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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan sistem pengawasan hakim dan 

untuk mengetahui konsep pengawasan hakim yang ideal dalam sistem kekuasaan 

kehakiman di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. 

Terdapat perbedaan konsep pengawasan hakim pada Mahkamah Agung dan hakim 

pada badan peradilan dibawahnya dengan pengawasan hakim pada Mahkamah 

Konnstitusi. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan hakim secara integratif. 

Kata kunci: Kekuasaan Kehakiman, Pengawasan, Hakim 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the weaknesses of the judicial supervisory system and 

to know the concept of supervision of the ideal judge in the judicial power system in 

Indonesia. The research used is normative research. There is a difference in the 

concept of judge supervision to the Supreme Court and the judges of the judiciary 

under it by the supervision of the judge at the Constitutional Court. Therefore, there 

should be an integrative supervision of judges. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan mengenai indepedensi 

hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. akan tetapi disatu sisi 

pengawasan terhadap hakim pun sangat dibutuhkan sehingga konsep indepensi hakim 

selalu berdampingan dengan konsep pengawasan hakim dalam sistem kekuasaan 

kehakiman di Indonesia. Indepedensi hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman 

berlaku ketika hakim sedang memutuskan suatu perkara sehingga dalam menjatuhkan 

putusan hakim terbebas dari intervensi pihak manapun. Adapun pengawasan hakim 

yang dimaksudkan adalah pengawasan hakim terkait dengan etika dan perilaku hakim 

baik etika dan perilaku dalam dinas maupun diluar dinas.  

Saat ini terdapat perbedaan konsep pengawasan hakim dalam sistem 

kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pengawasan hakim pada Mahkamah Agung dan 

badan peradilan dibawahnya diawasi oleh lembaga pengawasan hakim internal dan 

lembaga pengawasan hakim eksternal yaitu Komisi Yudisial. Sedangkan pengawasan 

hakim pada Mahkamah Konstitusi hanya diawasi oleh lembaga pengawasan secara 

eksternal. Perbedaan konsep pengawasan hakim tersebut lahir melalui Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Padahal salah satu alasan yang 

melatar belakangi terbentuknya lembaga Komisi Yudisial sebagai lembaga 

pengawasan hakim secara eksternal diakibatkan lemahnya pengawasan secara 

internal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah kelemahan 

sistem pengawasan hakim saat ini dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia 



dan bagaimanakah konsep pengawasan hakim yang ideal dalam sistem kekuasaan 

kehakiman di Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan sistem pengawasan 

hakim dan mengetahui konsep  pengawasan hakim yang ideal dalam sistem 

kekuasaan kehakiman di Indonesia. adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1. 

Manfaat teoritis, untuk memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu hukum tentang 

sistem pengawasan hakim dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia dan menemukan 

konsep baru pengawasan hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. 2. 

Manfaat penulisan secara praktis, yaitu Manfaat praktis bagi lembaga Kekuasaan 

Kehakiman di Indonesia baik Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta hakim-

hakim lain dalam lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan peradilan tata 

usaha Negara, yaitu memberikan penjelaskan mengenai sistem pengawasan hakim 

dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia dan menemukan konsep baru pengawasan 

hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sehingga Indepedensi, 

akuntabilitas dan pengawasan dapat diharmoniskan dengan konsep indepedensi 

peradilan dan konsep imparsialitas peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman di 

Indonesia. 

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis 

normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk 

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. 

Kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok 



pembahasan.
1
 Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun sumber bahan hukum yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam menyelesaikan masalah atau isu hukum 

dalam penelitian ini, penyusun melakukan penemuan hukum terkait konsep 

pengawasan hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan cara 

melakukan analisis terkait dengan bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan 

hukum tersier dan melakukan pendekatan kasus untuk mengkaji putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari satu sudut pandang mengenai 

pengawasan hakim dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.  
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II. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Sekilas Tentang Pengawasan Hakim Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di 

Indonesia. 

Sebelum membahas mengenai kelemahan konsep pengawasan hakim saat ini 

maka perlu bagi kita untuk memahami tiga kategori lembaga-lembaga negara dalam 

sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pertama, lembaga negara pelaku 

kekuasaan kehakiman, terdiri atas Mahkamah Agung, Badan Peradilan yang berada 

di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Kedua, lembaga negara yang fungsinya 

berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman, seperti kepolisian negara, kejaksaan, 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang terkait dengan sistem pidana 

terpadu (Criminal Justice System). Ketiga, lembaga negara yang tidak ada kaitannya 

dengan fungsi kekuasaan kehakiman, melainkan berkaitan dengan pengusulan 

pengangkatan hakim agung serta penjagaan dan penegakan kehormatan, keluhuran 

martabat serta perilaku hakim. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Yudisial.
2
 

Ketiga kategori tersebut dapat dilihat dengan menelisik ketentuan Pasal 24 

UUD NRI Tahun 1945: 

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
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lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur 

dalam undang-undang.
3
 

Kelemahan Sistem Pengawasan Hakim Saat Ini Dalam Sistem Kekuasaan 

Kehakiman di Indonesia. 

Saat ini Komisi Yudisial dikategorikan sebagai state auxialiary organs atau 

lembaga negara penunjang. Hal tersebut disebabkan karena Komisi Yudisial tidak 

memiliki wewenang sebagai pelaku kekuasan kehakiman akan tetapi memiliki 

wewenang yang berkaitan dengan kehakiman yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga 

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Adapun latar 

belakang lahirnya Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal hakim 

disebabkan karena lemahnya pengawasan internal hakim.  

Permohonan judicial review 31 hakim agung sebenarnya merupakan klimaks 

dari “perang dingin” yang cukup panjang antara Mahkamah Agung dan Komisi 

Yudisial, sejak Komisi Yudisial mulai bekerja sampai Februari 2006. Permohonan 

megajukan surat permohonan bertanggal 10 Maret 2006 kepada Mahkamah 

Konstitusi agar :  Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan 

ayat (5); Pasal 23 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan, Pasal 25 ayat (3) dan 

ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2004, serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang 
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No. 4 Tahun 2004, bertentangan dengan Pasal 24 B dan Pasal 25 UUD NRI Tahun 

1945.
4
 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV-2006 yang diucapkan pada 

23 Agustus 2006 menyatakan inkonstitusionalitas payung hukum kewenangan 

pengawasan yang tertuang dalam Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-

Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi 

menyatakan bahwa segala ketentuan undang-undang Komisi Yudisial tersebut 

menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 

1945 dan terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid).
5
 

Secara lebih lengkap putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 

menyatakan bahwa: 

1. Hakim kontitusi tidak termasuk dalam pengertian “hakim” yang perilaku etiknya 

diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim 

konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang tersendiri sesuai dengan 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai 

pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, 

kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa 

kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, termasuk sengketa yang 

melibatkan Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. 
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2. Dalam hal undang-undang menentukan bahwa hakim agung termasuk ke dalam 

pengertian “hakim” yang prilaku etiknya diawasi Komisi Yudisial secara 

eksternal, Mahkamah Konstitusi berpendapat hal itu tidak bertentangan dengan 

UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, hal itu terpulang kepada pembentuk 

undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, untuk 

menentukan kebijakan hukum yang akan dipilih dalam rangka menjalankan 

kebijakan hukum yang akan dipilih dalam rangka menjalankan perintah Pasal 24B 

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
6
 

Mengenai prosedur pengawasan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa : 

a) Perumusan Pasal 13 huruf b jo. Pasal 20 undang-undang Komisi Yudisial 

mengenai wewenang lain Komisi Yudisial sebagai penjabaran dari Pasal 

24 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menggunakan perumusan kalimat 

yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dalam penormaannya dalam 

undang-undang Komisi Yudisial yang menimbulkan ketidakpastian 

hukum. 

b) Undang-undang Komisi Yudisial terbukti tidak rinci mengatur mengenai 

prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subyek yang 

mengawasi, apa obyek yang diawasi, instrument apa yang digunakan, 

serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. Hal tidak jelas dan 

tidak rincinya pengaturan mengenai pengawasan dalam undang-undang 

Komisi Yudisial serta perbedaan dalam rumusan kalimat seperti dimaksud 
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pada butir (1) menyebabkan semua ketentuan undang-undang Komisi 

Yudisial tentang pengawasan menjadi kabur (obscuur) dan menimbulkan 

ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dalam pelaksanaannya. 

c) Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam undang-undang Komisi 

Yudisial didasarkan atas paradigm konseptual yang tidak tepat, yaitu 

seolah-olah hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 

berada dalam hubungan “checks and balances” antarcabang kekuasaan 

dalam konteks ajaran pemisahan kekuasaan (separation of powers) 

sehingga menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam 

pelaksanaanya. Oleh karena itu, segala ketentuan undang-undang Komisi 

Yudisial yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan 

dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat karena terbukti menimbulkan ketidak-pastian hukum (rechtson-

zekerheid).
7
  

Dampak dari putusan tersebut adalah terjadinya kekosongan hukum tentang 

pengawasan eksternal hakim konstitusi. Praktik penyalahgunaan kewenangan di 

lembaga peradilan oleh hakim dari beberapa hasil penelitian disebutkan salah satunya 

adalah tidak efektifnya fungsi pengawasan, khususnya pengawasan internal 

(fungsional) perilaku hakim pada badan peradilan. Paling tidak ada dua aspek yang 

terkait dengan permasalahan keberadaan lembaga peradilan ini. Pertama, lembaga 

peradilan telah menjadi lembaga yang diyakini sangat korup (judicial corruption) dan 
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penuh dengan praktik-praktik yang sangat mencederai nilai-nilai keadilan, seperti 

mafia peradilan. Kedua, pengawasan kepada para hakim termasuk hakim agung yang 

dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) telah memunculkan berbagai permasalahan 

ini berkenaan dengan integritas dan kepribadian para hakim pada umumnya. Menurut 

Mas Ahmad Sentosa lemahnya pengawasan internal disebabkan oleh faktor antara 

lain: kualitas dan integritas pengawas yang tidak/kurang memadai, proses 

pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, belum adanya kemudahan bagi 

masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta 

hasilnya-ketiadaan akses (access to justice).
8
 Lemahnya pengawasan internal 

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kualitas dan integritas pengawas 

yang tidak memadai, (2) proses pemerikasaan disiplin yang tidak transparan, (3) 

belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan 

pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses), (4) membela sesama 

korps (esprit de corps) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang 

dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti 

akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari 

kondisi yang buruk itu, dan (5) tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan 

lembaga penengak hukum untuk menindak-lanjuti hasil pengawasan.
9
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Konsep Pengawasan Hakim Yang Ideal Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman 

Di Indonesia. 

Dalam melakukan rekonsepsi pengawasan hakim dalam sistem kekuasaan 

kehakiman di Indonesia perlu mempertimbangkan serta memperjelas beberapa hal. 

Pertama, bahwa yang menjadi obyek pengawasan Komisi Yudisial baik itu hakim 

agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya serta hakim konstitusi adalah 

perilaku hakim (baik perilaku di dalam dinas maupun di luar dinas) bukan 

indepedensi putusan hakim sebagaimana termuat dalam kode kehormatan hakim. 

Kedua, pengaturan mengenai Komisi Yudisial dalam UUD NRI Tahun1945 

hendaknya diatur dalam bab tersendiri. Hal tersebut dalam rangka memperkuat 

sekaligus memperjelas kedudukan Komisi Yudisial dalam kelembagaan negara. 

Ketiga, Hakim pada Mahkamah Agung diawasi oleh lembaga pengawas internal yaitu 

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dan lembaga pengawas eksternal oleh Komisi 

Yudisial. Untuk menciptakan konsep pengawasan hakim secara integratif maka 

sepantasnya Hakim pada Mahkamah Konstitusi tidak hanya diawasi oleh lembaga 

internal yaitu Dewan Etik Hakim dan Mahkamah Kehormatan Hakim Konstitusi akan 

tetapi harus diawasi pula oleh lembaga pengawas eksternal yaitu Komisi Yudisial. 

Keempat, pendapat bahwa hakim konstitusi bukanlah hakim yang berprofesi tetap, 

tidak dapat dijadikan landasan untuk tidak awasi oleh Komisi Yudisial. Karena hakim 

konstitusi merupakan profesi hakim dalam lembaga court of law (pengadilan hukum) 

yang berwenang memutus sengketa-sengketa krusial seperti menguji Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara 

yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan 



memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang putusannya bersifat final 

dan mengikat. Walaupun hakim konstitusi bukanlah profesi yang tetap, namun yang 

menjadi landasan penulis hakim konstitusi perlu diawasi oleh Komisi Yudisial adalah 

profesi sebagai hakim dalam kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kelima, pandangan bahwa 

mekanisme pemilihan dan pengangkatan para hakim konstitusi yang diatur dalam 

UUD NRI Tahun 1945 tidak terdapat keterlibatan peran Komisi Yudisial. Oleh 

karena itu, penyusun berpendapat pemilihan dan pengangkatan hakim konstitusi 

melalui tiga cabang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Mahkamah Agung 

dengan melibatkan Komisi Yudisial agar Komisi Yudisial dapat mengawasi hakim 

konstitusi sekaligus memperjelas hakim yang dapat dijadikan obyek pengawasan 

secara eksternal oleh Komisi Yudisial dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-

Undang Komisi Yudisial. Mekanisme seleksi hakim konstitusi harus diperkuat, 

karena mekanisme pemilihan hakim kontitusi yang bersifat seleksi namun pada 

kenyataannya bersifat tertutup sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana 

seleksi hakim konstitusi itu sendiri dan cenderung terkesan penunjukan langsung. 

Keenam, pendapat yang menyatakan secara substantif, jika perilaku hakim konstitusi 

menjadi obyek pengawasan Komisi Yudisial, maka kewenangan konstitusional 

lembaga negara menjadi terganggu dan terjebak ke dalam pihak yang tidak bersifat 

imparsial. Perlu dipahami bahwa fungsi pengawasan yang dimiliki Komisi Yudisial, 

sebagaimana  dimaksud dalam UUD NRI tahun 1945, lebih memfokuskan pada 

pengawasan terhadap hakim sebagai individu, tidak secara langsung kepada 



Mahkamah Agung sebagai institusi bagitupula terhadap institusi Mahkamah 

Konstitusi kedepannya. Artinya, Komisi Yudisial memantau dan monitor perilaku 

para hakim terkait penjatuhan putusan terhadap suatu perkara tetapi tidak 

mencampuri materi perkara. Ketujuh, perlu diatur mengenai lebih lanjut mengenai 

kewenangan Komisi Yudisial berkaitan dengan penjatuhan sanksi pelanggaran hakim. 

Saat ini Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal hakim tidak 

memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan 

pelanggaran akan tetapi hanya berwenang mengajukan usul penjatuhan sanksi kepada 

Mahkamah Agung. Kedelapan, perlunya partisapasi publik dalam rangka mengawasi 

kinerja dan perilaku hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

 Dengan mengembalikan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan 

hakim konstitusi maka sistem pengawasan hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman 

di Indonesia secara keseluruhan memiliki pengawasan internal dan pengawasan 

eksternal. Kedua lembaga pengawasan internal maupun eksternal diharapkan untuk 

saling bersinergi dalam pengawasan hakim yang disertai dengan dukungan dan 

partisipasi publik dalam rangka mewujudkan  kemajuan dalam sistem kekuasaan 

kehakiman di Indonesia. 

 

 

 

 

 



III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Sistem pengawasan hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia 

saat ini masih memiliki kelemahan. Hakim pada Mahkamah Agung diawasi oleh 

lembaga pengawas internal, yaitu Majelis Kehormatan Hakim dan lembaga pengawas 

eksternal yaitu, Komisi Yudisial. Sedangkan hakim pada Mahkamah Konstitusi 

diawasi oleh lembaga pengawas internal saja, yaitu Dewan Etik Mahkamah 

Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Hakim Konstitusi. Beberapa kelemahan dari 

sistem pengawasan internal sehingga memerlukan pengawasan hakim secara 

eskternal termasuk bagi hakim konstitusi serta lemahnya kedudukan Komisi Yudisial 

dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Konsep pengawasan hakim dalam 

sistem kekuasaan kehakiman adalah konsep pengawasan integratif, yaitu konsep yang 

dilakukan dengan menggabungkan pengawasan hakim yaitu pengawasan internal dan 

eksternal. Pengawasan hakim secara internal pada Mahkamah Agung dilakukan oleh 

Majelis Kehormatan Hakim dan pengawas hakim secara internal pada Mahkamah 

Konstitusi dilakukan oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah 

Kehormatan Hakim Konstitusi. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan dengan 

melibatkan Komisi Yudisial sebagai pengawas perilaku dan keluhuran martabat 

hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung. Serta menguatkan 

fungsi, kedudukan dan kewenangan dari Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan 

eksternal hakim termasuk kewenangan penjatuhan sanksi. 

 

 



Saran 

Perlu adanya rekonsepsi pengawasan hakim dalam sistem kekuasaan 

kehakiman di Indonesia dengan cara pertama, melakukan kajian untuk mengubah 

ketentuan Pasal 24  (untuk memperjelas dan mempertegas Pasal 24 UUD NRI Tahun 

1945 terkait pengertian dan penyatuan persepsi tentang hakim) dan Pasal 24B (untuk 

mengeluarkan Komisi Yudisial dalam bab kekuasaan kehakiman, menjadi bab 

tersendiri agar dapat dirincikan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Komisi 

Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim) UUD NRI 

Tahun 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengaturan melalui perubahan 

UUD NRI Tahun 1945, karena Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan 

mengikat dapat membatalkan norma tersebut jika hanya diatur dalam undang-undang. 

Kedua,  dalam Pasal 24 perlu dirumuskan mengenai keterlibatan Komisi Yudisial 

selain dalam pengusulkan pengangkatan hakim agung juga dalam pengusulkan 

pengangkatan hakim konstitusi serta memperjelas makna “hakim” dalam wewenang 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

Ketiga, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Kekuasan Kehakiman, 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Mahkamah Agung dan 

Undang-Undang Komisi Yudisial mengenai definisi “hakim” dan pengaturan 

mengenai pengawasan hakim secara internal dan eksternal serta ketentuan yang 

menambahkan kewenangan Komisi Yudisial untuk menjatuhkan sanksi bagi hakim 

yang melakukan pelanggaran. Keempat, memperkuat partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Fadlil Sumadi, Ahmad. Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan. Setara Press. 

Malang, 2013. 

 

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Kencana Perada Group, Jakarta, 2010. 

 

Peraturan Perundang-undangan 

 

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

 

Jurnal 

 

Elza Faiz et,al., Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia Cikal Bakal, 

Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang, hlm. 8. 

 

Ibrahim,”Bersama Membangun Hakim & Peradilan yang Lebih Bermartabat”, 

Komisi Yudisial, Edisi Maret - April 2014. 

 

 

 


