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ABSTRAK 
 

Setelah reformasi bergulir pada media 
Mei 1998 yang lalu banyak sekali tuntutan 
yang diajukan oleh masyarakat. Salah 
satunya adalah memberantas mafia hu-
kum, mafia kasus, jual beli pasal yang 
bermuara pada ketidakberpihakan pu-
tusan hakim terhadap keadilan. Hakim se-
lalu menjadi sasaran empuk hujatan dari 
berbagai pihak karena mudah terpenga-
ruh oleh pihak-pihak yang ingin memper-
jualbelikan keadilan. 

Oleh karena itu perlu sebuah lembaga 
independen untuk mengawasi kinerja ha-
kim dalam rangka membersihkan penga-
dilan dari praktik-praktik kotor tersebut. 
Komisi Yudisial dibentuk untuk mengawasi 
para hakim nakal yang sering mengkhia-
nati hukum dan keadilan yang menjadi 
harapan semua orang. 
 
Kata Kunci : Komisi Yudisial, Pengawa-

san, Hakim, Mahkamah 
Agung 

 
PENDAHULUAN 

 
Dalam beberapa tahun belakangan 

ini, ada beberapa kasus suap, gratikasi 
yang melibatkan hakim sebagai pelaku-
nya. Hal itu tentu saja mengguncang 
dunia hukum d Indonesia. Hakim sebagai 
penegak hukum seharusnya menjadi con-
toh teladan dalam mewujudkan etika 
dalam menjalankan tugasnya. Perilaku 
menyimpang yang dilakukan oleh oknum 
hakim itu tentu saja membuat citra dan 
image yang sangat buruk bagi dunia 
peradilan. 

Reformasi pada medio Mei 1999 me-
munculkan salah satu tuntutan yang 
sifatnya fundamental yaitu reformasi lem-
baga peradilan. Lembaga peradilan pra-
reformasi memiliki banyak kelemahan 
salah satunya ketidakpercayaan publik 

terhadap putusan yang dihasilkan terkait 
praktik kolusi, suap dan gratifikasi. 

Mahkamah Agung (MA) merupakan 
puncak kekuasaan kehakiman di 
Indonesia. Kekuasaan kehakiman itu 
seperti yang ditegaskan dalam Penjelasan 
Pasal 24 dan 25 UUD 1945 merupakan 
kekuasaan yang merdeka, terlepas dari 
pengaruh kekuasaan pemerintah. Pada 
praktiknya Mahkamah Agung (MA) se-
bagai institusi tertinggi di bidang per-
adilan, masih dinilai secara negatif oleh 
masyarakat, setidaknya hal itu dapat 
dilihat dari berbagai survei dan berita yang 
dilakukan oleh beberapa lembaga survei 
di Indonesia. Penilaian itu bukan tanpa 
alasan dan argumentasi. Berbagai ren-
tetan peristiwa yang menuai tanggapan 
negatif masyarakat, yang menunjukkan 
bahwa Mahkamah Agung (MA) punyai 
citra yang tidak cukup baik (Ashshiddiqie, 
2012). 

Atas dasar latar belakang itulah 
muncul kebutuhan adanya lembaga inde-
penden yang dibentuk dan diberikan we-
wenang oleh konstitusi untuk melakukan 
pengawasan terhadap para hakim agar 
tetap mematuhi kode etik hakim dan 
ketentuan hukum (Patrialis Akbar, 2013). 
Lembaga yang dimaksud kemudian diberi 
nama Komisi Yudisial. Munculnya Komisi 
Yudisial merupakan jawaban konkrit ter-
kait ketidakpercayaan terhadap lembaga 
peradilan (Komisi Hukum Nasional, 2013). 

Kehadiran Komisi Yudisial (KY) men-
jadi sangat urgen dalam upaya mendo-
rong reformasi pengadilan, termasuk yang 
bertalian dengan menjaga dan menegak-
kan kehormatan, keluruhan martabat, 
wibawa, etika serta perilaku hakim di 
Indonesia. 

Kehadiran Komisi Yudisial melalui 
amandemen ketiga UUD NRI 1945 pada 
Pasal 24 B mengamanatkan terbentuknya 
KY. Lembaga ini mempunyai peran sig-
nifikan dalam rangka mengaktualisasikan 
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gagasan kehakiman yang merdeka dari 
campur tangan kekuasaan lain di luarnya 
dan tidak memihak (independent and 
impartial judiciary) (Ashshiddiqie, 2005). 

 
PEDOMAN PERILAKU HAKIM 

 
Sebagai sebuah profesi yang berkai-

tan dengan proses di pengadilan, definisi 
hakim tercantum dalam Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana atau yang biasa disebut 
dengan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 KUHAP 
menyebutkan hakim adalah pejabat per-
adilan negara yang diberi wewenang oleh 
undang-undang untuk mengadili. 

Hakim atau qadhi  yaitu orang yang 
diangkat oleh pemerintah untuk memutus-
kan gugatan dan perselisihan di antara 
manusia. Sebab pemerintah tidak bisa 
melakukan semua tugas ini (Aliyah, 2004). 
Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah Vol. 1785 
mengatakan bahwa hakim adalah orang 
yang diangkat dan ditetukan oleh pihak 
pemerintah untuk memutuskan gugatan 
dan perselisihan yang terjadi di antara 
manusia sesuai dengan hukum yang 
berlaku. 

Dari sisi etimologi, banyak makna 
yang digunakan secara beraneka ragam 
dari al-qadha, antara lain al-faragh artinya 
putus, selesai, dan menyelesaikan 
(Madkur, 1964), imdha’ al-amri yang ber-
arti menetapkan sesuatu (Soenarjo, 
1971), al-hatmu wa al-amru yang berarti 
mewajibkan dan memerintahkan (Al-
Anshari), al-ada’ yang berarti menunaikan, 
membayar, dan melaksanakan (Rahman, 
1977), al-fashl yang berarti memutuskan 
(Tasawwuli, 1957). 

Hakim sebenarnya memiliki kedudu-
kan dan peranan yang sangat penting 
demi tegaknya sebuah wibawa hukum di 
mata warga negara. Oleh karena itu, 
terdapat beberapa nilai yang semestinya 
dianut dan wajib dihormati oleh penyan-
dang profesi hakim dalam menjalankan 
tugasnya. Nilai dalam kapasitas sebagai 
sebuah sifat atau kualitas dari sesuatu 
yang bermanfaat bagi kehidupan manu-
sia, baik lahir maupun batin. Bagi ma-
nusia, nilai dijadikan sebagai landasan, 
alasan atau motivasi dalam bersikap dan 
bertingkah laku, baik disadari atau pun 
tidak. 

 
 

Nilai-nilai yang mesti dimiliki oleh se-
orang yang menjabat sebagai hakim 
sebagai berikut: 
1. Profesi hakim adalah profesi yang 

merdeka guna menegakkan hukum 
dan keadilan berdasarkan Pancasila 
demi terselenggaranya Negara hukum 
Republik Indonesia. Di sini terkandung 
nilai kemerdekaan dan keadilan. 

2. Selanjutnya, nilai keadilan juga ter-
cermin dari kewajiban hakim untuk 
menyelenggarakan peradilan secara 
sederhana, cepat, dan biaya ringan, 
agar keadilan tersebut dapat dijang-
kau semua orang. 

3. Dalam mengadili, hakim juga tidak 
boleh membeda-bedakan orang dan 
wajib menghormati asas praduga tak 
bersalah. Kewajiban menegakkan ke-
adilan ini tidak hanya dipertanggung-
jawabkan secara horizontal kepada 
sesama manusia, tetapi juga secara 
vertikal kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. 

4. Hakim tidak boleh menolak untuk me-
meriksa dan mengadili suatu perkara 
yang diajukan dengan dalih bahwa 
hukumnya tidak ada atau kurang 
jelas. Apabila hakim melihat adanya 
kekosongan hukum karena tidak ada 
atau kurang jelasnya hukum yang 
mengatur suatu hal, maka ia wajib 
menggali nilai-nilai hukum yang hidup 
dalam masyarakat. Nilai ini dinama-
kan sebagai nilai keterbukaan. 

5. Hakim wajib menjunjung tinggi kerja 
sama dan kewajiban korps. Nilai kerja 
sama ini tampak dari persidangan 
yang berbentuk majelis, dengan 
sekurang-kurangnya terdiri dari tiga 
orang hakim. Sebelum menjatuhkan 
putusannya, para hakim ini melakukan 
musyawarah secara tertutup (Kansil, 
1996). 
Profesi hakim sebagai salah satu dari 

profesi hukum sering dideskripsikan se-
bagai penegak keadilan. Oleh karen itu, 
hakim juga digolongkan sebagai profesi 
luhur (officium nobile), yaitu profesi yang 
pada hakikatnya merupakan pelayanan 
pada manusia dan masyarakat (Mustofa, 
2006). 

Pedoman Perilaku Hakim merupakan 
panduan keutamaan moral bagi Hakim, 
baik dalam menjalankan tugas profesinya 
maupun melakukan hubungan kemasya-
rakatan di luar pengadilan. Hakim sebagai 
manusia yang juga memiliki kewajiban 
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moral untuk berinteraksi dengan masya-
rakat sebagai bagian dari makhluk sosial, 
juga tidak terleapas dari norma-norma 
etika dan adaptasi kebiasaan yang 
berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. 

Hakim sebagai sebuah profesi tentu 
saja memiliki kode etik dalam menjalan-
kan tugasnya. Menurut Purwoto S. 
Gandasubrata sebagaimana dikutip oleh 
Wildan Suyuthi Mustofa bahwa etika pro-
fesi merupakan etika moral yang khusus 
diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi 
yang bersangkutan, karena setiap profesi 
mempunyai identitas, sifat/ciri dan standar 
profesi tersendiri, sesuai dengan kebutu-
han profesi masing-masing (Mustofa, 
2013).  

Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 
tentang Komisi Yudisial ditegaskan: 

Kode etik dan/atau pedoman perilaku 
hakim adalah panduan dalam rangka 
menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluruhan martabat, serta perilaku hakim 
dalam menjalankan tugas profesinya dan 
dalam hubungan kemasyarakatan di luar 
kedinasan. 

Kode etik profesi hakim ialah aturan 
tertulis yang harus dipedomani oleh setiap 
hakim Indonesia dalam melaksanakan 
tugas profesi sebagai hakim (Pramudya 
dan Widiatmoko, 2010). Profesi hakim 
(hukum) mempunyai kedudukan atau tu-
gas khusus, karena fungsinya itu memer-
lukan persyaratan-persyaratan yang lebih 
berat. Hukum mengatur tindakan-tindakan 
manusia yang nyata dan harus mendasar-
kan pengaturannya (termasuk pembuktian 
dan sanksinya) pada tindakan-tindakan 
nyata pula (Mustofa, 2004). 

Kode etik adalah norma dan asas 
yang diterima oleh suatu kelompok ter-
tentu sebagai landasan tingkah laku. 
Menurut Abdulkadir Muhammad, kode etik 
profesi adalah norma yang ditetapkan dan 
diterima oleh kelompok profes yang me-
ngarahkan dan memberi petunjuk kepada 
anggota bagaimana seharusnya berbuat 
dan sekaligus menjamin mutu moral 
profesi di mata masyarakat (Abdulkadir 
Muhammad, 2006). 

Contoh dari etika profesi, kode etik 
hakim ialah The 4 Commandments for 
judged  dari Socrates, yakni: 

1. To hear courteously (mendengar de-
ngan sopan, beradab). 

2. To answer wisely (menjawab bijak-
sana, arif). 

3. To consider soberly (mempertim-
bangkan tak terpengaruh). 

4. To dicede 
Untuk menjamin terciptanya penga-

dilan yang mandiri dan tidak memihak, 
maka diperlukan pula pemenuhan kecu-
kupan sarana dan prasarana bagi Hakim, 
baik selaku penegak hukum maupun se-
bagai warga negara. Oleh karena itu, 
menjadi tugas dan tanggung jawab 
negara untuk memberikan jaminan ke-
amanan bagi Hakim dan Pengadilan, ter-
masuk kecukupan kesejahteraan, kelaya-
kan fasilitas dan anggaran. 
 

KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL 
DALAM MENGAWASI PERILAKU 

HAKIM DI LINGKUNGAN                 
MAHKAMAH AGUNG 

 
Salah satu isu penting dalam aman-

demen ketiga UUD 1945 adalah eksis-
tensi Komisi Yudisial dalam struktur ke-
tatanegaraan Indonesia. Hal ini dapat 
dilihat dari Pasal 24 B UUD 1945 bahwa: 
1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang 

berwenang mengusulkan pengang-
katan hakim agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga 
dan menegakkan kehormatan, keluhu-
ran martabat, serta perilaku hakim. 

2. Anggota Komisi Yudisial harus mem-
punyai 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 keanggo-
taan Komisis Yudisial diatur dengan 
undang-undang. 
Pembentukan Komisi Yudisial (KY) 

mempunyai landasan  konstitusional yang 
kuat karena merupakan amanat UUD 
1945. Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 
24B ayat 1 mengamanatkan pembentukan 
Komisi Yudisial (KY) yang memiliki kewe-
nangan mengusulkan pengangkatan ha-
kim agung dan mempunyai wewenang 
lain dalam rangka menjaga dan mene-
gakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim. 

Oleh karena itulah, pemerintah dan 
DPR menetapkan UU No. 22 Tahun 2004 
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tentang Komisi Yudisial untuk mengatur 
lebih lanjut susunan, kedudukan dan hal-
hal lainnya yang terkait dengan KY. 
Berdasarkan Pasal 20 UU No. 22 Tahun 
2004 menyatakan : “Dalam melaksanakan 
wewenang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial  mem-
punyai tugas melakukan pengawasan 
terhadap perilaku hakim dalam rangka 
menegakkan kehormatan dan keluruhan 
martabat serta menjaga perilaku hakim. 

Sangat disayangkan pada tanggal 16 
Agustus 2006, kewenangan Komisi 
Yudisial dalam bidang pegawasan telah 
dicabut dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006. Putusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut meliputi 
pembatalan sebagian pasal-pasal yang 
berkaitan dengan kewenangan penga-
wasan terhadap Hakim, Hakim Agung dan 
Hakim Konstitusi yang terdapat dalam 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 
tentang Komisi Yudisial, antara lain 
1. Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai 

kata-kata Hakim Mahkamah Konsti-
tusi. 

2. Pasal 20, yang berbunyi, Dalam 
melaksanakan wewenang sebagai-
mana dimaksud Pasal 13 huruf b, 
Komisi Yudisial mempunyai tugas me-
lakukan pengawasan terhadap perila-
ku hakim dalam rangka menegakkan 
kehormatan dan keluruhan martabat 
serta menjaga perilaku hakim. 

3. Pasal 21 yang berbunyi: Untuk kepen-
tingan pelaksanaan kewenangan se-
bagaimana dimaksud Pasal 13 huruf 
b, Komisi Yudisial bertugas mengaju-
kan usul penjatuhan sanksi terhadap 
hakim kepada pimpinan Mahkamah 
Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi 

4. Pasal 22 ayat (1) e, yang berbunyi: 
Dalam melaksanakan pengawasan 
sebagaimana yang dimaksud Pasal 
20, Komisi Yudisial membuat laporan 
hasil pemeriksaan yang berupa reko-
mendasi dan disampaikan kepada 
Mahkamah Agung dan/atau Mah-
kamah Konstitusi, serta tindasannya 
disampaikan kepada Presiden dan 
DPR. 

5. Pasal 22 ayat (5), yang berbunyi: 
Dalam hal badan peradilan atau ha-
kim tidak memenuhi kewajiban seba-
gaimana dimaksud pada ayat (4), 
Mahkamah Agung dan/atau Mah-
kamah Konstitusi wajib memberikan 
penetapan berupa paksaan kepada 

badan peradilan atau hakim untuk 
memberikan keterangan atau data 
yang diminta. 
Komisi Yudisial (KY) yang dibentuk 

melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2004 tentang Komisi Yudisial merupakan 
lembaga negara yang oleh Pasal 24 B 
UUD 1945 diamanatkan memiliki bebe-
rapa wewenang, yaitu: 
1. Mengusulkan pengangkatan hakim 

agung. 
2. Menjaga dan menegakkan kehorma-

tan, keluruhan martabat, serta perila-
ku hakim. Ketentuan dalam konstitusi 
tersebut menegaskan bahwa Komisi 
Yudisial dibentuk untuk melakukan 
dua fungsi, yaitu pengusulan peng-
angkatan hakim agung dan penga-
wasan terhadap pelaksanaan pedo-
man perilaku hakim. 
Pasal 24 B ayat (1) ini mengatur dua 

hal, pertama, sifat kelembagaan KY, yakni 
mandiri dan kedua, mengatur kewena-
ngan KY. Sifat mandiri dari KY merupakan 
persyaratan mutlak yang harus melekat 
dalam diri KY apabila ia dikehendaki 
dapat bertugas secara optimal dalam me-
laksanakan fungsi pengawasan terhadap 
para hakim. Kemandirian inilah yang di-
beri makna bahwa lembaga ini tidak dapat 
dan tidak boleh dicampuri atau diinter-
vensi oleh kekuasaan lain atau pihak 
lain.Sebagai konsekuensi kemandirian itu 
kedudukan-kedudukan lembaga KY tidak 
berada di bawah lembaga negara yang 
lain atau berada di dalam struktur lem-
baga negara lain, termasuk lembaga 
negara pelaku kekuasaan kehakiman 
yang di dalamnya terdiri dari para hakim 
yang menjadi objek kekuasaannya 
(Patrialis Akbar, 2013). 

Salah satu persyaratan mutlak atau 
conditio sine qua non dalam sebuah 
negara yang berdasarkan hukum adalah 
pengadilan yang mandiri, netral (tidak 
berpihak), kompeten dan berwibawa yang 
mampu menegakkan wibawa hukum, 
pengayoman hukum, kepastian hukum 
dan keadilan. Hanya pengadilan yang 
memiliki semua kapasitas dan kualitas 
yang dapat menjamin pemenuhan hak-
hak rakyat akan keadilan. Sebagai aktor 
penting dalam lembaga peradilan, posisi 
dan peran hakim menjadi sangat penting, 
terlebih dengan segala kewenangan yang 
dimilikinya. 

UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (2) dan 
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
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48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman menyatakan bahwa hakim 
pada dasarnya memiliki 3 (tiga) fungsi 
yaitu, menerapan hukum apa adanya 
(rechtsteopassing), menemukan hukum 
(rechtsvinding), dan menciptakan hukum. 

Bagir Manan mengatakan bahwa 
menerapkan hukum artinya hakim harus 
mampu memberikan putusan hukum atas 
peristiwa kongkrit dengan norma hukum 
tertulis apa adanya, tanp harus melakukan 
penafsiran atas peristiwa kongkrit dengan 
norma hukum tertulis. Hakim dalam 
perspektif ini bersifat pasif dan hanya 
mensinkronkan antara peristiwa hukum 
kongkrit dengan norma hukum tertulis 
(Bagir Manan, 2009). 

Fungsi menemukan hukum artinya 
hakim bertindak memberikan makna  ter-
hadap norma hukum tertulis ketika diha-
dapkan dengan peristiwa kongkrit. 
Pemaknaan atas suatu norma tersebut di-
lakukan melalui instrumen yang jelas yaitu 
metode penafsiran, analogi, penghalusan 
hukum, konstruksi hukum. Setiap metode 
yang dipergunakan harus memerhatikan 
keperluan dan urutan logis untuk men-
dapatkan makna yang tepat, benar, adil 
dan waj dalam suatu peristiwa hukum 
kongkrit. 

Fungsi menciptakan hukum dikons-
truksikan sebagai upaya hakim yang ha-
rus memutus suatu perkara tetapi tidak 
tersedia norma hukum tertulis yang dijadi-
kan dasar pijakan atau terjadi kekosongan 
hukum. Fungsi ini harus dijalankan oleh 
hakim, karena pada prinsipnya hakim ti-
dak boleh menolak perkara dengan ala-
san tidak terdapat norma hukum tertulis 
yang menjadi dasar pijak atas peristiwa 
kongkrit/perkara. 

Agar fungsi-fungsi tersebut dapat 
dijalankan oleh hakim dan menghasilkan 
putusan yang berkualitas, maka dengan 
sendirinya kinerja hakim harus didukung 
oleh kemampuan intelektualitas yang me-
madai, moralitas, dan integritas serta pe-
mihakan kepada nilai kebenaran, kepas-
tian, keadilan, dan kemanfaatan (Hoesein, 
2013). 

Oleh sebab itu semua kewenangan 
yang dimiliki oleh hakim harus dilaksana-
kan dalam rangka menegakkan hukum, 
kebenaran dan keadilan tanpa pandang 
bulu dengan tidak membeda-bedakan 
orang. 

Oleh karena itu semua elemen 
bangsa sepakat bahwa perlu sebuah ins-

titusi untuk menjaga marwah, martabat 
jabatan hakim di tengah-tengah godaan 
yang kuat untuk meruntuhkan institusi 
hukum di Indonesia. Dengan kehormatan 
dan keluruhan martabatnya itu kekuasaan 
kehakiman yang merdeka dan bersifat 
imparsial (independent and impartial 
judiciary) dapat diwujudkan, yang juga di-
imbangi oleh prinsip akuntabilitas kekua-
saan kehakiman, baik dari segi hukum 
maupun etika. 

Komisi Yudisial dibentuk di luar struk-
tur Mahkamah Agung yang diharapkan 
melalui institusi itu aspirasi masyarakat di 
luar struktur resmi dapat dilibatkan dalam 
proses pengangkatan Hakim Agung serta 
dilibatkan pula dalam proses penilaian 
terhadap etika dan kemungkinan pember-
hentian para hakim karena pelanggaran 
terhadap etika. 

Pada dasarnya KY adalah sebuah 
lembaga yang masih tergolong baru di 
Indonesia yang bersifat mandiri yang di-
berikan wewenang untuk mengusulkan 
pengangkatan Hakim Agung dan kewe-
nangan lain yaitu menjaga (mengawasi) 
dan menegakkan kehormatan, keluruhan 
serta perilaku hakim. Untuk melaksanakan 
wewenangnya itu secara efektif tentu saja 
dibutuhkan sebuah pedoman tentang 
etika dan perilaku hakim. 

Dalam menjaga dan menegakkan ke-
hormatan hakim, Komisi Yudisial akan 
memerhatikan apakah keputusan yang 
dibuat sesuai dengan kehormatan hakim 
dan menegakkan keluhuran martabat 
hakim. Komisi Yudisial juga harus menga-
wasi apakah profesi hakim itu dijalankan 
sesuai dengan pedoman etika dan peri-
laku hakim, dan memperoleh pengakuan 
masyarakat, serta mengawasi dan men-
jaga agar para hakim tetap dalam hakikat 
kemanusiaannya, berhati nurani, sekali-
gus memelihara harga dirinya, dengan 
tidak melakukan perbuatan tercela. 

Selain itu, yang menjadi alasan 
utama bagi terwujudnya Komisi Yudisial 
dalam sebuah Negara hukum adalah: 

1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat 
melakukan monitoring yang intensif 
terhadap kekuasaan kehakiman de-
ngan melibatkan unsur-unsur ma-
syarakat dalam spektrum yang 
seluas-luasnya dan bukan hanya 
monitoring internal saja; 

2. Komisi Yudisial menjadi perantara 
(mediator) atau penghubung antara 
kekuasaan pemerintah (Executive 
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Power) dan kekuasaan kehakiman 
(Judicial Power) yang tujuan utama-
nya adalah untuk menjamin keman-
dirian kekuasaan kehakiman dari 
pengaruh kekuasaan apapun juga 
khususnya kekuasaan pemerintah. 

3. Dengan adanya Komisi Yudisial, 
tingkat efisiensi dan efektivitas ke-
kuasaan (Judicial Power) akan se-
makin tinggi dalam banyak hal; baik 
yang menyangkut rekruitmen dan 
monitoring Hakim Agung maupun 
pengelolaan keuangan kekuasaan 
kehakiman. 

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

5. Dengan adanya Komisi Yudisial, 
kemandirian kekuasaan kehakiman 
(Judicial Power) dapat terus terjaga, 
karen politisasi terhadap perekrutan 
Hakim Agung dapat diminimalisasi 
dengan adanya Komisi Yudisial 
yang bukan merupakan lembaga 
politk, sehingga diasumsikan tidak 
mempunyai kepentingan politik 
(Komisi Yudisial, 2011). 

Ada masalah yang muncul terkait 
kewenangan untuk mengawasi para ha-
kim ini yang masih bersifat umum, se-
hingga menimbulkan perbedaan penaf-
siran yurisdiksi tugas pengawasan peri-
laku hakim. Mahkamah Agung meng-
anggap bahwa yang dimaksud dengan 
pengawasan perilaku tidak termasuk 
pengawasan atas putusan hakim (dan 
eksekusi putusan). Pengawasan terhadap 
putusan (teknis yudisial) adalah wewe-
nang Mahkamah Agung. Sebab, jika hal 
tersebut dilakukan oleh Komisi Yudisial 
dapat mengancam independensi hakim 
(Assegaf, 2011). Bahkan oleh kalangan 
hakim banyak yang mengatakan bahwa 
Komisi Yudisial bukannya menjaga mar-
tabat hakim melainkan justru menjatuhkan 
martabat hakim, bahkan mengintervensi 
kemandirian hakim (Moh. Mahfud MD, 
2007). 

Dalam batas tertentu, alasan ini da-
pat dimengerti. Apalagi ada kekhawatiran 
lain bahwa nantinya bisa jadi Komisi 
Yudisial ditempatkan  selayaknya lembaga 
banding jika ternyata ada ketidakpuasan 
pencari keadlan atas sebuah putusan. Hal 
ini pada gilirannya akan merusak sistem 
dan melahirkan ketidakpastian hukum. 

Komisi Yudisial sendiri memandang bah-
wa sudah selaya pengawasan terhadap 
putusan, masuk dalam ranah wilayah 
kerja mereka. 

Akhirnya Mahkamah Konstitusi 
melalui putusan No. 005/PUU-IV/2006 
merupakan putusan terhadap perkara 
permohonan pengujian Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 
tentang Komisi Yudisial dan pengujan 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman yang diajukan oleh 31 Hakim 
Agung kepada Mahkamah Agung. 

Dasar dari permohonan ini adalah 
dengan berlakunya UU KY, hak dan ke-
wenangan para Hakim Agung tersebut 
dirugikan yaitu dalam hal: 
a. Batasan hakim yang diatur dalam 

ketentuan: 
1. Pasal 1 angka 5 bahwa definisi 

hakim menurut UU K mencakup 
semua hakim, termasuk Hakim 
Agung dan Hakim Konstitusi. 

2. Pasal 34 ayat (3) UU Kekuasaan 
Kehakiman mengenai KY yang 
melingkupi Hakim Agung dan 
Hakim. 

b. Pengawasan hakim yang diatur dalam 
ketentuan: 
1. Pasal 20 terkait tugas KY mela-

kukan pengawsan terhadap peri-
laku hakim guna kehormatan dan 
keluruhan martabat serta menjaga 
perilaku hakim. 

2. Pasal 22 ayat (1) huruf e terkait 
rekomendasi KY terhadap hasil 
pemeriksaan perilaku hakim yang 
disampaikan kepada MA, MK de-
ngan tembusan ke Presiden dan 
DPR. Sementara, ayat (5) terkait 
kewajiban MA dan/atau MK untuk 
mengeluarkan penetapan berupa 
paksaan kepada badan peradilan 
atau hakim untuk memberikan ke-
terangan atau data yang diminta 
oleh KY dalam rangka penga-
wasan hakim. 

Berkaitan dengan fungsi pengawa-
san KY, MK berpendapat bahwa kewe-
nanan tersebut bukan untuk mengawasi 
lembaga peradilan, melainkan untuk men-
jaga dan menegakkan perilaku hakim 
sebagai individu. Selain itu, hubungan MA 
dan KY bukanlah untuk menetapkan prin-
sip cheks and balances karena hubungan 
semacam ini hanya terkait erat dengan 
prinsip pemisahan kekuasaan negara 
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(separation of power).  Mahkamah Agung 
(MA) dan Komisi Yudisial merupakan lem-
baga yang berada dalam satu kekuasaan 
yang sama, dalam hal ini kekuasaan 
kehakiman (yudikatif). Komisi Yudisial bu-
kanlah pelaksana dari kekuasaan ke-
hakiman. Komisi Yudisial berperan dalam 
pengusulan calon Hakim Agung, sedang-
kan fungsi pengawasan penuh tetap di-
pegang oleh Mahkamah Agung. 

Dengan demikin sejak dijatuhkannya 
putusan MK tersebut, KY tidak lagi berhak 
dan berwenang mengawasi hakim kons-
titusi. Padahal selama rentang waktu se-
jak berdirinya KY sampai hari dijatuh-
kannya putusan itu, menurut konstitusi, 
KY mempunyai wewenang mengawasi 
hakim Mahkamah Konstitusi, walaupun 
wewenang tersebut belum sempat diprak-
tikkan untuk memeriksa hakim konstitusi 
(Patrialis Akbar, 2013). 

Putusan MK tersebut menimbulkan 
kontroversi dan pro kontra serta kegun-
cangan dalam dunia hukum di Indonesia. 
Putusan itu mengakibatkan ketidak-
konsistenan sekaligus ketidaksamaan per-
lakuan dalam sistem pengawasan hakim 
di Indonesia. Terjadi dualisme sistem 
pengawasan hakim, di mana hakim agung 
di MA dan hakim-hakim di badan-badan 
peradilan lain di bawah MA diawasi oleh 
KY, adapun hakim konstitusi di MK yang 
nota bene adalah hakim dan MK meru-
pakan lembaga peradilan tidak diawasi 
oleh KY (Patrialis Akbar, 2013). 

Terlepas dari semua kontroversi yang 
akan tetap ada, keberadaan Komisi 
Yudisial tidak bisa dipisahkan dari ke-
kuasaan kehakiman. Jabatan hakim meru-
pakan jabatan kehormatan yang harus 
dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehor-
matannya oleh suatu lembaga yang juga 
bersifat mandiri. Aparatur penegak hukum 
yang berperan dalam upaya penegakan 
hukum penting dikedepakan independen-
sinya dari pengaruh kekuasaan politik 
Presiden atau pengaruh dari institusi 
manapun juga (Moh. Mahfud MD, 2007). 

Adanya pengawasan melekat pada 
perilaku hakim dalam menjalankan tugas-
nya akan memberikan kontrol yan efektif 
dalam upaya menegakkan keadilan. Me-
wujudkan peradilan Indonesia yang pro-
fesionaldan adil perlu dikedepankan me-
ngingat saat ini terdapat kecenderungan 
berkurangnya kepercayaan masyarakat 
dan pencari keadilan terhadap badan 
peradilan yang disebabkan karena proses 

peradilan yang dilaksanakan kurang trans-
paran dan kurang berfungsinya organ 
yang bertugas dalam mengawasi perilaku 
hakim (Moh. Mahfud MD, 2007). 

Memang peradilan yang mandiri dan 
netral merupakan salah satu unsur pen-
ting dalam sebuah negara yang ber-
dasarkan hukum.  Demikian juga dengan 
posisi dan peran hakim. Dalam Pedoman 
Etika Perilaku Hakim yang dibentuk oleh 
MA dan KY, sama-sama menyebutkan 
bahwa posisi dan peran hakim menjadi 
sangat penting, terutama karena kewe-
nangan yang dimilikinya. Seorang hakim 
dapat mengalihkan hak kepemilikan, men-
cabut kebebasan warga negara atau 
bahkan memerintahkan penghilangan hak 
hidup seseorang. 

Komisi Yudisial dibentuk dengan tu-
juan agar pengawasan secara internal 
dalam satu atap di bawah Mahkamah 
Agung tidak menjelma menjadi tirani 
yudikatif (Verdinandus, et al., 2014). 
Keberadaan KY sebagai lembaga negara 
yang bersifat penunjang (auxiliary organ) 
terhadap kekuasaan kehakiman, berda-
sarkan UUD RI 1945, Komisi Yudisial 
mempunyai kedudukan yang sederajat 
dengan lembaga negara yang lain seperti 
presiden, DPR, dan lembaga negara yang 
lain. Komisi Yudisial bukan merupakan 
pelaku kekuasaan kehakiman, tapi kewe-
nangannya berhubungan dengan kekua-
saan kehakiman (Ashshiddiqie, 2006). 

Jika dilihat dari telaah historis latar 
belakang kelahiran Komisi Yudisial, maka 
ada 2 (dua) alasan kenapa Komisi 
Yudisial diperlukan dalam ketatanegaraan 
Indonesia yang tertuang dalam UU 1945 
yaitu: 

a) Sistem pengawasan internal dari 
badan pengawasan Mahkamah 
Agung yang selama ini kurang 
berfungsi secara optimal; 

b) Dalam rangka mengupayakan pe-
negakan kehormatan dan keluru-
han martabat serta menjaga peri-
laku hakim dalam menjalankan 
tugasnya. 

Komisi Yudisial diberikan amanah 
untuk menjaga kredibilitas hakim sebagai 
pejabat hukum. Hakim merupakan jabatan 
prestisius yang seharusnya diberikan ke-
pada orang yang memiliki kualitas, kre-
dibilitas dan kapabilitas yang mumpumi. 
Sebagai penegak keadilan, hakim harus-
nya dijabat oleh orang yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan. Bertaqwa ke-
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pada Tuhan karena setiap putusan yang 
diambil oleh hakim juga harus dipertang-
gungjawabkan dihadapan Tuhan.  Artinya 
hakim tidak bisa melepaskan tanggung 
jawab moralnya terkait putusan terhadap 
sebuah kasus yang diajukan kepadanya. 
 

PENUTUP 
 
Maraknya praktik kecurangan yang 

dilakukan oleh para hakim, membuat 
gerah seluruh stake holder yang mencintai 
hukum dan keadilan. Oleh karena itu 
semua elemen di Indonesia sepakat untuk 
membentuk sebuah lembaga yang inde-
penden dan transparan dalam mengawasi 
perilaku hakim sesuai dengan kode etik 
yang ada. 

Komisi Yudisial dibentuk karena ba-
nyak sekali ditemukan kejanggalan-
kejanggalan putusan yang diambil oleh 
para hakim terhadap masyarakat pencari 
keadilan. Hakim sebagai sebuah profesi 
yang sangat prestisius seharusnya diisi 
oleh orang yang memiliki integritas, moral, 
etika, dan ilmu pengetahuan yang mampu 
mendukung seseorang menjad hakim 
yang adil dan bijaksana. 
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