan kehakiman 

tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, di antaranya: 

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim dilakukan pengawasan ekstemal oleh Komisi 
Yudisial. 

2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana yang dmaksud pada ayat (1) 
Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap 
perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 

Dasar hukum pengawasan ini terhadap lembaga kekuasaan kehakiman 

baik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tertuang di 

dalam Pasal 39, Pasal40, Pasal41, Pasal 42 dan Pasal43 sedangkan untuk 

pengawasan Hakim Konstitusi tertuang di dalam Pasal44 yang berbunyi: 

1. Pengawasan Hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Hakim Konstitusi. 
2. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Undang-undang. 

Secara kronologis, ketetapan tentang pengawasan terhadap hakim 

Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Y udisial telah mengalami beberapa kali 

perubahan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 13 ayat 

(b): Komisi Yudisial mempunyai wewenang menegakkan kehormatan dan 

keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Tentang siapa yang masuk 



dalam kategori sebagai hakim dalam Pasal 13 ayat (b) tersebut telah pula 

dijelaskan dengan tegas dalam bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (5) Nomor 

22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, adalah: Hakim Agung dan hakim 

pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang 

dimaksud dalarn Wndang-undang Basar 1945. 

Mengenai pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, 

berdasarkan putusan Nomor 005/PUU-1Vl2006 telah dibatalkan dm pada 

intinya bahwa Komisi Yudisial tidak lagi berwenang mengawasi hakim 

Mahkamah Konstitusi tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang 

cakupan pengertian hakim ini sesuai dengan ketentuan Pasal24C U L .  1945, 

betsifat final dan mengikat sehinga tidak bisa dimasukkan la@ di dalarn UU 

tantang Komisi Yudisial yang bam nanti. Satu-satunya jalan untuk 

mengembalikan masalah ini ke garis politik hukum yang benar hanyalah 

melalui amandemen konstitusi yang hams menegaskan tentang itu secara 

eksplisit; sebab kita tak bisa membiarkan MK dan hakim-hakimnya menjadi 

lembaga super yang tak bisa d i a ~ a s i . ~ ~ ~  

Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dibedakan antara hakim yang 

dapat diawasi oleh Komisi Yudisial, yaitu sesuai dengan Pasal40 ayat (1) dan 

hakim yang tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial, yaitu h a k h  Mahkamah 

Konstitusi, sesuai dengan Pasal44 ayat (1) 

563~ihat: Mod. Mahhd MD., Komisi Yudisial dalam Mosaik Ketatanegmaan Kita, Bunga Rampai 
Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Jakarta: Komisi Yudisial, hlm. 18. 



Selanjutnya, persoalan pengawasan terhadap hakim Mahkamah 

Konstitusi tertumpu pada rumusan dalarn Undang-undang tentang Mahkarnah 

Agung, Undang-undang tentang Komisi Yudisial, dan Undang-undang tentang 

Mahkamah Konstitusi yang bersinergis, jadi bukan nunusanlkaidah dalam 

Pasal24B, oleh karenanya hams ada perubahan menyeluruh terhadap UCTMA, 

UUMK, dan UUKY. 

Berdamkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 44 ayat (1) di atas pengawasan 

terhadap hakim konstitusi secara normatif bukan lagi menjadi wewenang 

Komisi Yudisial, akan tetapi karena hakim itu bukan dewa dan bukan pula 

orang suci (ma'shum), maka terhadap mereka perlu dilakukan pengawasan 

yang tidak cukup dilakukan oleh badan yang berada di dalam institusinya; ia 

hams pula diawasi oleh badan yang berada di luar institusi. Hal ini idealnya 

dimungkinkan pengawasan dimaksud dilakukan oleh Komisi Yudisial, yaitu 

dengan pengawasan eksternal. Begitu pula pengawasan terhadap para hakim 

yang berada di Mahkamah Konstitusi, di samping memiliki Majelis Hakim 

Konstitusi yang berperan sebagai pengawas internal, ia juga seyogyanya 

diawasi oleh Kom isi Yudisial, yang berperan sebagai pengawas eksternal. 

Jika pada saatnya amandemen lanjutan atas UUD 1945 akan 

dilakukan, maka perlu adanya penegasan atas fiangsi-fbngsi tersebut yang pada 

pokoknya mengarah pada penguatan Komisi Yudisial sebagai lembaga 

pengawasan eksternal dalam rumpun kehakirnan sesuai dengan original intent 

yang melatarbelakangi pembentukannya di dalam konstitusi. Dalam kaitan ini 

pengawasan atas perilaku hakim oleh Komisi Yudisial bukan hanya mencakup 



hakim di lingkungan MA, tetapi juga perlu dicakupkan terhadap para hakim 

konstitusi. Pencakupan yang demikian ini penting karena selain perlu 

mutlaknya akuntabilitas atau tanggung jawab semua hakim juga masih dalam 

pengertian yang dianut oleh MK sendiri bahwa pengawasan itu lebih tertuju 

pada perilaku individu-individu hakim dan bukan pada institusi MK (dan MA) 

sebagai pemegang kekuasaan kehal~iman.~~~ 

Lebih lanjut dijelaskan dalam buku Perkembangan dan Konsolidasi 

Lembaga Negara Pasca Reformasi: Dijadikannya hakim Konstitusi pada 

Mahkamah Konstitusi juga sebagai pihak yang diawasi perilakunya oleh 

Komisi Yudisial ditentukan oleh Undangundang tentang Komisi Yudisial, 

bukan oleh Undang-undang tentang Mahkarnah Konstitusi. Apabila dikaitkan 

dengan original intent dan sistimatika Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan 

Pasal 24C, sangat jelas bahwa tugas konstitusional Komisi Yudisial hanya 

terkait dengan Mahkamah Agung dan h&im di lingkungan Mahkamah Agung 

saja. Apalagi, hakim Konstitusi sangat berbeda dari hakim biasa yang 

meru pakan hakim karena profesi atau jedges by profession. Sedangkan hakim 

konstitusi adalah hakim karena jabatan lima tahunan. Karena itu, etika profesi 

yang hams ditegakkan oleh Komisi Yudisial memang terkait dengan 

Mahkamah Agung. 

Di samping itu, kesulitan akan dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi 

jika sengketa kewenangan konstitusional terjadi antara Mahkamah Agung 

- -- 

56eLihat: Moh. Mahfud MD, Konstitmi &n H u h  &lam Kontrmersi Isu, Rajawali Pers, 
PT Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 272. lihat pula: Jimly asysyiddiqie, Perkambangan 
&n Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Raformasi, Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 157. 



dengan Komisi Yudisial. Bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat bertindak 

sebagai hakim yang adil dan imparsial, jika Mahkamah Konstitusi sendiri 

dijadikan salah satu pihak yang diawasi oleh Komisi Yudisial. 

Ketika rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi 

sedang dibahas oleh DPR dan Pemerintah, saya sendiri selaku tim ahli 

pemerintah menyarankan agar hakim konstitusi juga ditentukan sebagai hakim 

yang diawasi oleh Komisi Yudisial dengan menahirkan kata "hakim" dalam 

Pasal 24B UWD 1945 secara meluas. Akan tetapi, semua anggota Pansus UU 

tentang MK yang sebagian besar adalah mantan anggota panitia ad hoc I 

Badan Pekerja MPR yang terlibat dalam perurnusan Pasal24A, Pasal24B, dan 

Pasal 24C UUD 1945, semua menolak karena alasan bahwa ha1 itu 

bertentangan dengan UUD 1945 .565 

Dari panclangan tersebut di atas memberikan kejelasan bahwa dalam 

perdebatan panitia ad hoc I Badan Pekerja MPR menolak gagasan dan usulan 

bahwa hakim Mahkamah Konstitusi diawasi oleh Komisi Yudisial, sedangkan 

Mahkamah Agung dan hakim yang berada di bawahnya menjadi objek 

pengawasan ~omi'si Yudisial tersebut. 

Sebagai dasar hukum pengawasan terhadap Hakim pada Tingkat 

Pertama untuk Peradilan Umum tertuang pada Pasal 13A yaitu berbunyi: 

Pasal 13A 

1. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah 
AIwg. 

565~imly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara setelah 
Reformmi, Jakarta, Sejend h&Rl, 2006, hlm.'157. 



2. Selain pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I), untuk 
menjaga dan menegakkan kehorrnatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim, pengawasan ekstemal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi 
Yudisial. 

Pasal 13B 

1. Hakim hams memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, 
profesional, bertaqwa dan berakhlak mulia, s e e  berpengalaman di bidang 
hukum. 

2. Hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim 
9 

Pasal 13C 

1. Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. 

2. Dalam ha1 terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang 
dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hai l  pengawasan ekstemal yang 
dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh 
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 

Dasar hukum pengawasan tersebut lebih lengkapnya terdapat 6 (enam) 

pasal, yaitu: Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, Pasal 13E dan Pasal 

13F Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang 

Pembahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum. 

Dasar hukum pengawasan pada lingkungan Peradilan Agama diatur 

dalam 6 (enam) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, 

Pasal 12E, dan Pasal 20F Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 50 

Tahun 2009 tentang Pembahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama. Diantara pasal-pasal tersebut ialah Pasal 12A, 

berbunyi: 



Pasal 12A 

1. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilahkan oleh Mahkamah 

Agung. 

2. Selain pengawasan sebagairnana yang dimaksud pada ayat (I), untuk 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi 
Yudisial. 

1. Hakim hams memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, 
profesional, bertaqwa, berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang 
huhm. 

2. Hakim wajib menaati kode etik perilaku hakim. 

Pasal l2C 

1. Dalarn melakukan pengawasan hakirn sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
12, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. 

2. Dalam ha1 terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang 
dilakukan oleh Mahkamah Agung clan hasil pengawasan ekstemal yang 
dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh 
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 

Sedangkan dasar hukum pengawasan bagi Hakim pada lingkungan 

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam 6 (enam) Pasal yakni: Pasal 13A, 

Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, Pasal 13E, Pasal 13F yang diantaranya 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13A 

1. Pengawasan internal atas tingkah l a h  hakim dilakukan oleh Mahkarnah 

Agung- 

2. Selain pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I), untuk 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim, pengawam eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi 
Yudisial. 



Pasal 13B 

1. Hakim h a m  memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, 
profesional, bertaqwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang 
hukum. 

2. Hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim 

Pasal 13C 

1. Dalam melakukan pengawasan hakii  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. 

2. Dalam ha1 terdapat perbedaan antara hqil pengawasan internal yang 
dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang 
dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan bersarna dilakukan oleh 
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa kedudukan Komisi 

Yudisial adalah lembaga yang mandiri yang secam konstitusional mempunyai 

kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan berwewenang 

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 

tentang Mahkarnah Agung terdapat beberapa pasal di antaranya Pasal 32A 

memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melaksanakan 

pengawasan Hakim Agung dan Hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung dengan 

pengawasan secara eksternal. Begitu pula Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang 

Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang 

Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor: 5 1 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua :atas Undang-undang 

Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing 



terdapat beberapa pasal yang memuat tentang pengawasan secara eksternal yang 

merupakan wewenang Komisi Yudisial, namun demikian tetap harus 

berkoordinasi dengan Mahkarnah Agung yang mempunyai kewenangan 

pengawasan secara internal dengan mengacu pada kode etik dan pedoman 

perilaku hakim yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 

Secara historis sebelum Komisi Yudisial ini dibentuk ada gagasan Majelis 

Penelitian Pengawasan Hakim yang bertugas untuk meneliti dan menyeleksi baik 

untuk promosi hakim maupun penindakan hakim, ha1 ini muncul sekitar tahun 

1968, namun tidak berhasil dimasukkan ke dalam Undang-undang Kekuasaan 

Kehakiman. Setelah tahun 1999, dalam era reformasi, maka muncul gagasan baru 

tentang lembaga pengawas bagi lembaga peradilan (Hakim Agung), gagasan ini 

diakomodir dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24B, yaitu Komisi Yudisial 

dan secara legitimit dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 

tentang Komisi Yudisial yang bertugas mengusulkan calon Hakim Agung dan 

tugas lain, yaitu menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga 

perilaku hakim melalui wewenang pengawasan. Akan tetapi setelah adanya 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1V/2006 wewenang pengawasan 

tersebut sangat dibatasi dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. Setelah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah 

Agung dan Undang-undang lainnya ditetapkan, maka kewenangan Komisi 

Yudisial tentang Pengawasan secara eksternal dikukuhkan kembali dengan 

menggunakan patokan pedoman perilaku hakii melalui SK bersarna antara 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dengan pola kerja koordinatif antara 

kedua lembaga tersebut. 



BAB VI 
P E N U T U P  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengkajian dan penguraian dalam disertasi ini maka 

kesimpulan yang dapat ditarik dari pokok-pokok masalah penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Kedudukan Komisi Yudisial merupakan lembaga negara mandiri yang 

sederajat dengan lembaga negara lainnya, ia muncul dalam upaya 

mengawal perilaku hakim yang dijamin oleh konstitusi berada di ranah 

kekuasaan kehakirnan untuk terwujudnya keadilan proses dan substansi 

peradilan melalui keputusan hakim. 

Sedangkan kewenangannya ialah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung 

kepada DPR dan mempunyai wewenangan lain dalam rangka menjaga dan 

menegakkan kehonnatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

2. Kedudukan Komisi Yudisial, setelah putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 005ffUU-IVl2006, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

merupakan lembaga negara mandiri yang sederajat dengan lembaga negara 

lainnya, termasuk kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung 

kepada DPR, sedangkan wewenang pengawasan terhadap Hakirn Agung 

dan hakii di bawahnya tetap masih ada, dengan catatan sejumlah pasal 

dalam Undang-undang Komisi Yudisial sepanjang mengenai pelaksanaan 

fingsi pengawasan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat, karenanya fingsi tersebut dapat dikategorikan sebagai 

penunjang. Dalam ha1 pengawasan terhadap hakim Mahkarnah Konstitusi 

dinyatakan tidak berada di bawah wewengan Komisi Yudisial. 



3. Kedudukan Komisi Yudisial, setelah diundanghnya Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang 

Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang 

lainya yang berkaitan dengan Peradilan, dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia merupakan lembaga negara mandiri yang sederajat dengan 

lembaga negara lainnya, termasuk kewenangan mengusulkan pengangkatan 

Hakim Agung kepada DPR, clan berkewenangan mengadakan pengawasan 

terhadap perilaku Hakim Agung dan hakim-hakim yang berada di bawah 

Mahkamah Agung secara ekstemal dengan menggunakan pedoman perilaku 

hakim yang dibuat bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 

Dari ketiga kesimpulan yang telah disebutkan di atas maka temuan dari 

penelitian ini ialah: Komisi Yudisial sebagai lembaga negara mandiri yang 

sederajat dengan lembaga negara lainnya akan tetapi dalam melaksanakan 

fungsi pengawasan mengacu pada PPH yang dibuat bersama antara 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kedudukan Komisi Yudisial berada 

di ranah kekuasaan kehakiman, akan tetapi ia bukan pelaksana kekuasaan 

kehakiman, melainkan pelaksana code of ethics atau kode etik hakim dengan 

melakukan pengawasan prilaku Hakim Agung dan hakim-hakim di bawah 

Mahkamah Agung. 

B. Saran-saran 

Ada beberapa saran yang penulis berikan berkenaan dengan hasil 

kajian dalam disertasi ini. Beberapa saran tersebut adalah: 

1. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial perlu segera diselesaikan oleh DPR dan Pemerintah, 



terutama menyangkut hngsi pengawasan Komisi Yudisial agar dapat 

dijalankan secara terpadu dengan fungsi pengawasan internal yang 

dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi; 

2. Perubahan terhadap UUD 1945 ke depan idealnya mengatur tentang 

kedudukan dan wewenang pengawasan Komisi Yudisial sebagai leinbaga 

negara serta hubungannya dengan sistem kekuasaan kehakiman dan sistem 

penegakan hukum di Indonesia, termasuk pula pengawasan terhadap 

Hakim Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya perlu ada perubahan 

UUKY, UCJMA, UUMK, dan perubahan UUD 1945 Pasal 24C serta 

mengenai pasal-pasal yang memuat tentang pengawasan. 

3. Komisi Yudisial perlu diberikan kewenangan untuk melakukan 

pengawasan terhadap perilaku hakim di seluruh tingkatan atau lingkungan 

peradilan di Indonesia, termasuk terhadap Hakim Mahkamah Agung, 

Hakim Mahkarnah Konstitusi, dan Hakim ad.hoc. Oleh karena itu, ke 

depan idealnya Pasal 24B UUD 1945 perlu direvisi, termasuk beberapa 

ketentuan di dalam UU KY yang terkait dengan pengaturan tentang subjek 

dan objek pengawasan; pengaturan tentang prosedur pengawasan; 

pengaturan tentang instrumen pengawasw pengaturan tentang wilayah 

pengawasan; dan pengaturan tentang pembentukan, susunan, keanggotaan, 

kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial. 

4. Komisi Yudisial berada pada Bab IX merupakan ranah kekuasaan 

kehakiman, akan tetapi ia bukan pekaksana kekuasaan kehakiman, 

seyogyanya ke depan lembaga tersebut cenderung dimasukkan pada 

lembaga kekuasaan kehakiman, meskipun fungsinya code of ethic. 
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