
i 

 Pelaksanaan pengawasan terhadap Hakim agung oleh komisi Yudisial 

berdasarkan undang – undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi 

Yudisial dalam upaya pemberantasan mafia peradilan di Mahkamah 

agung 

 

 

 

 

PENULISAN HUKUM 

( SKRIPSI ) 

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat – Syarat Guna 

Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta 

 

 

 

Oleh : 

TEDI FARHA 

NIM : E 0002042 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

2006 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disetujui untuk dipertahankan 
Di hadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dosen Pembimbing, 
 
 
 

Aminah, S.H 
 

NIP 130 935 225 
 
 

 

 

 

ii 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 iii 

PENGESAHAN 
 
 

Skripsi ini Telah Diterima dan Disahkan Oleh 
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 

 
Pada : 

    Hari        :Senin 
    Tanggal  :31 Juli 2006 
 

Dewan Penguji 
 
 
 
1. MARIA MADALINA,S.H.                             -----------------------------------
- 
 

Ketua 
 

2. SUNARNO DANUSASTRO S.H.                         ----------------------------------
--       
 

     Sekretaris 
 
 
3. AMINAH,S.H.                                                         ----------------------------------
---- 
 

Anggota 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
 

Dekan, 
 
 
 

Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H 
 

NIP. 131 793 333 
 

iii 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 iv 

 
MOTTO 

 
 

Sesungguhnya Dibalik Kesulitan Itu Ada Kemudahan ( Q.S. Al – Insyirah : 6 ) 

 
Memaknai Hidup Dengan Positif Dan Senantiasa Berprasangka Baik Kepada 

Sang Pemberi Qodlo Dan Qodar 

 
Kemuliaan Manusia Bukan terletak Pada Kemenangan Saja, Tetapi Terlebih 

Pada Upaya Bagaimana Kita Bisa Bangkit Setelah Kekalahan. Hidup Kita 

Yang Sekali Itu Terdiri Dari Rentetan Kemenagan Dan Kekalahan Yang 

Datang Silih Berganti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 v 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Karya tulis ini kupersembahkan untuk; 

 

Kedua Orang Tuaku 

Syihabudin Achmad & E. Sulastri 

Semoga senantiasa berada dalam rahmat, karunia dan perlindungan Allah 

SWT 

 

Adikku tercinta  

Rina Syahara 

Tetehku, Neni Fitriani & Bang Amir, juga keponakanku yang lucu  

( noval dan Agil ) 

Keluarga besarku di Tasikmalaya dan Banten 

 

Bintang Kecilku, Iis 

Semoga sinarmu selalu terpancar dalam perjalanan hidupku 

Keluarga besar Klaten 

 

Teman – Temanku Mahasiswa Fakultas Hukum UNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 vi 

KATA PENGANTAR 

Segala puja dan puji syukur ke hadirat Alloh SWT yang senantiasa 

melimpahkan kasih sayangnya dan tak henti – hentinya menyayangiku, bahkan 

disaat  aku jauh dengan-Nya. Tidak lupa rahmat serta nikmat yang diberikan 

kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Solawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang 

telah mengantarkan umatnya dari kegelapan ke arah yang lebih terang. 

Penulisan hukum dengan judul “ PELAKSANAAN PENGAWASAN 

TERHADAP HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISIAL 

BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 

TENTANG KOMISI YUDISIAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN 

MAFIA PERADILAN DI MAHKAMAH AGUNG “ ini merupakan syarat 

yang harus ditempuh dalam menyelesaikan studi guna melengkapi gelar 

kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini. 

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas 

Hukum UNS yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Munawar Kholil S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik 

penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum UNS. Terima 

kasih atas nasehat dan saran – sarannya. 

3. Ibu Aminah, S.H. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi, 

atas transfer ilmunya, khsususnya teori – teori tentang Ketatanegaraan. 

Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan 

saran dan masukan – masukan bagi penulisan skripsi ini. 

vi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 vii 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga dapat 

dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini, dan mudah – mudahan 

dapat bermanfaat di kemudian hari 

5. Mamah dan Bapakku tercinta yang senantiasa memberikan 

dukungan moril dan materiil serta atas belaian kasih sayangnya. 

Sungguh, kebaikan mamah dan bapa tidak akan terbalaskan dengan 

apapun. Mudah – mudahan Allah memberikanku kesempatan untuk 

membahagiakan mamah dan bapak. 

6. Adikku tercinta, Rina Syahara. Sing rajin diajar, ngaos, sing 

karunya kana salira, dijagi tuangeunana. Enggal lulus nya! nyusul aa 

Tedi. 

7. Teh Neni dan Bang Amir. Terima kasih atas semua bentuk bantuan 

dan perhatiannya. Maaf kalau sering merepotkan. Semoga dimudahkan 

terus rejekinya.   

8. Keponakanku yang lucu – lucu, Muh. Nouval dan Agil. Aku 

kangen kalian. Kalian memang beruntung. Mudah – mudahan selalu 

sehat, Amien. 

9. Istyanaku( iis ), yang telah membangunkan istana di dalam hatiku, 

dengan cinta dan kasih sayang yang menjadi fondasinya. Terima kasih 

telah sabar memahamiku, menungguku. Aku ingin mengakhiri 

penantianmu ini dengan memberikan kebahagian kepadamu, yang 

telah menjadi cita – cita kita.  

10. Keluarga klaten Yang Terhormat, Bapa dan Ibu Sud, Iis, Arif, 

Irma, yang telah menyediakan rumah kedua untukku. Tidak lupa 

kepada Mba Ning, Mas Hendri. Selamat telah menempati rumah baru. 

11. Senior - seniorku, Mas Agus, Mas Aris, Om Nugie, Unyil,Zaki, 

Bang Dedi, dan Bang Muhari ( Makasih Bang atas Ilmu – ilmunya. 

Oya, kapan rencana nikahnya. Jadi gak enak nih mendahului kamu, 

hee).  

vii 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 viii 

12. Teman – temanku Komisariat. Endro ( Ayo RAK, Ketua MPRAK 

dah mau wisuda nih ). Ikoa, teman sepermainanku yang telah 

mengajarkanku banyak hal. Teguh ( memang berat mengerjakan 

sesuatu ketika tidak ada motivasi. Tapi kalau sesuatu itu telah kamu 

anggap sebagai kewajiban, maka dalam kondisi apapun pasti akan 

kamu kerjakan ).Bowo, kutitipkan Teguh Padamu. Hendra, kapan ke 

Klaten bareng? Aku salut melihat persahabatanmu dengan iko, Inal, 

Toni, Gendut. Kayaknya kalian mau wisuda bareng – bareng ya?. Adil 

dan Marthin, maaf kalau Masmu ini banyak salah. Diikhlasin ya! Ingat 

selalu dengan kewajiban kalian, OK. 

13. Andi Rachman, Listria, Heri, Bambang ( Terima kasih telah 

menjadi teman – temanku ). Trio Agus, Ali, Tri Febri, Mila Uus, Peni, 

Dini, Yuni, Eni, Endang, Atik, Gading, Devika, dan semuanya yang 

tidak bisa aku tulis satu persatu. Terima kasih semuanya. 

14. Kelompok Pengajian Surya Mekar, tempat aku berbagi ilmu dan 

berinteraksi. Aku kagum melihat kebersamaan yang telah terjalin 

sedemikian lama. Semoga tetap eksis. 

15. Oasis, Embrace, Keane, Coldplay,Blink 182, Cardpark North,Goo 

goo Dolls, yang telah menjadikan hari – hariku lebih bersemangat dan 

penuh inspirasi. 

16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan semua, tetapi telah berjasa 

dalam membantu penulisan skripsi ini.  

Penulis merasa Skripsi ini masih memerlukan banyak penyempurnaan. 

Oleh karena itu, kepada semua pihak yang bersedia menyampaikan kritik, saran 

dan koreksinya, penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT dapat 

membalasnya.  

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

sendiri dan bagi siapapun yang membacanya, Amien 

viii 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 ix 

Mudah – mudahan Allah SWT mencatat ini sebagai amal kebaikan penulis 

yang bisa diambil pahalanya di hari akhir kelak. Sekali lagi penulis mengucapkan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya skripsi ini. 

 

                                             Surakarta, 17 Juli 2006 

 

 Tedi Farha 

                                                   E 0002042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 x 

DAFTAR ISI 

Halaman 

 

HALAMAN JUDUL……………………………………………………………. i 

HALAMAN PERSETUJUAN………………………………………………….. ii 

HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………………   iii 

HALAMAN MOTTO……………………………………………………………   iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN………………………………………………… v 

KATA PENGANTAR…………………………………………………………… vi 

DAFTAR ISI………………………………………………………………………. xx 

ABSTRAK……………………………………………………………………….. xiii 

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………… 1 

A. Latar Belakang Masalah…………………………………………………...  1 

B. Perumusan Masalah……………………………………………………….. 4 

C. Tujuan Penelitian………………………………………………………….. 4 

D. Manfaat Penelitian………………………………………………………… 5 

E. Metode Penelitian…………………………………………………………. 6 

F. Sistematika Skripsi……………………………………………………..... 11 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori…………………………………………………………….. 14 

1. Teori Tentang Negara Hukum………………………………………. 14 

2. Tinjauan Tentang Pengawasan Terhadap Hakim Agung…………... . 17 

a) Definisi Pengawasan……………………………………………….. 17 

b) Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan………………………….. . 17 

c) Tujuan Pengawasan………………………………………………… 18 

d) Bentuk – Bentuk Pengawasan Terhadap Hakim Agung…………… 19 

 

3.   Konsepsi Tentang Lembaga Negara…………………………………...    20 

a) Pengertian Umum Lembaga Negara……………………………….   20 

x 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xi 

b) Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945………………    23 

c) Lembaga Negara Sesudah Amandemen UUD 1945………………    24 

d) Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Mekanisme…….  25 

Kelembagaan 

4. Komisi Yudisial……………………………………………………….. 26 

a) Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial……………………………  26 

b) Latar Belakang Pembentukan Komisi Yudisial…………………...    26 

c) Tujuan Pembentukan Komisi Yudisial……………………………     27 

d) Susunan Organisasi Komisi Yudisial……………………………..     28 

e) Komisi Yudisial Di Beberapa Negara…………………………….    29 

5.   Kode Etik Profesi Hukum…………………………………………….    34 

a) Definisi Etika Profesi Hukum…………………………………….     34 

b) Nilai – Nilai Dalam Kode Etik Profesi Hukum……………………  35 

6.   Mafia Peradilan………………………………………………………..   36 

a) Pengertian Mafia Peradilan……………………………………….   36 

b) Pelaku Mafia Peradilan…………………………………………...   36 

c) Penyebab Munculnya Mafia Peradilan…………………………...   37 

B.   Kerangka Pemikiran……………………………………………………...      38 

 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…………………….. 39 

1. Pola – Pola Mafia Peradilan Di Mahkamah Agung……………………. 39 

2. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Hakim Agung Oleh Komisi Yudisial 48 

a) Alasan Pentingnya Pengawasan Dilakukan Oleh Komisi Yudisial… 48 

b) Mekanisme Pengawasan Oleh Komisi Yudisial Terhadap Hakim…. 52 

Agung 

               c)   Kendala – Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan……………… 59 

    d)   Upaya – Upaya Yang Dilakukan Oleh Komisi Yudisial Dalam…... 62  

Mengatasi Kendala – Kendala Yang Muncul 

3. Implikasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Hakim Agung Yang… 63 

      Dilakukan Oleh Komisi Yudisial Terhadap Upaya Pemberantasan Mafia 

      Peradilan Di Mahkamah Agung 

xi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xii 

 

BAB IV  PENUTUP…………………………………………………………… 66 

     A.   Kesimpulan…………………………………………………………….. 66 

     B.   Saran – Saran…………………………………………………………… 68 

 

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………. 71 

 

LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xii 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xiii 

ABSTRAK 

TEDI FARHA, E 0002042, PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP 

HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG 

– UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL 

DALAM UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA PERADILAN DI 

MAHKAMAH AGUNG, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2006 

` Jika kita melihat lembaga – lembaga negara yang telah ada “ tercemar “ 
oleh korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pembentukan lembaga – lembaga 
negara baru yang independen dan lepas dari struktur kenegaraan yang telah ada 
merupakan satu – satunya jawaban dan cara yang paling mungkin dan paling 
cepat untuk dilakukan. 

 Kehadiran  Komisi Yudisial memberi harapan kepada masyarakat bagi 
terciptanya institiusi peradilan yang bersih dari segala bentuk praktek mafia 
peradilan. Sebab, komisi ini dibentuk sebagai respons terhadap upaya penegakan 
dan reformasi di institusi peradilan yang selama ini dianggap tidak baik.Komisi 
Yudisial juga dibentuk untuk memberikan pengawasan terhadap perilaku hakim. 
Pengawasan yang dilakukan secara internal peradilan terbukti kurang efektif 
untuk menindak secara tegas hakim – hakim yang melakukan pelanggaran. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tugas dan kewenangan 
dari komisi Yudisial, terutama menyangkut kewenangan dalam hal pengawasan 
terhadap hakim agung, dan untuk mengetahui dampak dari adanya pengawasan 
kinerja hakim agung oleh Komisi Yudisial terhadap praktik mafia peradilan di 
Mahkamah Agung.  

Penelitian ini merupakan penelitian normative atau doctrinal. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan melalui media 
internet. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa Undang - 
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang – undang Nomor 22 
Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan beberapa literature. 

Melalui penelitian ini, penulis memperoleh data bahwa praktik mafia 
peradilan yang selama ini terjadi khususnya di Mahkamah Agung, pada umumnya 
dilakukan dengan pola merekayasa putusan. Dengan demikian Hakim Agung 
menjadi sasaran dari kelompok mafia peradilan. Praktik ini telah mengakibatkan 
inkonsistensi putusan hakim, karena telah direkayasa. Oleh karena itu, dengan 
pegawasan yang ketat oleh Komisi yudisial, maka diharapkan inkonsistensi 
putusan tidak akan terjadi, karena setiap putusan berada dalam pengawasan 
Komisi yudisial. Secara tidak langsung hal ini berimplikasi pada berkurangnya 
praktik mafia peradilan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang sedang berubah membawa 

implikasi terhadap struktur kenegaraan Indonesia. Hal itu diiringi dengan 

bertambahnya ide – ide atau konsep – konsep baru dari dunia secara global yang 

sedikit banyak mempengaruhi situasi masyarakat dan negara di Indonesia.  

Intinya, negara – negara yang berada dalam situasi transisi menuju 

demokrasi seperti Indonesia mulai menata kembali struktur ketatanegaraannya 

sebagai prakondisi menuju terciptanya negara dengan sistem pemerintahan yang 

baik dan transparan melalui pengawasan lembaga perwakilan rakyat dan 

masyarakat sipil serta tegaknya hak asasi manusia. 

Pada sisi lain, perkembangan lembaga – lembaga negara baru selain 

lembaga – lembaga yang telah eksis sebelumnya menjadi fenomena menarik dan 

penting untuk dicermati. Pada dasarnya, pembentukan lembaga – lembaga negara 

baru dalam konteks transisi demokrasi di Indonesia menjadi kelaziman jika tidak 

bisa dibilang sebagai suatu   “ keharusan “ berdasarkan semakin tingginya demand  

dari masyarakat sipil ( baik nasional maupun global) terhadap struktur 

ketatanegaraan yang “ diharuskan “ memperhatikan konsep – konsep atau ide – 

ide mengenai hak asasi dan demokrasi. Salah satu contoh yang paling signifikan 

dalam perkembangan dan  pembentukan institusi – institusi demokratis di 

Indonesia adalah pembentukan komisi – komisi yang disebut juga sebagai 

lembaga – lembaga negara ( independen ). 

Perkembangan pembentukan lembaga – lembaga yang berbentuk komisi 

itu sangat pesat sepanjang reformasi. Lembaga – lembaga tersebut merupakan 

badan khusus untuk menjalankan fungsi tertentu dan selalu diidealkan bersifat 

independen. Pembentukan lembaga – lembaga komisi menjadi suatu hal yang 
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lazim dan banyak terjadi di negara – negara lain, sekalipun dengan konteks dan 

latar belakang berbeda – beda. 

Dengan mengingat lembaga – lembaga negara yang telah ada “ tercemar “ 

oleh korupsi, kolusi dan nepotisme, pembentukan lembaga – lembaga negara baru 

yang independen dan lepas dari struktur kenegaraan yang telah ada merupakan 

satu – satunya jawaban dan cara yang paling mungkin dan paling cepat untuk 

dilakukan. Belum terungkapnya kasus korupsi baik di jajaran  departemen 

maupun non departemen serta maraknya kasus mafia peradilan semakin 

mengindikasikan belum kuatnya komitmen pemerintah untuk menegakkan konsep 

negara hukum sebagaimana yang telah dicita – citakan.. 

Salah satu lembaga yang saat ini sedang menjadi sorotan publik adalah 

Mahkamah Agung ( MA ) setelah terbongkarnya skandal terbesar dugaan suap 

yang dilakukan Harini Wiyoso, pengacara Probosutedjo terhadap karyawan 

Mahkamah Agung ( MA ) dan majelis Hakim Agungnya. Dalam kasus ini, ketua 

MA pun diduga terlibat. Ini semakin menjatuhkan citra hukum hingga titik nadir 

terendah. Kepercayaan publik ikut merosot. Kasus penyuapan di tubuh lembaga 

yudikatif, Mahkamah Agung ( MA ) juga membentuk opini masyarakat bahwa 

praktek mafia peradilan itu ada, bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Ketua 

Komisi Yudisial mengatakan bahwa “ mafia peradilan itu bekerjanya sudah 

seperti mesin yang sistematis, kronis dan menggurita. Tidak mungkin kalau mafia 

itu hanya bekerja di level bawah, karena inti mafia peradilan itu ialah 

memperjualbelikan, mentransaksikan putusan hakim  

Wacana yang berkembang di masyarakat saat ini adalah bahwa ternyata 

kondisi peradilan di negeri ini tidak bersih dari praktik korupsi. Dan sudah 

seharusnya para pimpinan badan peradilan bisa menjelaskan kepada publik 

berkenaan dengan wacana yang berkembang itu agar masyarakat tidak pesimistis 

atas harapan penegakkan hukum di negeri ini.  
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Sungguh ironis, karena pada akhirnya aparat penegak hukum malah 

menjadi bagian tak terpisahkan dari perluasan dan perkembangan praktik korupsi 

itu sendiri. Bukan rahasia lagi memang bahwa mereka yang bermain adalah orang 

– orang kuat atau mereka yang memiliki akses dengan kekuasaan. Mereka 

seringkali tidak tersentuh hukum dan bahkan mampu mempermainkan serta 

menentukan arah keputusan hukum yang berlaku 

Bila kita bersepakat bahwa komitmen pembentukan negara ini adalah 

menegakkan negara hukum demokratis sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, 

sepantasnya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ) tidak pernah bisa 

melenggang dengan leluasa. 

Konsep negara hukum senantiasa beranjak pada paham konstitusionalisme 

dimana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Bahkan, dalam konteks hukum 

yang diproduksi melalui mekanisme demokrasi sekalipun, tidak pernah sedikitpun 

melegitimasi kekuasaan negara sebagai sebuah blanko kosong. ( John Alder& 

Peter English,1989 ). 

Kehadiran  Komisi Yudisial memberi harapan kepada masyarakat bagi 

terciptanya institiusi peradilan yang bersih dari segala bentuk praktek mafia 

peradilan. Sebab, komisi ini dibentuk sebagai respons terhadap upaya penegakan 

dan reformasi di institusi peradilan , yang selama ini dianggap tidak baik. 

Komisi Yudisial juga dibentuk untuk memberikan pengawasan terhadap 

perilaku hakim. Pengawasan yang dilakukan secara internal peradilan terbukti 

kurang efektif untuk menindas secara tegas hakim – hakim yang melakukan 

pelanggaran. 

Untuk memenuhi harapan itu, Komisi Yudisial diharapkan harus lebih 

aktif melakukan pengawasan terhadap hakim – hakim yang memang hal itu 

menjadi tugas dan kewenangannya agar tercipta aparat penegak hukum yang 

mampu mewujudkan  kewibawaan hukum melalui kepastian hukum dan 

memberantas berbagai penyimpangan, termasuk korupsi yang dapat menghambat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 4 

kepastian hukum. Pengamatan terhadap pengadilan untuk menciptakan 

kewibawaan hukum tersebut tidak boleh diabaikan jika kita ingin lebih cepat 

mengantar Indonesia ke penciptaan pengadilan yang kuat dan dapat berfungsi 

mendorong pembangunan sosial ekonomi yang berkesinambungan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam tentang dampak dari adanya pengawasan ekstern yang dilakukan oleh 

Komisi Yudisial terhadap kinerja hakim agung dalam upaya pemberantasan mafia 

peradilan di Mahkamah Agung setelah diberlakukannya Undang – undang No. 22 

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dengan judul : PELAKSANAAN 

PENGAWASAN TERHADAP HAKIM AGUNG OLEH KOMISI 

YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2004 

TENTANG KOMISI YUDISIAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN 

MAFIA PERADILAN DI MAHKAMAH AGUNG. 

B.  Perumusan Masalah 

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah – masalah yang 

diteliti sehingga memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran 

sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah 

penulisan hukum ini, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pola – pola mafia peradilan yang terjadi di Mahkamah 

Agung? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 

Yudisial terhadap hakim agung? 

3. bagaimanakah dampak pengawasan Hakim Agung oleh Komisi Yudisial  

terhadap pemberantasan mafia peradilan di Mahkamah Agung ? 

C.   Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang lebih jauh dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi sekaligus untuk memenuhi kebutuhan akan pengetahuan 
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bagi setiap individu. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan 

diatas, berikut akan disampaikan tujuan penelitian yang meliputi : 

1.   Tujuan Obyektif     

a. Untuk mengetahui tugas dan kewenangan dari Komisi Yudisial, serta 

pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Hakim Agung. 

b. Untuk mengetahui dampak dari adanya pengawasan kinerja Hakim 

Agung terhadap pemberantasan mafia peradilan di Mahkamah Agung 

setelah berlakunya Undang – undang No. 22 Tahun 2004 Tentang 

Komisi Yuidisial. 

 

2.   Tujuan Subjektif 

a. Untuk memperluas pengetahuan hukum bagi penulis melalui suatu 

penelitian hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara yang 

berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja 

hakim agung yang dimilki oleh Komisi Yudisial berdasarkan ketentuan 

Undang – undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

b. Untuk memperluas pengetahuan penulis mengenai lembaga negara 

yang baru dibentuk dalam struktur kekuasaan kehakiman. 

c. Untuk memperoleh data – data yang akan digunakan oleh penulis 

dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu kelengkapan dalam 

mencapai derajat kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret. 

d. Membantu penulis dalam meningkatkan pengetahuan dalam bidang 

penulisan ilmiah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
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1.       Manfaat teoritis 

a       Memperkaya khasanah pemikiran dan pendapat hukum, memberi     

landasan teoritis dan praktek bagi perkembangan hukum tata negara 

pada khususnya dan ilmu hukum pada umumnya, serta menambah data 

– data ilmiah yang dapat digunakan untuk kajian dan penelitian ilmiah 

lainnya. 

b. Sebagai usaha untuk memberi penjelasan tentang bagaimana 

seharusnya bentuk pengawasan yang paling efektif terhadap hakim 

agung sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang ada. 

2.        Manfaat Praktis 

a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pelaksanaan pengawasan 

hakim sesuai dengan petunjuk operasional yang terdapat dalam pasal 

20 dan pasal 22 Undang – undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi 

Yudisial 

b. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan pengawasan yang bersifat 

eksternal terhadap kinerja hakim agung 

c. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang ingin 

melaporkan mengenai perilaku hakim 

d Untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai ruang lingkup dan 

masalah – masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.   

E. Metode Penelitian 

1.      Defenisi Konseptual 

Metode adalah suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan 

dengan menggunakan alat – alat tertentu.( Sutrisno Hadi, 1979: 4 ) 

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang mana dilakukan dengan 

menggunakan metode ilmiah.Untuk memperoleh kebenaran yang dapat 
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dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode 

yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. 

Adapun metode yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data, 

mengolah data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis terlebih dahulu 

melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut : 

2.      Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, 

yaitu melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder      

(Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001 : 13 ). 

Tujuan pokoknya adalah untuk melakukan identifikasi terhadap 

pengertian pokok atau dasar dalam hukum. Penelitian ini penting karena 

masing – masing pengertian memiliki arti penting dalam kehidupan hukum. 

( Soerjono Soekanto, 1985 : 15 ). 

3.       Lokasi Penelitian 

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di 

Perpustakaan Fakultas Hukum UNS, Perpustakaan Pusat UNS, dan 

Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Galunggung ( STHG ) Tasikmalaya.  

4.       Jenis Data 

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari 

hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tertier. Hukum primer berisi 

materi Undang – undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, 

Amandemen UUD 1945 dan hukum lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian. Hukum sekunder berisi literature buku – buku yang berhubungan 

langsung dengan materi. Sedangkan yang termasuk hukum tertier yaitu yang 

berupa kamus, artikel, dan lain – lain. 
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5.      Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder 

yang meliputi Undang – undang, dokumen – dokumen, buku, artikel, serta 

literature lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber data sekunder. 

Adapun ciri – ciri umum data sekunder adalah sebagai berikut:              

( Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001 : 24 ) 

a.      Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat ( ready  

       made ) 

b      Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti   

    – peneliti terdahulu. 

c.       Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu  

       dan tempat 

Sedangkan data sekunder dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya 

terdiri dari ( Soerjono Soekanto, 1984: 51: 

a.  Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam 

penelitian ini bahan hukum primernya diperoleh dari Undang – Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang didalamnya mengatur 

tentang tiga hal pokok, yaitu tentang jaminan terhadap hak – hak asasi 

manusia, tentang susunan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, 

tentang pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Selanjutnya yaitu 

Undang – undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial  

6.      Teknik Pengumpulan Data 

Dalam setiap penelitian, disamping metode yang digunakan, 

diperlukan pula kemampuan untuk memilih bahkan menyusun teknis dan 

alat pengumpul data yang relevan, kecermatan dalam memilih dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 9 

menyusun teknik, serta alat pengumpul data yang berpengaruh objektif pada 

hasil penelitian ( Hadari Nawawi, 1985: 65 ) 

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data 

dari satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a.  Penelitian Kepustakaan 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengutip dari literature, 

dokumen, sumber hukum, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dan 

relevan dengan permasalah yang diteliti.       

b.  Penelitian Cyber Media 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan 

media komunikasi maya ( internet ), untuk menelusuri informasi terkait 

dengan permasalahan penelitian. 

7.       Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan sangat 

menentukan, karena pada tahap ini terjadi pengolahan terhadap data – data 

yang terkumpul. Dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengolahan data 

pada hakekatnya adalah sebagai kegiatan untuk mengadakan sistematisasi 

atas bahan – bahan hukum tertulis ( Soerjono Soekanto : 251 ) 

Karena data yang terkumpul adalah data sekunder, maka dalam 

penelitian ini teknik analisis terhadap data tersebut dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis isi berdasarkan prinsip logis sistematis, yang 

hasil penelitiannya akan dijelaskan dalam hubungannya dengan kerangka 

teoritik atau tinjauan pustaka. 
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Tahap – tahap yang akan ditempuh oleh penulis adalah sebagai 

berikut:  

Setelah pengumpulan data selesai, maka data tersebut akan direduksi 

dengan menyeleksi, menyederhanakan, membuang hal – hal yang dianggap 

tidak relevan dengan objek penelitian. Kemudian tahap selanjutnya adalah 

penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi tersusun dalam suatu 

kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif dalam konfigurasi yang 

mudah dipakai sehingga memberi kemungkinan adanya pengambilan 

keputusan. Selanjutnya penarikan kesimpulan. Apabila kesimpulan yang 

telah dibuat oleh penulis dirasakan masih ada keraguan karena kurangnya 

data, maka penulis berusaha menggali dalam field note-nya dan penulis 

kembali menumpulkan data yang khusus untuk melakukan pendalaman lebih 

lanjut. 

 

 

 

Gambar 1. Interaktive Model of Analisys 

( HB., Sutopo, 2002: 96 ) 

 

 

 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Sajian Data 

Penarikan 
Kesimpulan/Verifikasi 
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F.   Sistematika Penulisan Hukum 

Guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika 

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum, maka 

penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari : 

A.  Judul 

B. Menguraikan mengenai fenomena yang menjadi latar belakang 

masalah, yaitu semakin maraknya praktek penyalahgunaan 

wewenang( mafia Peradilan ) terutama di lingkungan Mahkamah 

Agung yang kemudian mendorong bagi terbentuknya sebuah 

lembaga pengawas ektern yang independen untuk mengawasi 

perilaku hakim 

C. Diuraikan mengenai perumusan masalah yaitu mengenai pola – 

pola mafia peradila di Mahkamah Agung, bagaimana 

pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, 

serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya 

pengawasan tersebut terhadap pemberantasan mafia peradilan. 

D. Tujuan Penelitian, 

E. Manfaat Penelitian, 

F. Metode Penelitian, 

G. Sistematika Penulisan Hukum. 

BAB  II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori – teori yang menjadi  

landasan dalam penulisan hukum ini. Antara lain mengenai:  

1.  Teori Tentang Negara Hukum 

2. Tinjauan Tentang Pengawasan Terhadap Hakim Agung  

 a)  Defenisi Pengawasan 

 b)  Dasar Hukum Pengawasan 

c)  Tujuan Pengawasan 

d) Bentuk – Bentuk Pengawasan Terhadap Hakim Agung 
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3.   Konsepsi Lembaga Negara 

 a)  Pengertian Umum Lembaga Negara 

 b)  Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945 

 c)   Lembaga Negara Sesudah Amandemen UUD 1945 

d)  Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Mekanisme             

Kelembagaan Negara 

4. Komisi Yudisial 

 a)  Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial 

 b)  Latar Belakang Pembentukan Komisi Yudisial 

 c)  Tujuan Pembentukan Komisi Yudisial 

 d)  Susunan Organisasi Komisi Yudisial 

5. Kode etik Profesi Hakim 

 a)  Definisi Etika Profesi 

 b)  Nilai – nilai Dalam Kode Etik Hakim 

6. Mafia Peradailan 

 a)  Pengertian Mafia Peradilan 

 b)  Pelaku Utama Mafia Peradilan 

 c)  Penyebab Munculnya Mafia Peradilan 

BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan dan menjawab permasalahan yang telah dianalisis, 

berdasarkan sumber – sumber data yang telah didapat. Antara lain 

mengenai mekanisme atau cara kerja dari kelompok mafia peradilan, 

kemudian bentuk pengawasan yang bisa dilakukan oleh Komisi 

Yudisial terhadap kinerja hakim agung, kendala yang muncul dalam 

pelaksanaan pengawasan, upaya untuk mengatasi kendala tersebut, 

dan dampak yang ditimbulkan dari adanya pengawasan tersebut bagi 

upaya pemberantasan mafia peradilan di lingkungan Mahkamah 

Agung 
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BAB IV  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab keempat merupakan penutup dari keseluruhan penulisan skripsi. 

Dalam penutup ini penulis mengambil kesimpulan dari hasil 

pembahasan, kemudian memberikan saran – saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 A. Kerangka Teori 

1. Teori Tentang Negara Hukum 

Salah satu cara yang paling baik untuk membatasi pelaksanaan dari 

suatu kekuasaan yang sewenang – wenang adalah melalui hukum, apakah itu 

Undang – Undang Dasar, undang – undang, konvensi dan sebaginya. 

Undang – Undang Dasar misalnya menjamin hak – hak politik dari anggota 

masyarakat dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan sedemikian rupa 

sehingga kekuaaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan legislatif dan 

yudikatif. 

Pengertian negara hukum sebenarnya sudah lama ada. Dalam 

perpustakaan Yunani kuno sudah disinggung tipe negara yang ideal yang 

dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Dalam filsafatnya, keduanya 

menyinggung angan – angan ( cita – cita ) manusia yang berkorespondensi 

dengan dunia yang mutlak disebut : 

1. Cita – cita untuk mengejar kebenaran ( idee der warheid ) 

2. Cita – cita untuk mengejar kesusilaan ( idee der zodelijkheid  ). 

3. Cita – cita untuk mengejar keindahan ( idee der schonheid ) 

4. Cita – cita untuk mengejar keadilan ( idee der greechtigheid ). 

Aristoteles merumuskan negara hukum sebagai negara yang 

didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam 

permusyawaratan negara. Yang dimaksudkan dengan negara hukum oleh 

Aristoteles disini adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin 

keadilan kepada warganegaranya. 
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Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk 

warga negara dan sebagai dasar dari keadilan itu ialah perlunya diajarkan 

rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. 

Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles yaitu peraturan yang 

mencerminkan keadilan bagi pergaulan antara warganegaranya. Maka 

menurutnya yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan 

pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum, sedangkan 

penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan saja. 

       Pada masa Immanuel Kant ( negara hukum Eropa Kontinental ), yang 

berpengaruh di Eropa adalah faham “ laissez faire laissez aire" yang artinya 

biarkan masyarakat menyelenggarakan kemamurannya sendiri, negara 

jangan ikut campur. 

Tujuan negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan 

hukum dari individu – individu dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan 

ini, maka menurut Kant, negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan 

yang masing – masing tidak boleh saling mempengaruhi dan tidak boleh 

campur tangan satu sama lain karena mempunyai kedudukan yang sama 

tinggi dan sama rendah. 

Menurut Immanuel Kant, untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum 

harus memenuhi dua unsur pokok yaitu: 

1. adanya perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia 

2. adanya pemisahan kekuasaan dalam negara. dengan demikian 

munculnya tipe negara hukum yang pertama yang hanya bertndak 

memisah terjadinya perselisihan diantara warganegaranya dalam 

menyelenggarakan kepentingannya yang disebut sebagai : “ negara 

jaga malam “ atau Nachtwachter Staff “ atau “ Polisi Negara” atau “ 

L’etat gendarme “. 
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Selanjutnya menurut Friedman, negara hukum identik dengan Rule of 

law. Istilah Rechts Staat menurutnya mengandung arti pembatasan 

kekuasaan negara oleh hukum. Menurut A. V.Dicey, unsur – unsur Rule of 

law adalah : 

1.    Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang – wenangan.   

Seseorang hanya bisa dihukum jika terbukti melanggar hukum. 

2.      Kesamaan warga negara didalam hukum 

3.   Terjaminnya warga negara didalam hukum baik dari rakyat biasa 

maupun bagi pejabat. 

4.      Terjaminnya hak – hak asasi manusia oleh undang – undang dan 

keputusan   – keputusan pengadilan.  

Negara Indonesia pada hakikatnya adalah negara hukum. Hal ini 

berarti bahwa setiap pemegang kekuasaan dalam negara, dalam menjalankan 

tugas dan wewenangnya harus mendasarkan diri atas norma – norma hukum 

yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal ini 

didasarkan pada penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara 

angka I dan II yang menyebutkan “ Negara Indonesia berdasar atas hukum “ 

Dari beberapa teori mengenai unsur – unsur negara hukum yang telah 

dikemukakan diatas, apabila dihubungkan dengan negara hukum Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dapat ditemukan unsur – 

unsur negara hukum, yaitu : 

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak – hak asasi manusia dan 

warga negara. 

2. Adanya pembagian kekuasaan 

3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu 

berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis, maupun yang 

tidak tertulis 
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2. Tinjauan Tentang Pengawasan Terhadap Hakim Agung    

  a )  Definisi Pengawasan 

Dalam Kamus bahasa Indonesia, kata “ Pengawasan “ berasal dari kata 

“ awas “ yang berarti dapat melihat baik – baik, “ mengawasi “ yang berarti 

melihat dan memperhatikan, mengamati dan menjaga baik – baik, 

mengontrol ( tingkah laku orang lain ) 

Pengawasan mengandung pengertian suatu perbuatan dengan tujuan 

untuk melihat dengan baik – baik, memperhatikan, mengamati dan menjaga 

baik – baik, serta mengontrol perilaku orang lain. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi 

pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim agung mengandung 

pengertian bahwa Komisi Yudisial melakukan perbuatan – perbuatan dengan 

maksud untuk melihat dan memperhatikan, mengamati dan menjaga baik – 

baik, serta mengontrol perilaku hakim agung 

 b )   Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan 

Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta   perilaku hakim terutama hakim – hakim agung yang menjadi Agent of 

change di Mahkamah Agung dan badan – badan peradilan di bawahnya, 

maka Komisi Yudisial republik Indonesia juga melaksanakan fungsi 

pengawasan terhadap para hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan 

mahkamah Konstitusi yang meliputi pengawasan yang bersifat preventif 

sampai dengan pengawasan yang bersifat represif sebagaimana ditentukan 

dalam ketentuan pasal  24 A ayat ( 3 ) dan pasal 24 B ayat (1) Undang – 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

diimplementasikan dalam pasal 13 huruf b, pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan 

pasal 23 Undang – undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. 
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Fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial republik Indonesia 

sebagaimana  dikemukakan diatas, diperkuat juga oleh ketentuan dalam 

pasal 34 ayat ( 3 ) Undang – undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Pasal ini menyatakan bahwa “ dalam rangka menjaga 

kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, 

pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang – 

undang “. 

   c)  Tujuan Pengawasan 

Jika kembali mengingat bahwa lembaga peradilan kita telah 

mengalami penurunan kredibilitas, maka pembentukan Komisi Yudisial  

menjadi sebuah keharusan. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan bukti 

keinginan dari pemerintah maupun rakyat Indonesia untuk membentuk suatu 

lembaga negara yang independen dan terlepas dari sistem yang sudah ada 

dan terbentuk sejak lama yang diharapkan dapat membangkitkan kembali 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang selama ini kerap 

melakukan berbagai penyimpangan. 

Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas yang melakukan 

pengawasan terhadap hakim agung dan hakim pada badan peradilan di 

semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan 

hakim Mahkamah Konstitusi dalam rangka menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

Fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial ini pada prinsipnya 

bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan 

tugasnya benar – benar didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku, menjunjung tinggi nilai – nilai kebenaran, patuh 

terhadap kode etik, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. 

Tujuan paling pokok dari pelaksanaan pengawasan ini ialah agar 

terwujud kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial             
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( independent and impartial judiciary ), yang sekaligus diimbangi oleh 

prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun 

segi etika. 

d )  Bentuk – Bentuk  Pengawasan Terhadap Hakim Agung 

Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas para hakim agung, perlu 

diatur adanya dua jenis pengawasan, yaitu : 

   1.    Pengawasan Internal 

   2.    Pengawasan Eksternal 

Pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawas yang 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 independenden 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 efisien. 

Selain pengawasan yang bersifat internal dan eksternal, pengawasan 

terhadap hakim agung juga bisa dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi, 

pengawasan oleh masyarakat tersebut sebaiknya dikaitkan dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh DPR yang sebagian telah 

pula dilimpahkan menjadi tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Oleh karena 

itu, segala jenis keluhan dan laporan dari masyarakat berkenaan dengan 

tindakan Hakim Agung ataupun pejabat peradilan kasasi pada umumnya 

yang merugikan kepentingan masyarakat, akan lebih baik jika disampaikan 

kepada DPR atau kepada Komisi Yudisial, bukan kepada pimpinan 

Mahkamah Agung ataupun kepada Hakim Agung. 
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3.  Konsepsi Lembaga Negara 

a )   Pengertian Umum Lembaga Negara 

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki 

istilah tunggal dan seragam. Didalam kepustakaan inggris, untuk menyebut 

lembaga negara digunakan istilah political institution, sedangkan dalam 

terminologi bahasa belanda terdapat istilah staat organen. Sementara itu, 

bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara, badan negara, atau organ 

negara. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) ( 1997 : 979-58 ), kata  

“lembaga “ antara lain diartikan sebagai asal mula ( yang akan menjadi 

sesuatu ), bentuk ( rupa, wujud ) yang asli, acuan; ikatan, badan ( organisasi) 

yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan 

suatu usaha, dan pola perilaku yang mapan, terdisi atas interaksi sosial 

berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan. Kamus tersebut juga 

memberi contoh frasa yang menggunakan kata lembaga, yaitu lembaga 

pemerintahan dalam lingkungan eksekutuf. Kalau kata pemerintahan diganti 

dengan kata negara, diartikan “ badan – badan negara di lingkungan 

eksekutif, legislatif dan yudikatif “. 

Menurut Kamus Hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan Saleh 

Adiwinata dkk, kata “ organ “ diartikan sebagai berikut : 

“ Organ adalah perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau 

mejelis yang terdiri dari orang – orang yang berdasarkan Undang – undang 

atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan merealisasikan 

kehendak badan hukum…..selanjutnya negara dan badan pemeritahan 

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 
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badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai 

wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti “. 

Secara definitif, alat – alat perlengkapan negara atau yang lazim 

disebut sebagai lembaga negara adalah institusi – institusi yang dibentuk 

guna melaksanakan fungsi – fungsi negara. berdasarkan teori – teori klasik 

mengenai negara setidaknya terdapat beberapa fungsi negara yang penting 

seperti fungsi membuat kebijakan peraturan perundangan – undangan           

( fungsi legislatif ), fungsi melaksanakan peraturan atau fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan ( fungsi eksekutif ), dan fungsi mengadili       

( fungsi yudikatif ). Kecenderungan praktik ketatanegaraan terkini di 

Indonesia oleh banyak ahli hukum tata negara dan ahli politik dikatakan 

menuju sistem pemisahan kekuasaan antara tiga pelaksana fungsi negara 

tersebut. 

Alat kelengkapan negara berdasarkan teori – teori klasik hukum negara 

meliputi kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa presiden atau perdana 

menteri atau raja, kekuasaan legislatif, dalam hal ini bisa disebut parlemen 

atau dengan nama lain seperti dewan perwakilan rakyat, dan kekuasaan 

yudikatif seperti mahkamah agung atau supreme court. Setiap alat 

perlengkapan negara tersebut bisa memilki organ – organ lain untuk 

membantu pelaksanaan fungsinya. Kekusaan eksekutif misalnya, dibantu 

wakil dan menteri – menteri yang biasanya memimpin satu departemen 

tertentu. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, tipe – tipe lembaga 

negara berbeda – beda sesuai dengan perkembangan sejarah politik 

kenegaraan dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam negara 

yang bersangkutan. 

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga negara atau alat – alat 

perlengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga 

untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, 

lembaga – lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu 
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sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara 

atau istilah yang digunakan Prof. Sri Soemantri adalah actual govermental 

process.  

Jadi, meskipun tipe lembaga – lembaga negara yang diadopsi negara 

bisa berbeda, secara konsep lembaga – lembaga tersebut harus bekerja dan 

memilki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk 

merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis 

mewujudkan tujuan negara jangka panjang. 

Lembaga negara / organ negara / alat alat perlengkapan negara menjadi 

satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keberadaan negara. Keberadaan 

organ – organ negara menjadi keniscayaan untuk mengisi dan menjalankan 

negara. Pembentukan lembaga negara merupakan manifestasi dari 

mekanisme dan keterwakilan rakyat dalam menyelenggarakan 

pemerintahan. Pembentukan negara tidak lain untuk kepentingan rakyat, 

sehingga pembentukan lembaga negara harus merepresentasikan aspirasi 

rakyat. 

Menurut Jellinek, Bapak Ilmu Negara, organ negara dibagi menjadi 

dua bagian besar, yaitu alat alat perlengkapan negara yang langsung               

( unmittebre organ) dan alat – alat perlengkapan negara yang tak langsung    

( mitterbare organ ). Adapun ukuran langsung atau tidaknya alat 

perlengkapan negara ditentukan oleh langsung atau tidaknya pembentukan 

alat perlengkapan negara yang dimaksud konstitusi. Organ negara langsung 

menentukan ada tidaknya negara, sedangkan keberadaan organ yang tidak 

langsung bergantung pada organ langsung. 

Pembentukan lembaga negara akan selalu terkait dengan sistem 

penyelenggaraan negara, yang didalamnya termuat antara lain fungsi setiap 

organ yang dibentuk dan hubungan – hubungan yang dijalankan. Dalam 

konteks itu, paling populer dan banyak diadopsi berbagai negara adalah 
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konsep Triaspolitika. Doktrin yang pertama kali dikemukakan oleh John 

Locke dan Montesquieu ini membagi kekuasaan negara kedalam tiga 

macam, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

Menurut Montesquieu, ketiga jenis kekuasaan tersebut harus 

dipisahkan satu sama lain, baik mengenai fungsi ( tugas ) maupun alat 

perlengkapan yang menyelenggarakannya. 

Implementasi dari proses pemisahan kekuasaan dilakukan dengan 

membentuk organ – organ negara yang memiliki kewenangan berbeda tetapi 

saling berhubungan sehingga dapat mencegah terjadinya dominasi satu 

cabang kekuasaan. 

Sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Sri Soemantri, Logemann 

mengemukakan beberapa persoalan menyangkut lembaga negara, yaitu : 

1. Pengadaan lembaga – lembaga negara, dalam arti siapa yang 

membentuk dan mengadalkan lembag tersebut. 

2. Oleh karena setiap lembaga – lembaga negara harus diduduki oleh 

pejabat, persoalannya adalah bagaimana mekanisme pengisian 

lembaga – lembag dimaksud, melalui pemilihan, pengangkatan, atau 

mekanisme lain. 

3. Apa yang menjadi tugas dan wewenangnya, untuk mencapai tujuan 

negara, setiap lembaga negara harus diberi tugas dan wewenang. 

4. bagaimana hubungan kekuasaan antara lembaga negara yang satu 

dengan yang lain. 

b )  Lembaga Negara sebelum Amandemen UUD 1945 

      Sebelum perubahan UUD 1945, dikenal beberapa istilah yang 

dipergunakan untuk mengidentifikasi lembaga atau organ – organ 

penyelenggara negara. konstitusi RIS 1949 misalnya, menyebutnya dengan 

istilah “ alat – alat perlengkapan federal “. BAB III dalam ketentuan tersebut 

menyatakan alat – alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat 
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terdiri dari Presiden, menteri – menteri, senat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Mahkamah Agumg Indonesia, dan Dewan Pengawas keuangan. Adapun 

UUDS 1950 menyebutnya dengan “ alat perlengkapan negara “. 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. 

c )   Lembaga Negara Sesudah Amandemen UUD 1945 

Pasca amandemen UUD 1945 dikenal dua istilah untuk 

mengidentifikasi organ – organ penyelenggara negara, yakni istilah “ badan 

“ dan “ lembaga “. Namun, perbedaan itu sama sekali tidak mengurangi 

esensi adanya organisasi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan negara 

dan pemerintahan.  

Prof. Sri Soemantri menafsirkan lembaga negara berdasarkan hasil 

amandemen adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, 

MA, MK, dan KY. Pendapat ini didasarkan pemikiran sistem kelembagaan 

negara berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 dibagi menjadi tiga bidang 

/ fungsi. Pertama, dalam bidang perundang – undangan. Kedua, berkaitan 

dengan pengawasan. Ketiga, berkaitan dengan pengangkatan hakim agung.  

Prof. Dr. Bintan Saragih melakukan penggolongan lembaga negara 

secara fungsional dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, meliputi 

lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, yang terjadi 

pasca amandemen adalah pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal 

dalam arti kekuasaan dipisah – pisahkan ke dalam fungsi – fungsi yang 

tercermin dalam lembaga – lembaga negara yang sederajat dan saling 

mengimbangi ( Check and Balance ). ( Jimly Asshiddiqie, 2005 : 37 ) 
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d )  Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Mekanisme Kelembagaan 

Prinsip kedaulatan itu selain diwujudkan dalam bentuk peraturan 

perundang – undangan yang akan dihasilkannya, juga tercermin dalam 

struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang 

menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. 

Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya 

diorganisasikan melaui dua pilihan cara, yaitu melalui sistem pemilihan 

kekuasaan ( separation of power ) atau pembagian kekuasaan ( distribution 

of power ). 

Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah 

– pisahkan ke dalam fungsi – fungsi yang tercermin dalam lembaga – 

lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi ( checks and 

balances ). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti 

perwujudan kekuasaan itu  dibagikan secara vertikal kebawah kepada 

lembaga – lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan 

rakyat. 

Dalam paham pemisahan kekuasaan, prinsip hubungan checks and 

balances antara poros – poros kekuasaan dianggap sebagai sesuatu yang 

dasar dan utama. Berpijak pada konstitusionalisme, prinsip pemisahan 

kekuasaan dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara sehingga 

diharapkan dapat menghindari terjadinya dominasi satu cabang kekuasaan 

atas kekuasaan yang lain, munculnya penindasan dan tindakan sewenang – 

wenang oleh penguasa. Pengaturan dan pembatasan kekuasaan itulah yang 

menjadi ciri konstitusionalisme dan sekaligus tugas utama konstitusi, 

sehingga kemungkinan kesewenang – wenangan kekuasaan dapat 

dikendalikan dan diminimalkan. 
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4.  Komisi  Yudisial 

   a )  Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial 

Kehendak untuk membentuk lembaga sejenis Komisi Yudisial 

bukanlah hal baru. Dalam pembahasan RUU tentang Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman tahun 1968, sudah diusulkan ide mengenai Majelis 

Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). MPPH itu berfungsi memberikan 

pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran dan usul 

yang berkaitan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, 

dan tindakan atau hukuman jabatan bagi para hakim.  

Ide Komisi Yudisial kembali mendapatkan momentum menyusul 

adanya desakan penyatuatapan kekuasaan kehakiman yang didasarkan pada 

Tap MPR No X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan 

dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional. 

Munculnya desakan agar lembaga peradilan satu atap, makin memunculkan 

desakan agar KomisiYudisial segera direalisir. Desakan masyarakat itu 

diakomodasi dengan selesainya pembahasan RUU Komisi Yudisial, pada 15 

Juli 2004 .Secara yuridis posisi Komisi Yudisial tinggi karena ia tercantum 

dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan tahun 2001. Dalam Pasal 

24B Perubahan UUD 1945 disebutkan, Komisi Yudisial bersifat mandiri 

yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim.                                                      

  b )   Latar Belakang Pembentukan Komisi Yudisial 

Di beberapa negara, Komisi Yudisial muncul sebagai akibat dari salah 

satu atau lebih dari lima hal sebagai berikut: 

1) Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan 

kehakiman, karena monitoring hasnya dilakukan secara internal 

saja. 
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2) Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara 

kekuasaan pemerintah ( executive power ), dalam hal ini 

Departemen kehakiman dan kekuasaan kehakiman ( judicial 

power ). 

3) Kekuasaan kehakimkan dianggap tidak mempunyai efisiensi 

dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya 

apabila masih disibukkan dengan persoalan – persoalan teknis 

non – hukum. 

4) Tidaknya adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, 

karena setiap putusan kuirang memperoleh penilaian dan 

pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus. 

5) Pola rekruitmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan 

masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan 

merekrutnya adalah lembaga politik, yaitu Presiden atau 

Parlemen. 

 c )   Tujuan Pembentukan Komisi Yudisial 

Kehadiran Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan modern 

merupakan suatu perkembangan yang sangat menarik dalam cabang 

kekuasaan kehakiman. Keberadaannya juga merupakan tend yang terjadi 

pada abad ke – 20 dalam sejarah demokrasi modern yang mengharuskan 

adanya lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain di 

luarnya. 

Pemebentukan Komisi Yudisial setidaknya mempunyai empat alasan 

yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan kekuasaan keahakiman 

yang merdeka. 

Pertama, dibentuknya Komisi Yudisial adalah agar dapat melakukan 

monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan cara 
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melibatkan unsur – unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas – luasnya 

dan bukan hanya monitoring internal saja. 

Kedua, Komisi Yudisial menjadi perantara ( mediator ) atau 

penghubung antara kekuasaan kehakiman ( judicial power ) yang tujuan 

utamanya adalah untuk menjamin kemandirian keuasaan kehakiman dari 

pengaruh kekuasaan apapun juga, khususnya kekuasaan pemerintah. 

Ketiga, dengan adanya Komisi yudisial, tingkat efisiensi dan 

efektivitas kekuasaan kehakiman akan semakin tinggi dalam banyak hal baik 

yang menyangkut rekruitmrendan monitoring hakim agung serta 

pengelolaan keuangan kekuaaan kehakiman. 

Keempat, dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk menjaga kualitas 

dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara 

intensif oleh lembaga yang benar – benar independen. Disini diharapkan 

inkonsistensi putusan lembaga peradilan tidak terjadi lagi. Karena setiap 

putusan akan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari Komisi 

Yudisial. Dengan demikian, putusan – putrusan yang dianggap kontroversial 

dan mencederai rasa keadilan masyarakat dapat diminimalisasi. 

Kelima, meminimalisasi terjadinya politisasi terhadap rekruitmen 

hakim, karena lembaga yang mengusulkan adalah lembaga hukum yang 

bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain, bukan lembaga 

politik lagi, sehingga diidealkan kepentingan – kepentingan politik tidak lagi 

ikut  menentukan rekruitmen hakim yang ada. 

  d )  Susunan Organisasi Komisi Yudisial 

Mengenai susunan organisasi dari komisi Yudisial terdapat dalam 

ketentuan BAB II  Undang – undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi 

Yudisial. Pasal 4 menyatakan bahwa Susunan Komisi yudisial terdiri atas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 29 

pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua 

dan wakil ketua yang merangkap anggota ( pasal 5 ). 

Anggota Komisi Yudisial berjumlah tujuh orang dan berstatus sebagai 

pejabat negara yang terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi 

hukum, dan anggota masyarakat. Keanggotaan Komisi Yudisial diajukan 

Presiden kepada DPR, dengen terlebih dahulu Presiden membentuk panitia 

seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi 

hukum, dan anggota masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya, panitia seleksi bekerja secara transparan dn 

mengikutsertakan partisipasi masyarakat. 

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial dibantu oleh 

Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretaris 

Jenderal dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil ( pasal 11 ayat ( 1 ) dan 

ayat ( 2 ) ). 

   e)    Komisi Yudisial Di Beberapa Negara 

Dalam sebuah penelitian, dari seratus sembilan puluh tujuh (197 ) 

konstitusi berbagai negara anggota PBB, ternyata ada empat puluh tiga ( 

43 ) Negara yang mengatur Komisi Yudisial di dalam Konstitusinya. 

Negara – Negara tersebut antara lain : Afrika Selatan, Argentina, Bulgaria, 

Ethiopia, Fiji, Filiphina, Gambia, Ghana, Guyana, Indonesia, Italia, 

Kazakhstan, Kamerun, Kongo, Kroasia, Kenya, Lesotho, Maakedonia, 

Malawi, Malaysia, Namibia, Marshall Island, Nepal, Nigeria, Perancis, 

Papua Nugini, Saint Christopher and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, 

Samoa, Sierra Leone, Slovenia, Solomon Islands, Spanyol, Sri Langka, 

Thailand, Timor Timur, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Vanuatu, 

Venezuela, Zambia, Zimbabwe.                       

Berikut ini akan dijelaskan beberapa negara yang konstitusinya 

mengatur tentang Komisi Yudisial. 
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1. Afrika Selatan 

Komisi Yudisial di Afrika Selatan bernama judicial Service 

commission yang diatur di dalam section 174 konstitusinya. Komisi ini 

berfungsi memberikan Advis kepada Presiden dalam pengangkatan dan 

pemberhentian ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, ketua dan wakil 

ketua Mahkamah Agung, dan hakim di semua lembaga peradilan. Keanggotaan 

Komisi ini terdiri dari beberapa jabatan, yaitu Ketua Mahkamah Agung sebgai 

ketua, ketua Mahkamah Konstitusi; satu orang hakim pilihan; anggota kabinet 

yang bertanggungjawab terhadap administrasi pengadilan, dua orang advokat 

yang dinominasikan organisasinya dan diangkat oleh Presiden; dua orang jaksa 

yang dinominasikan organisasinya dan diangkat oleh Presiden, satu orang 

pengajar fakultas hukum yang dipilih dari universitas – universitas di Afrika 

Selatan, tujuh orang yang dibentuk oleh National Assembly dimana tiga 

diantaranya harus dari partai oposisi, empat orang mewakili Provinsi, dan 

empat orang yang dipilih Presiden setelah melalui persetujuan Natioanal 

Assembly. 

2. Argentina  

Komisi Yudisial di Argentina bernama council of Magistry yang 

diatur dalam Article 114 konstitusinya. Dewan ini berfungsi mengajukan calon 

hakim agung kepada senat dan diangkat oleh Presiden, bertanggungjawab 

terhadap seleksi hakim dan administrasi kekuasaan kehakiman, 

mengembangkan pemilihan kandidat hakim tingkat bawah melalui kompetisi 

publik, mengeluarkan usulan tiga nama kandidat hakim tingkat bawah, 

mengurus sumber daya untuk administrasi pengadilan, melakukan tindakan 

pendisiplinan terhadap hakim, memutuskan pemberhentian hakim, dan 

mengeluarkan peraturan tentang organisasi pengadilan untuk menjmin 

independensi hakim dan efisiensi administrasi pengadilan. Konstitusi tidak 

mengatur keanggotaan dewan ini. 
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     3. Bulgaria   

Komisi yudisial di Bulgaria bernama Supreme Judicial Council yang 

diatur di dalam Article 129 ( 2 ) konstitusinya. Komisi ini berfungsi 

mengusulkan kepada Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian Ketua 

Mahkamah Agung Kasasi, Ketua Mahkamah Agung Administratif, dan jaksa 

agung. Keanggotaan komisi ini terdiri dari dua puluh lima ( 25 ) orang. Tiga 

orang duduk dalam komisi ini secara ex officio, yaituKetua Mahkamah Agung 

Kasasi, Ketua Mahkamah Agung Administratif, dan jaksa agung 

4. Ethiopia 

Komisi yudisial di Ethiopia bernama State Judicial Administration 

council yang diatur di dalam Article 81 ( 4 ) konstitusinya. Komisi ini 

berfungsi merekomendasikan kepada State Council tentang pengangkatan 

Hakim Agung, Hakim Tinggi, dan Hakim Tingkat Pertama. 

5. Filipina 

Komisi Yudisial di Filipina bernama Judicial and Bar Council yang 

diatur di dalam section 8 dan 9 Konstitusinya. Komisi ini berfungsi 

merekomendasikan pengangkatan para hakim. Komisi ini dibentuk di bawah 

supervisi Mahkamah Agung yang keanggotaannya terdiri dari Ketua 

Mahkamah Agung sebagai Ketua Komisi, sekretaris Mahkamah Agung , 

perwakilan dan anggota kongres, perwakilan organisasi pengacara, perwakilan 

guru besar fakultas hukum, pensiunan Mahkamah Agung, dan perwakilan 

sektor Privat. 

6. Ghana 

Komisi Yudisial di Ghana bernama The Judicial Council yang datur di 

dalam section 144 konstitusinya. Komisi ini berfungsi memberikan advis 

kepada Presiden tentang pengangkatan Hakim Agung, Hakim Banding, dan 
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Hakim Tingkat Pertama. Selain itu, The Judicial Council juga berfungsi 

mengusulkan pertimbangan tentang pemerintahan, perbaikan administrasi dan 

efisiensi peradilan, menjadi forum untuk mempertimbangkan dan 

mendiskusikan hal – hal yang berkaitan fungsi peradilan, dan 

menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 

Keanggotaan Komisi ini terdiri dari Ketua Mahkamah Agung sebagai 

Ketua komisi, Jaksa Agung, Hakim Agung yang dicalonkan para Hakim 

Agung, Hakim Tinggi yang dicalonkan oleh para Hakim Tinggi, dua orang 

perwakilan Ghana Bar Association, perwakilan ketua pengadilan regional yang 

dicalonkan dari para ketua Pengadilan Negeri, perwakilan pengadilan yang 

lebih rendah, Hakim Pengadilan Militer, Kepala direktorat Hukum Pelayanan 

Kepolisian, Editor Laporan tentang hukum Ghana, perwakilan Asosiasi Staf 

Pelayanan Kehakiman, Ketua National House of Chiefs, dan empat orang 

bukan lawyer yang diangkat Presiden. 

    7.     Indonesia 

Komisi Yudisial di Indonesia diatur di dalam pasal 24B Perubahan 

ketiga UUD 1945 yang hadir karena didasari pemikiran bahwa hakim agung 

yang duduk di Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur – figur yang 

sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. 

Apalagi hakim agung duduk pada tingkat peradilan tertinggi dalam susunan 

peradilan. Sebagai negara hukum, masalah kehormatan dan keluhuran 

martabat, serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis 

untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi 

paham Indonesia sebagai negara hukum. Melalui lembaga Komisi Yudisial ini, 

diharapkan dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan 

rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan 

melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta 

perilakunya. 
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Pasal 24B ayat ( 1 ) perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan                     

“ Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilakum 

hakim”. 

Pasal 24B ayat ( 2 ) perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan             

“ Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di 

bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 

Pasal 24B ayat ( 3 ) Perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan             

“ Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh persetujuan dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. 

Pasal 24B ayat ( 4 ) perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan             

“ susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur 

denganaundang – undang. 

     8. Italia 

Komisi Yudisial di Italia bernama The Superior council of The 

Judiciary yang diatur di dalam section 105 konstitusinya. Komisi ini 

mempunyai hak mengangkat, memberhentikan, memutasikan, dan 

mempromosikan anggota badan peradilan dan memberikan tindakan 

pendisiplinan terhadapnya. Konstitusi Italia tidak mengatur keanggotaan 

komisi ini. 

      9. Kamerun 

Komisi Yudisial di Kamerun bernama High Judicial Council yang diatur 

dalam section 37 ( 3 ) konstitusinya. Dewan ini berfungsi mendampingi 

Presiden dan memberikan opininya dalam hal pengangkatan para anggota 

hakim dan departemen kehakiman serta memberikan opininya tentang para 
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calon hakim dan mengambil tindakan pendisiplinan terhadap aparat hukum 

dan pengadilan. Keanggotaannya diatur dengan undang – undang. 

10. Perancis 

Komisi Yudisial di Perancis bernama Conseil Superior Service 

Commission de la Magistrature yang diatur di dalam Article 170 

konstitusinya. Komisi ini berfungsi membantu Presiden sebagai penjamin 

kemerdekaan kekuasaan kehakiman, mengusulkan pengangkatan Hakim 

Agung dan pimpinan Hakim Banding, dan bertindak sebagai Dewan 

Pendisiplinan Hakim. Keanggotaan Dewan ini terdiri dari Presiden yang 

secara ex officio sebagai Ketua Dewan. Menteri Kehakiman sebagai Wakil 

Ketua Dewan. Sedangkan anggotanya terdiri dari sembilan ( 9 ) orang yang 

diangkat oleh Presiden. 

5.  Kode Etik Profesi hakim 

  a )   Definisi Etika Profesi Hukum 

Istilah etika dalam bahasa Indonesia diambil dari ethos ( Bentuk 

Tunggal ) bahasa Yunani yang berarti tempat tinggal, padang rumput, 

kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk 

jamaknya ta etha yang berarti adat istiadat. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, 

tentang hak dan kewajiban moral ( akhlak ). 

Sedangkan definisi profesi secara singkat adalah sebuah sebutan untuk 

jabatan pekerjaan, dimana orang yang menyandangnya dianggap 

mempunyai keahlian khusus yang diperoleh melalui pelatihan dan 

pengalaman kerja. Terminologi profesi paralel dengan profesionalitas yang 

dicirikan dengan tiga karakter penting. Pertama, keterkaitan profesi tersebut 

dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya dan karenanya bersifat khusus. 
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Kedua, mempunyai kemampuan merealisasikan teori – teori ilmunya dalam 

ranah praktis dengan baik. Ketiga, mempunyai pengalaman kerja. 

b )  Nilai – nilai dalam Kode Etik Profesi Hakim  

Norma hukum bukan merupakan institusi sosial segala – galanya, 

karena disamping norma hukum, ternyata masih diperlukan norma yang lain, 

yaitu norma etika – moral dan bahkan norma agama untuk keperluan 

mengatur, mengendalikan, dan mendorong dinamika kehidupab bersama 

umat manusia. Sebagai warga Negara, setiap orang diatur dan terikat pada 

code of law ( kode hukum Negara ), tetapi pada saat yang sama sebagai 

warga atau anggota organisasi, perilaku organisasinya diikat oleh Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Pedoman Dasar dan Pedoman 

Rumah Tangga yang berlaku di lingkungan organisasi tertentu. 

Kode etik bagi para hakim diperlukan, karena kode etik merupakan 

kumpulan asas atau nilai moral atau norma dan asas yang diterima oleh 

kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Kode etik dianggap 

penting bagi profesi hukum, karena profesi hukum merupakan suatu 

masyarakat moral yang memilki cita – cita dan nilai – nilai bersama. 

Profesi hakim harus mempunyai kode etik agar nilai – nilai yang 

terdapat di dalam peraturan perundang – undangan terinternalisasi pada diri 

seorang hakim. Nilai – nilai tersebut mencakup hal – hal sebagai berikut : 

1. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas, tetapi harus 

menjunjung tinggi keadilan 

2. Hakim harus menjunjung tinggi nilai – nilai keterbukaan dan 

menemukan hukum melalui metode interpretasi. 

3. Hakim harus selalu mempertanggungjawabkan sikap dan 

tindakannya, baik secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa 

maupun kepada secara horizontal kepada masyarakat. 
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4. Hakim harus bersedia menerima keberatan yang diajukan oleh 

pihak yang diadili apabila meragukan objektfitas hakim tersebut. 

6.  Mafia Peradilan 

  a )   Pengertian Mafia Peradilan 

Entah siapa yang pertama kali mempopulerkan istilah mafia peradilan, 

yang jelas mafia peradilan nampaknya sudah lazim dan dirasakan tepat 

untuk menggambarkan korupsi peradilan di Indonesia. Proses peradilan 

yang semestinya dilakukan secara fair, bersih dan jauh dari suap menjadi 

sangat kotor dan bobrok oleh praktek mafia peradilan 

Beberapa ahli hukum memberikan defenisi mengenai mafia peradilan, 

diantaranya adalah : 

1.Daniel. S. Lev 

Menurutnya, mafia peradilan yaitu “ after all working system that 

benefits all its participants. In some ways, in fact, for advocates, who 

otherwise are excluded from the collegial relationships of judges and 

prosecutors, it work rather better and more efficiently tahan the formal 

system. 

2. Taufikurrahman Ruki ( Ketua KPK ) 

Mafia peradilan adalah ” sistem – sistem Informal dimana terjadi 

hubungan pendek antara pihak yang berperkara dan hakim melalui mediator 

seperti panitera, pengacara dan makelar kasus “. 

      3. Bagir Manan ( Ketua MA ) 

“ Sinyalemen mengenai mafia peadilan atau lain – lain tindakan tidak 

terpuji bukanlah suatu yang mengada – ada, walaupun sulit untuk 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 37 

dibuktikan. Tetapi tidak masuk akal, semua orang sepakat membuat 

kebohongan, mengada – ada sekedar untuk memfitnah atau memburuk – 

burukkan pengadilan. Ada asap tentu ada api…”  

   b)  Pelaku Mafia Peradilan 

Mekanisme mafia peradilan selama ini telah menggambarkan pola 

sistematik, dengan pemeran utama yang terdiri dari unsur hakim, panitera, 

pengacara dan broker perkara. 

   c)  Penyebab Munculnya Mafia Peradilan 

Munculnya praktek mafia peradilan secara perlahan telah 

menyebabkan hancurnya integritas penegakan hukum di Indonesia yang 

kemudian berimplikasi pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

institusi peradilan. 

Bila kita lacak akar permasalahannya, ada beberapa faktor yang 

menyebabkan timbulnya mafia peradilan. Ada yang mengaitkan dengan 

minimnya kesejahteraan aparatur, adapula yang merelasikannya dengan tata 

nilai masyarakat yang hedonis. 

Sebuah tesis menyebutkan bahwa mafia peradilan disebabkan karena 

masih mengakarnya rezim ketertutupan. Bisa dibayangkan, dibalik 

tumpukan ribuan perkara di MA, portal situs MA tidak pernah diberdayakan 

untuk menyediakan informasi yang cerdas dan resmi. Akibatnya, informasi 

menjadi komoditi hanya bagi oknum pegawai peradilan unutk menjadi salah 

satu bentuk sumber pendapatan tidak sah melalui kolusi. 

Faktor yang paling mendorong bagi munculnya praktek mafia 

peradilan adalah karena lemahnya sistem pengawasan terhadap kinerja 

hakim agung. Pengawasan internal yang selama ini dilakukan oleh sebuah 

badan pengawasl dinilai tidak efektif.  
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B. Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1.  Pola – Pola Mafia Peradilan di Mahkamah Agung 

Mekanisme praktik kelompok mafia peradilan selama ini telah 

menggambarkan pola sistematik, dengan melibatkan unsur hakim, panitera, 

pengacara, dan broker perkara. Nilai ini menjadi motif dan sekaligus tujuan 

utamanya yaitu keuntungan materi sebanyak - banyaknya. Mindset 

berdasarkan pemahaman ini menimbulkan munculnya sikap bisnis dalam 

ranah hukum. Perjuangan penegakan hukum yang esensinya adalah 

perjuangan nilai – nilai etika dan moral sebagai elemen penting hukum, secara 

sadar dilumpuhkan oleh pemenuhan terhadap materialisme ini. 

Target utama dari praktek mafia peradilan yaitu putusan hakim. Oleh 

karena itu hakim adalah sasaran utamanya dalam struktur dan jaringan mafia. 

Sasaran kedua adalah panitera dan asisten hakim agung. Bergeraknya 

kelompok mafia peradilan ini bersifat standar, yaitu melalui jaringan tersebut. 

Selama ini para broker hukum memilki hubungan bisnis putusan dan perkara 

dengan unsur – unsur diatas yang dilakukan dalam bentuk pertemuan di 

restoran, ruang pengadilan sampai dengan mengundang hakim dalam suatu 

jamuan  “ilmiah “ yang honornya mencapai ratusan juta rupiah. 

Cara kerja kelompok mafia peradilan ini hampir sulit disentuh karena 

sudah merupakan   “Untauchable closed system “ / OTB. Kemungkinan 

terbongkarnya datang dari broker dan aktor mafia itu ketika terdapat 

pembagian hasil yang tidak seimbang. Dan inilah prinsip yang dipegang oleh 

komunitas broker, “ bersatu dan berpisah karena materi “. Mererka bekerja 

dengan cara menghubungi lawyer atau para pihak ( pembeli ) yang memiliki 

perkara di MA dan peradilan dibawahnya. Mulai dari menawarkan jasa bisnis 

mempercepat pengiriman putusan dengan tarif puluhan juta rupiah sampai 
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dengan mengolah substansi perkara untuk memperoleh putusan sesuai dengan 

pesanan. 

Praktek mafia peradilan ini mengalami penguatan oleh elemen – 

elemen hitam dalam komunitasnya, dan diperparah oleh dukungan dari 

keluarga. Istri / suami dan anak yang seharusnya menjadi filter moral dan 

kontrol internal, telah berbalik peran. Mereka menjadi pendorong semangat 

bagi suami / istri dalam menjalankan bisnis hitamnya. 

Seperti yang telah disampaikan diatas, putusan hakim menjadi objek 

dari kelompok mafia peradilan. Dalam prakteknya, putusan direkayasa dengan 

beberapa cara, antara sebagai berikut : 

pertama, memasukkan bukti tertulis baru diluar sidang melalui 

panitera pengganti. Bukti ini selanjutnya direkayasa oleh hakim untuk 

disesuaikan dengan kepentingan pemesan. Kedua, pembacaan putusan yang 

ditunda – tunda tanpa alasan yang benar, cara ini sebagai isyarat bisnis bagi 

pihak pembeli untuk proyek rekayasa putusan. 

            Ketiga, memanipulasi fakta hukum dengan cara memutarbalikan          

/sengaja mengabaikan bukti – bukti sebagaimana adanya, maupun tidak 

memberikan pertimbangan hukum atau tidak memberikan penilaian bukti         

( pembobotan kualitas yuridis ) atas pihak tertentu demi putusan sesuai 

pesanan. 

Keempat, memanipulasi penerapan peraturan perundangan yang tidak 

sesuai dengan obyektifitas perkara. Hal ini dilakukan dengan mencari – cari 

dan merekayasa peraturan perundangan lain untuk menyesuaikan putusan 

berdasarkan pesanan. 

Kelima, memanipulasi yurisprudensi dan doktrin – doktrin hukum 

yang mendukung argumen putusan hakim sesuai pesanan. Misalnya untuk 

seorang pejabat negara sebagai terdakwa kasus korupsi dapat diarahkan untuk 
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memperoleh status bebas dari hukuman, dengan argumen doktrin – doktrin 

hukum yang menjustifikasinya. Terdakwa dapat dinyatakan bebas dengan 

argumen hakim bahwa ia secara struktural jabatannnya tidak memenuhim 

unsur untuk secara hukum dibebani tanggung jawab yuridis. Walaupun dari 

sisi doktrin lain, terdakwa dipastikan dapat dijerat dengan hukuman. 

Kasus mafia peradilan yang terjadi di Indonesia bukan sesuatu yang 

baru lagi. Hal tersebut sudah lama diketahui bahwa lembaga pengadilan 

merupakan salah satu institusi yang korup. Beberapa penelitian telah 

menunjukkan praktik mafia peradilan. 

Daniel Kaufmann dalam laporan Bureaucratic and judiciary Bribery 

pada tahun 1998, mengatakan bahwa tingkat mafia peradilan di Indonesia 

paling tinggi diantara negara – negara Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolombia, 

Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan dan Singapura. 

Demikian halnya penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption 

Watch (ICW) pada tahun 2002. Dalam penelitian itu diketahui pola korupsi 

mafia peradilan di Mahkamah Agung, yang ternyata melibatakan para hakim. 

Praktik mafia tersebut dijalankan dengan cara : pemerasan, penyuapan, 

pengaturan majelis hakim favourable, calo perkara, pengaburan perkara, 

pemalsuan vonis, pemberian “ surat sakti “, atau vonis tidak bisa dieksekusi. 

Mafia peradilan ternyata tidak hanya menyeret nama hakim semata, 

tetapi justru sudah merebak sampai pegawai-pegawainya. Panitera pengadilan 

yang tugasnya tidak memutus perkara ternyata juga tidak luput dari jerat mafia 

suap. Bahkan kasus suap ini telah menyeret beberapa nama sampai ke 

pengadilan. Ironisnya mafia ini juga sampai ke tangan para petugas parkir atau 

petugas lain yang ada pada institusi pengadilan. Sungguh ironis sekali 

kenyataan yang kita lihat terkait dengan mafia peradilan. 
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 Tabel berikut menunjukkan pola – pola korupsi / mafia peradilan di 

Mahkamah Agung dan kasus – kasus mafia peradilan yang pernah terungkap 

di Mahkamah Agung. 

Tabel 1. Pola – Pola Korupsi Yang terjadi Di Mahkamah Agung 

Pola Korupsi Bidang – Yang 

Dikorupsi 

Yang Terlibat Modus 

Pemerasan yang 

dilakukan Hakim 

· Hakim 

memperlambat 

pemeriksaan 

perkara 

· Hakim mengulur 

waktu penetapan 

perkara 

· Hakim melakukan 

tawar menawar 

putusan 

· Hakim majelis 

· Panitera 

· AsistenHakim 

Agung 

· Pengacara/pihak 

yang berperkara 

 

 

 

Majelis memberi 

tawaran tertentu 

kepada pihak yang 

berperkara 

Pengaturan Majelis 

yang Favourable 

Pengaturan nomor 

urut Pendaptaran 

· Direktur 

· Panitera 

· Hakim/majelis 

· pengacara/pihak 

yang berperkara 

Terjadi kolusi 

antara Direktur A, 

panitera dan ketua 

tim dengan pihak 

berperkara untuk 

mengatur perkara 

jatuh ke majelis 

yang favourable. 

Untuk selanjutnya 

tawar menwar 

perkara diserahkan 

pada pihak 

berperkara dengan 

majelis hakim 
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Suap oleh pihak 

yang berperkara 

Tawar menawar 

satu putusan 

· pengacara/pihak 

yang berperkara 

· hakim/majelis 

Pihak berperkara 

memberi tawaran 

tertentu kepada 

majelis/hakim 

Pemaksaan untuk 

memakai jasa 

pengacara tertentu 

yang favorable 

Pihak berperkara 

ditawari untuk 

memakai jasa 

pengacara tertentu 

· Hakim  

· Pengacara 

· Pihak yang 

berperkara 

Pihak berperkara 

di tawari untuk 

memakai jasa 

pengacara tertentu 

yang mempunyai 

hubungan 

istimewa dengan 

Hakim Agung  

Dikeluarkannya 

“surat sakti” 

Hakim menunda 

atau menghentikan 

eksekusi suatu 

perkara 

· Hakim Agung 

· Pihak yang 

berperkara 

Seorang hakim 

mengeluarkan 

“surat sakti’ 

setelah adanya 

negosiasi dengan 

lawan dari pihak 

yang berperkara 

Pengaburan 

Perkara 

· Menghilangkan 

data perkara 

· Membuat resume 

perkara yang 

menguntungkan 

salah satu pihak 

· Asisten Hakim 

· Hakim/majelis 

· pengacara  

Pihak berperkara 

mempunyai 

kesepakatan 

khusus dengan 

asisten hakim yang 

membuat resume 

akan dibuat untuk 

menguntungkan 

pihak berperkara 

yang bersepakat 

dengan asisten 

Sumber : Indonesia Corruption Watch ( ICW ) 
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Tabel 2. Kasus – Kasus Mafia Peradilan Yang Pernah Terungkap Di 

Mahkamah Agung 

Kasus Latar Belakang Kasus Tindakan Penanganan 

vonis Palsu               

Rudi 

Hendrawidjaja        

( 2000 ) 

Rudi Mengetahui dari staf MA bahwa 

MA telah memutus , 17 Maret 1999, 

tidakmenerima permohonan kasasi dai 

jaksa. Putusan itu telah diterbitkan 

dalam “ varia peradilan “. Namun 

karena putusan tak kunjung datang, 

bulan november Rudi mendatangi MA 

dan terkejut ketika mengetahui bahwa 

putusan menerima permohonan kasasi 

dan seorang hakim yang menangani 

perkara. Rudi menduga perubahan itu 

dilakukan oleh seorang hakim yang 

menangani perkara, yaitu ketua MA 

saat itu Sarwata       ( alm ), Paulus E 

Lotulung dan HP Panggabean. 

Pemeriksaan yang 

dilakukan oleh MA 

menyatakan bahwa 

kemungkinan 

dipalsukannya putusan itu 

dilakukan oleh staf  

pegawai MA. Seorang 

hakim agung yang 

menangani perkara 

menyatakan bahwa vonis 

yang palsu adalah vonis 

tanggal 17 maret 1999, 

karena diketik diatas 

kertas yang berkop MA. 

Kertas untuk surat keluar, 

bukan untuk putusan. 

Sampai saat ini tidak ada 

keterangan atau 

penyelesaian secara jelas 

dari kasus ini. 

Endin                       

( Mei 2001) 

Endin melaporkan telah menyuap 

hakim agung Yahya Harahap, Marnis 

Kahar dan Supratini  sebesar Rp. 196 

juta kepada Tim Gabungan Tindak 

Pidana Korupsi ( TGTPK ). TGTPK 

kemudian memeriksa ketiganya 

sebagai tersangka, namun malah 

diadukan ke Polisi dengan tuduhan 

pencemaran nama baik. Atas 

Endin malah diadili dan 

divonis bersalah 3 bulan 

pada tanggal 24 oktober 

2001. sedangkan dugaan 

suap ketiga hakim agung 

tadi, pengadilan 

memutuskan tidak bisa 

diadili.TGTPK akhirnya 

dibubarkan oleh MA  dan 
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laporannya itu, Endin sebenarnya telah 

mendapat adanya jaminan 

perlindungan saksi dari Jaksa Agung, 

Marzuki Darusman. 

hakim yang memutus, 

Paulus E. Lotulung 

merupakan penasehat 

hukum ketiga hakim yang 

dilaporkan Endin 

Kasus suap 

Mantan Pejabat 

MA, Faozatulo 

Zendrato           

( 2001 ) 

Tahun 1995, Zendrato meminta uang 

Rp. 550 juta untuk disetorkan ke 

majelis hakim agung kasasi. 

Permintaan ini dilakukan dalam kasasi 

yang diajukan PT. surabaya Industrial 

Estate Rungkut ( PT SIER ) 

Pengadilan memutus 

bahwa Zendrato terbukti 

menerima suap dari pT. 

SIER dan menghukum 1 

tahun penjara. Kasus ini 

merupakan kasus pertama 

seorang pejabat MA 

diadili dan dijatuhi 

hukuman. Namun hakim 

agung yang menangani 

perkara sama sekali tidak 

tersentuh. 

Kasus Leonita   

chandra              

( Juli 2001 ) 

Maria Leonita Chandra mengaku telah 

menyuap Zainal Agus, kepala 

Direktorat Tata Usaha Negara MA Rp. 

100 juta dan pulpen Mount Blanc 

berlapis ema untuk membantu 

memenangkan perkara PK di MA. 

Namun apa yang dijanjikan tidak 

terwujud dan Maria Melapor ke 

TGTPK 

Maria diadili karena 

mencemarkan nama baik 

pihak lain ( Edi Handoyo ) 

yang tersebut dalam 

laporan TGTPK, 

meskipun akhirnya 

dibebaskan, sedangkan 

Zainal Agus dibebaskan 

berdasarkan putusan PN 

Jakarta Selatan 

Kasus Tawaran 

Kolusi Anhar      

(  1998 ) 

        

Seorang Staf MA bernama Anhar 

menawarkan bantuan kepada advokat 

asal Yogyakarta, Kamal firdaus untuk 

mempercepat perkaranya perkaranya 

dengan imbalan RP. 20 juta. 

Pembicaraan tawaran kolusi itu 

Setelah diselidiki ternyata 

Staf MA yang bernama 

Anhar tidak satu orang. 

Ada Anhar yang bertugas 

di Direktorat Perdata, dan 

satu lagi sebagai pengetik 
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direkam oleh Kamal dan tindakan tidak 

terpuji itu dilaporkan ke MA 

naskah putusan. MA pada 

akhirnya memecat Anhar, 

namun tidak diketahui 

Anhar mana yang dipecat 

karena dilakukan secara 

tertutup. 

Kasus Gandhi 

Memorial 

School                

( 1996) 

Adi Andojo Soetjipto, Ketua bagian 

Pidana umum di MA membongkar 

dugaan kolusi dalam perkara kasasi 

Gandhi Memorial School yang 

diajukan Raam Gulumal. Pasalnya, Adi 

melihat beberapa kejanggalan seperti 

perkara telah didistribusikan ke Tim 

Bouraq, namun kemudian diketahui 

ditangani oleh Tim Dadali. Perkara 

diputus cepat 132 hari dengan Vonis 

bebas. Sebelumnya di Tingkat PN dan 

PT, Ram diputus bersalah 

MA membentuk tim dan 

dan menyimpulkan bahwa 

tidak terjadi kolusi, hanya 

kesalahan administrative. 

Adi Andjojo kemudian 

diberhentikan oleh ketua 

MA Soerjono 

Sumber : Indonesia Corruption Watch 

Dengan melihat tabel diatas kita bisa memperoleh gambaran bahwa 

Modus operandi mafia peradilan ibarat transaksi jual beli. Penjual pihak yang 

mempunyai kewenangan, sedangkan pembeli pihak yang membutuhkan 

kemenangan dalam suatu proses hukum. Penjual misalnya adalah hakim yang 

memutus perkara, dan pembeli adalah terdakwa yang membutuhkan putusan 

bebas. 

Dalam praktek jual beli tersebut, posisi panitera, pegawai pengadilan,  

dan advokat hanyalah sebagai makelar perkara. Sebagai calo, mereka hanya 

sebagai penghubung negosiasi antara penjual dan pembeli. Ibarat makelar jual 

beli tanah, mereka hanya mendapat komisi dari transaksi jual – beli.. 
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Selain contoh – contoh kasus yang terdapat dalam tabel diatas, 

sebenarnya masih ada kasus lainnya yaitu kasus suap dalam penanganan 

perkara korupsi dana reboisasi Probosutedjo dengan terdakwa Harini Wiyoso. 

Kasus ini terungkap setelah KPK menerima laporan dari Probosutedjo yang 

mengaku telah diperas oleh orang – orang yang akan mengurus perkaranya di 

MA. Perkara Probosutedjo adalah perkara korupsi dana reboisasi Hutan 

Tanaman Industri di Kalimantan Selatan yang merugikan uang negara Rp. 

100.931 M. sebelumnya, pada 23 April 2003 Probosutedjo divonis 4 tahun 

penjara. Kurang lebih setahun kemudian yaitu pada tanggal 14 januari 2004, 

Pengadilan Tinggi Jakarta menghukum Probo dengan hukuman 2 tahun 

penjara, dan Probo langsung mengajukan kasasi. 

Probosutedjo melaporkan bahwa dirinya telah dimintai uang oleh 

Harini Wiyoso yang datang menemuinya dan menawarkan putusan bebas 

dengan imbalan Rp 6 M. Harini adalah pengacara Probo pada tingkat kasasi 

yang juga mantan hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Uang itu akan 

diberikan kepada Bagir Manan sebanyak 5 M, dan sisanya akan dibagi – bagi. 

Untuk mengurus perkara ini, Probo mengaku telah menghabiskan uang Rp. 16 

M. uang itu dimaksudkan untuk membebaskan dirinya dari hukuman., Rp. 10 

M untuk mengurus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dan Rp. 6 M 

untuk kasasi di MA. Sekalipun menyetujuinya, Probo merasa tidak yakin. Ia 

kemudian melapor ke KPK. 

Atas dasar laporan tersebut, KPK kemudian melakukan penyelidikan. 

Kurang lebih dua bulan sejak laporan diterima dan didukung temuan informasi 

– informasi di lapangan, KPK segera bertindak melakukan penggeledahan dan 

penangkapan. KPK berhasil menangkap Harini Wiyoso dan beberapa orang 

pegawai MA di rumahnya masing – masing. Mereka adalah Suhartoyo ( Wakil 

Sekretaris Korpri ), Sudi Ahmad ( Staf Korpri ), Triyadi ( Staf Perdata ), Pono 

Waluyo ( Staf Bagian Kendaraan ) dan Malam Pagi Sinuhadji ( Kepala Bagian 

Umum Biro Kepegawaian. Mereka ditangkap karena karena diduga akan 

menyuap majelis hakim kasasi dalam perkara korupsi Probosutedjo. 
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Bersamaan dengan penangkapan mereka, disita pula sejumlah uang tunai US$ 

400 ribu ( 4, 03 M ) dan Rp. 800 juta. 

Dalam kasus ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi telah 

memvonis 4 tahun penjara untuk Harini Wiyoso. Sedangkan terhadap Bagir 

Manan, Ketua MA yang diduga terlibat,  tidak ada tindakan hukum lebih 

lanjut. 

Menurut DR. Mudzakir, S.H, M.H, seorang pakar hukum dari 

Universitas Islam Indonesia, Ketua MA juga harus diperiksa sebagai 

konsekuensi yang harus ditanggung MA, karena dalam hal ini ia mempunyai 

wewenang untuk memeriksa suatu perkara. Namun, dalam proses penggunaan 

wewenang itu diduga melakukan penyimpangan  yang termasuk dalam 

kualifikasi korupsi. 

Sesuai dengan kewenangannya, sebenarnya KPK bisa melakukan 

pemeriksaan terhadap lembaga apa saja yang diduga melakukan korupsi, 

termasuk di dalamnya MA. Pemeriksaan terhadap Bagir Manan merupakan 

konsekuensi logis yang harus diterima oleh Bagir Manan sendiri sebagai ketua 

MA, karena dia telah bertindak juga sebagai hakim dalam perkara kasasi kasus 

korupsi Probosutedjo. Ini dua hal yang berbeda, Bagir Manan sebagai ketua 

MA, tetapi juga sebagai ketua majelis sidang, dia bertindak sebagai hakim. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KPK dapat memeriksa Bagir 

Manan sebagai majelis hakim yang terindikasi melakukan penyalahgunaan 

wewenang dalam menyelesaikan perkara.    

2.   Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Hakim Agung Oleh Komisi Yudisial 

   a )    Alasan Pentingnya Pengawasan Dilakukan Oleh Komisi Yudisial 

Dalam hukum positif Indonesia, ada dua lembaga yang memiliki 

kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap hakim. Pertama, 

Menteri yang terkait dengan hakim tersebut, yaitu Menteri Kehakiman ( dan 
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HAM ), Menteri Pertahanan, dan Menteri Agama. Beberapa undang – undang 

yang mengaturnya menyatakan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, 

dan keuangan pengadilan yang dilakukan oleh menteri terkait atau Panglima 

Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) untuk Pengadilan Militer. 

Kedua, Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang terdapat 

dalam Undang – undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan – 

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang – undang Nomor 14 

Tahuin 1985 Tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memegang 

kewenangan tertinggi di bidang pengawasan atas peradilan dan tingkah laku 

hakim dalam menjalankan tugas di seluruh tingkatan peradilan. Aspek yanmg 

diawasi oleh Mahkamah Agung biasa disebut sebagai aspek teknis yudisial. 

Dalam melakukan kewenangannya, Mahkamah Agung dapat melakukan 

tindakan – tindakan seperti meminta keterangan tentang hal – hal yang 

bersangkutan dengan teknis peradilan, memberi petunjuk, teguran atau 

peringatan yang dianggap perlu, dan lain – lain. 

Sistem pengawasan terhadap hakim dan hakim agung serta aparat 

pengadilan lainnya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada masa dahulu 

memiliki sejumlah kekurangan sebagai berikut : 

a) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulan ini 

diambil dari tidak adanaya mekanisme yang memberikan hak 

bagi pelapor untukl mengetahui progress report dari laporan 

yang dimasukkan. Selain itu, akses masyarakat terhadap proses 

serta hasil pengawasan juga sulit dilakukan. Kenyataan ini jelas 

bertentangan dengan beberapa ketentuan internasional; 

b) Adanya  semangat korps yang menyebabkan pengawasan oleh 

Mahkamah Agung tidak efektif. Keengganan korps hakim 

untuk mengangkat kasus – kasus yang melibatkan anggotanya 

secara tidak langsung telah menyebabkan maraknya praktik 

mafia peradilan; 
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c) Kurang lengkapnya metode pengawasan dan tidak 

dijalankannya metode pengawasan yang ada secara efektif; 

d)  Lemahnya sumber daya manusia ( SDM ). Penentuan 

seseorang menjadi pengawas tidak diatur dalam mekanisme 

yang jelas. Di dalam Mahkamah Agung, seluruh Ketua Muda 

dan Hakim Agung secara ex officio menjadi pengawas. Selain 

itu, pengawas hanya bekerja paruh waktu saja, karena tugas 

utamanya adalah memutus perkara; 

e) Pengawasan yang berjalan selama ini kurang melibatkan 

partisipasi masyarakat. Meskipun sebenarnya Mahkamah 

Agung memilki sarana untuk merangsang partisipasi 

masyarakat, tetapi Mahkamah Agung belum mengoptimalkan 

sarana tersebut, misalnya keberadaan kotak pos 1992 yang 

tidak disosialisasikan dengan baik; 

f) Tidak adanya kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga 

penegak hukum untuk menindaklanjuti pengawasan 

g) Rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan atau 

mengadukan perilaku hakim yang menyimpang. Setiap surat 

pengaduan dari masyarakat harus melalui Bagian Tata Usaha 

Mahkamah Agung yang kemudian diteruskan kepada pihak 

terkait. Selain itu, tidak ada sistem prioritas dalam menangani 

surat pengaduan masyarakat. 

Faktor – faktor tersebut diatas dalam kenyataannya telah membuka 

ruang bagi munculnya praktik mafia peradilan yang kian hari kian marak. 

Melihat kenyataan peradilan di Indonesia yang carut marut oleh budaya 

korupsi atau yang dikenal dengan judicial corruption ( mafia peradilan ), 

sudah sewajarnya apabila Komisi Yudisialnya mempunyai kewenangan yang 

ekstensif, sehingga hanya orang yang terbaik saja yang dapat menjadi hakim 

dan proses pengawasan juga dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya 
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untuk menuju kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur 

tangan kekuasaan lain.   

Sebagai lembaga yang lahir dari tuntutan reformasi hukum dan 

bertugas untuk melakukan reformasi hukum, terutama reformasi lembaga 

peradilan, tentu saja Komisi Yudisial tidak mungkin membiarkan terus 

terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan. Jadi, 

apabila dipahami, spirit orientasinya tidak berlebihan bahkan sejalan dengan 

tuntutan konstitusi dan semangat reformasi apabila Komisi Yudisial 

melakukan langkah – langkah dan strategi yang progresif, logis, efektif, dan 

evolutif seperti usulan seleksi ulang hakim agung, yang kemudian melahirkan 

pro dan kontra di masyarakat. Padahal harus dipahami oleh semua pihak, 

bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga tinggi negara yang secara hukum dan 

konsttitusional diberikan amanat dan mempunyai tanggungjawab untuk 

memulihkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap badan 

peradilan dan hakim. Untuk tujuan tersebut, sejak mengucapkan sumpah 

dihadapan Presiden RI, Komisi Yudisial telah menjalankan wewenangnya, 

antara lain : melakukan fungsi pengawasan terhadap hakim agung dan hakim 

dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

Sangatlah penting untuk dilakukannya pengawasan terhadap kinerja 

Hakim agung dan hakim di semua tingkat pengadilan, mengingat mereka 

adalah pelaku utama badan peradilan, terlebih dengan segala kewenangan 

yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim misalnya dapat 

mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, 

menyatakan tidak sah tindakan sewenang – wenang pemerintah terhadap 

masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup 

seseorang, dan lain – lain. Oleh karena itu, tugas dan wewenang yang dimiliki 

oleh hakim harus senantiasa dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, 

kebenaran, dan keadilan sesuai kode etik tanpa pandang bulu dengan tidak 

membeda – bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, 
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dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum ( equality before the 

law ), begitu juga di depan hakim. 

Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab 

yang tinggi, sehingga setiap putusan pengadilan yang diucapkan dengan 

kalimat pertama “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ 

mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu 

wajib dan dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, 

dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat, serta perilaku hakim, terutama hakim – hakim yang menjadi agent of 

change di Mahkamah Agung dan badan – badan peradilan di bawahnya, maka 

Komisi Yudisial Indonesia melaksanakan fungsi pengawasan terhadap para 

hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang 

meliputi pengawasan yang bersifat preventif sampai dengan pengawasan yang 

bersifat represif sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 24 A ayat (3) 

dan [pasal 24 B ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 yang kemudian diimplementasikan dalam pasal 13 huruf b, pasal 

20, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2004 

Tentang Komisi Yudisial. 

   b )  Mekanisme Pengawasan Oleh Komisi Yudisial Terhadap Hakim Agung  

Selain mempunyai wewenang dalam rekruitmen hakim agung, pasal 

24B perubahan ketiga UUD 1945 juga memberikan wewenang kepada Komisi 

Yudisial untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim. Ada sebagian kalangan yang menafsirkan bahwa pasal ini juga 

memberikan wewenang Komisi yudisial untuk melakukan promosi dan mutasi 

hakim, pendidikan dan pelatihan hakim, dan manajemen keuangan hakim 

sebagaimana dipraktekan di beberapa negara. Selain itu, juga berkembang 

pemikiran bahwa fungsi utama komisi yudisial adalah menyusun code of  
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conduct bagi profesi hakim. Ini berarti bahwa sebenarnya masih belum ada 

kata sepakat dalam melihat wewenang yang dapat diperankan oleh Komisi 

Yudisial. Meskipun demikian, penafsiran yang paling dekat adalah Komisi 

Yudisial mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hal pengawasan 

terhadap hakim, yang dibeberapa negara fungsi ini tidak dianggap penting, 

karena praktik peradilannya sudah dianggap memenuhi standar, sehingga 

hakim yang terpilih benar – benar memenuhi persyaratan. Dalam 

permasalahan ini, Komisi yudisial hadir sebagai lembaga yang melakukan 

rekruitmen dengan cara menjaring orang – orang terbaik untuk menjadi hakim. 

Fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia 

diperkuat juga oleh ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang – undang Nomor 4 

Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan pasal 34 ayat (3) ini 

menentukan bahwa “ dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat 

serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi 

Yudisial yang diatur dalam undang – undang”. Hal ini mempertegas eksistensi 

KomisiYudisial republik Indonesia sebagai lembaga pengawas hakim agung 

dan hakim dalam melaksanakan trugasnya. 

Pada tingkat strategi lapangan, perang melawan mafia peradilan dapat 

dimulai dengan terlebih dahulu membersihkan Mahkamah Agung (MA). 

Jikalau MA sudah dapat dikuasai, melalui hakim-hakimnya yang tidak hanya 

mempunyai kapasitas intelektual yang mumpuni tapi juga integritas-moralitas 

yang tinggi, maka satu rantai utama jaringan praktek mafia peradilan dapat 

diputus. 

Komisi Yudisial diharapkan bekerja keras menjalankan fungsi dan 

wewenangnya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan para hakim. 

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengawali 

dengan baik, yaitu dengan menangkap seorang pengacara Probosutedjo dan 

lima orang pegawai MA dalam kasus suap.                                                                             
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Awal yang bagus ini dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial 

dengan melakukan gebrakan pembaruan di lingkungan peradilan. Saat ini 

masyarakat sangat berharap besar terhadap Komisi Yudisial untuk 

memperbaiki lembaga peradilan. Memang berat bagi lembaga baru seperti 

Komisi Yudisial harus menangani kebobrokan lembaga peradilan yang sudah 

berlangsung cukup lama. Peran berat Komisi Yudisial salah satunya adalah 

harus berani memotong tradisi buruk di lingkungan peradilan.  

Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan hakim, akan 

memperhatikan apakah putusan yang dibuat sudah sesuai dengan kehormatan 

hakim dan rasa keadilan yang timbul dari msyarakat. Sedangkan dalam 

menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial harus 

mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai dengan etika 

profesi dan memperoleh pengakuan dari masyarakat, serta mengawasi dan 

menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiaannya, berhati nurani, 

sekaligus memelihara harga dirinya dengan tidak melakukan perbuatan 

tercela. 

Paling tidak ada empat langkah penting yang bisa dilakukan oleh 

Komisi Yudisial untuk memberantas Praktik mafia peradilan sekaligus 

memperbaiki lembaga peradilan, sebagai wujud dari pelaksanaan pengawasan  

terhadap hakim agung .                                     

Pertama, secepat mungkin menyusun dan memasyarakatkan kode etik 

bagi hakim agung. Kode etik ini salah satunya tentu saja harus mempersempit 

ruang gerak hakim agung untuk melakukan transaksi kotor dengan pihak-

pihak yang beperkara. Sebagai bahan perbandingan, di Amerika Serikat, 

misalnya konstitusinya secara jelas mengatakan, para hakim sangat 

independen selama mereka berada dalam pagar good behaviour. Sekali sang 

hakim melakukan perbuatan tercela, apalagi suap-menyuap, dia harus siap 

diberhentikan dan dipidanakan. Artinya, independensi kekuasaan kehakiman 

hanyalah satu sisi koin yang harus dimiliki dunia peradilan 
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 Kedua, mendorong pengisian formulir laporan harta kekayaan                             

penyelenggara negara (LHKPN) yang sudah diterbitkan KPK bagi hakim di 

seluruh Indonesia, terutama Hakim Agung yang menangani perkara. Formulir 

ini sebagai alat pengawasan perilaku, dalam hal kekayaan dan gaya hidup para 

hakim. Karena itu, pengisian formulir ini harus segera direalisasi sebagai alat 

untuk mencegah maraknya jual-beli perkara lebih lanjut. Selain itu, pengisian 

formulir ini penting sebagai alat deteksi dini bagi kemungkinan hakim yang 

terlibat dalam praktek-praktek mafia peradilan. 

Ketiga, menyusun dan mendorong sistem pengelolaan hakim yang 

lebih transparan dan akuntabel. Sebagai langkah awal, perlu dilakukan 

assessment terhadap semua hakim, baik assessment individu maupun 

assessment kinerja. Hal itu perlu dilakukan mengingat semakin banyaknya 

keputusan pengadilan yang menyimpang dan semakin maraknya mafia 

peradilan. Dari data yang terdapat di MA, saat ini ada lebih dari 6.000 hakim 

di seluruh Indonesia. Jumlah itu lebih dari cukup untuk menangani perkara 

yang ada. 

Karena itu, rekruitmen hakim bukanlah sesuatu yang mendesak. 

Apalagi muncul kecenderungan, semakin banyak hakim semakin marak mafia 

peradilan. Yang diperlukan bukan penambahan hakim, melainkan peningkatan 

kapasitas dan kapabilitas hakim dalam menangani perkara. Karena itu, 

diperlukan suatu sistem pembinaan hakim dalam menangani perkara. 

Pembinaan itu di antaranya perlunya mengenalkan berbagai metode dan 

teknologi baru dalam menangani perkara. 

Sebagaimana kita ketahui, metode kejahatan, terutama korupsi, dari 

waktu ke waktu semakin canggih model dan metodenya. Apabila 

menggunakan cara-cara lama dalam menangani perkara, besar kemungkinan 

para pelaku kejahatan akan lolos dari jerat hukum. Hal lain yang perlu segera 

dilakukan adalah pembinaan perilaku hakim dengan mendorong sistem reward 

and punishment yang adil. 
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Keempat, memperketat sanksi. Kode etik adalah rambu yang disusun 

untuk mengatur ruang gerak hakim. Tapi tanpa sanksi, kode etik menjadi tidak 

berguna. Komisi Yudisial perlu merumuskan mekanisme sanksi yang tegas 

terhadap segala bentuk pelanggaran kode etik. Saat ini Komisi Yudisial 

memang tidak bergigi dalam urusan sanksi, karena kewenangannya hanya 

mengusulkan. 

Sisi lain adalah integritas - moralitas yang terjaga. Hanya sistem 

peradilan yang terhormat, bersih, dan jujur yang berhak mengkalim agar 

putusannya tidak diintervensi. Sebaliknya, jika suatu putusan pengadilan nyata 

– nyata dihasilkan dari praktek mafia peradilan, maka menggunakan alasan 

independensi kekuasaan kehakiman sebagai tameng adalah argumentasi yang 

sangat keliru. 

Disamping empat langkah tersebut diatas, Komisi Yudisial juga dapat 

melakukan upaya lainnya yang bersifat represif berkaitan dengan 

pemberantasan mafia peradilan. Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 

pasal 24B yang dirinci dalam Undang – undang Nomor 22 tahun 2004, 

khususnya pasal 13, terdapat dua wewenang dan tugas, yaitu; mengusulkan 

pengangkatan hakim agung ke DPR dan menegakkan kehormatan dan 

keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Secara operasional pasal 

20,21,22, dan 23 memberi wewenang dan tugas dalam melaksanakan 

pengawasan hakim, antara lain berupa tindakan - tindakan sebagai berikut: 

1. Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada 

pimpinan Mahkamah Agung; 

2. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; 

3. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan 

dengan perilaku hakim 

4. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku 

hakim; 

5. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang ddiduga 

melanggar kode etik perilaku hakim; 
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6. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan 

disampaikan kepada Mahkamah Agung, serta tindasannya 

disampaikan kepada Presiden dan DPR; 

7. Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau 

data yang diminta oleh Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan 

terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14        

( empat belas hari ) sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial 

diterima; 

8. Dalam hal badan peradilan tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana yang dimaksud pada ad 7 diatas, Mahkamah Agung 

wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan 

peradilan atau hakim bersangkutan untuk memberikan keterangan 

atau data yang diminta; 

9. Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan 

atau paksaan sebagaimana yang dimaksud pada ad 8 di atas, tetapi 

tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau 

hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan 

peraturan perundang – undangan di bidang kepegawaian; 

10. Sanksi pada ad. 1 dapat berupa teguran tertulis atau rekomendasi 

berupa pemberhentian sementara; atau pemberhentian. 

11. Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung 

dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan 

kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan 

kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. 

Pasal – pasal diatas mengandung pengertian bahwa Komisi Yudisial 

secara aktif  berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran 

perilaku hakim. Disamping tindakan – tindakan diatas, Komisi Yudisial juga 

dapat melakukan tindakan sebagai upaya pencegahan praktik mafia Peradilan.  

Pertama, membuka akses secara luas kepada publik untuk ikut aktif 

berpartisifasi dalam melaporkan terjadinya mafia peradilan. Hal ini sejalan 
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dengan tujuan dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan 

kehakiman , yaitu agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga dapat 

terlibat dalam proses pengawasan terhadap hakim. 

Kedua, melakukan jaringan kerjasama dengan lembaga penegak 

hukum seperti KPK, PPATK, Polri,dan Kejaksaan serta elemen – elemen 

perguruan tinggi, LSM,Organisasi Advokat dan Pers dalam bentuk aliansi 

strategis. 

Ketiga, memeriksa proses terbitnya putusan hakim yang didalamnya 

terdapat unsur pelanggaran prinsip impartialitas dan kode etik serta code of 

conduct hakim. Perilaku hakim diatur dalam suatu “ code of conduct “. Dalam 

hubungan ini, Komisi Yudisial akan mengawasi apakah perilaku hakim telah 

sesuai dengan dengan “ code of conduct ‘ untuk para hakim yang bertolak dari 

“ The Banglafore Principles of Judicial Conduct “ sebagai hasil pertemuan 

para hakim di Den Haag pada tanggal 25 – 26 Nopember 2002 yang kemudian 

menjadi pedoman perilaku hakim, serta memeriksa apakah putusan hakim 

sudah sesuai dengan prinsip impartialitas atau belum. Prinsip in I berkaitan 

dengan penerapan nhukum acara dan kejujuran hakim dalam proses peradilan. 

Selama ini praktek mafia peradilan sering dilakukan melalui proses 

persidangan yang tidak selalu dapat dikontrol oleh publik, termasuk kalangan 

perguruan tinggi. Manipulasi dalam berbagai macam dan cara diatas dapat 

dibungkus dengan rekayasa hukum dan doktrin oleh hakim nakal 

Keempat, mengundang partisipasi yang optimal dari kalangan 

perguruan tinggi, LSM dan organisasi advokat untuk melakukan penguatan 

kegiatan eksaminasi atas putusan hakim yang terindikasi hasil dari praktek 

mafia peradilan. 

Kelima, memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode 

etik perilaku hakim. Jika terbukti, sesuai dengan pasal 23 UU No 22 Tahun 

2004, Komisi Yudisial berhak mengusulkan penjatuhan sanksi dari tingkat 
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teguran tertulis, pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian. 

Untuk kasus mafia peradilan sanksi tertinggi merupakan pilihan. 

Keenam, sebagai penghormatan terhadap publik yang memilki hak 

informasi, hasil temuan Komisi Yudisial tehadap hakim yang terbukti 

melakukan praktek ini, akan diumumkan dimedia. 

     c )   Kendala - Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan 

Jika kita mengamati peta potensi sengketa antarlembaga negara, 

terbentuknya Komisi Yudisial Republik Indonesia telah menimbulkan 

pertentangan, terutama dalam hal pelaksanaan kewenangan. Sebagai contoh, 

Komisi Yudisial memilki dua kewenangan utama, yaitu mengusulkan calon 

hakim agung kepada DPR dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim. Untuk kewenangan yang pertama, Komisi Yudisial akan bersingungan 

dengan DPR sebagai lembaga yang memilih calon hakim agung, Presiden 

yang akan menetapkan hakim agung, dan MA. Untuk kewenangan kedua, 

Komisi Yudisial akan bersinggungan dengan Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang akan menjadi objek pengawasan 

Pertentangan yang muncul dalam pelaksanaan kewenangan Komisi 

Yudisial untuk mengawasi hakim, tidak terlepas dari munculnya perdebatan 

mengenai penafsiran tentang hakim yang menjadi objek pengawasan. Apakah 

hanya hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi saja, ataukah hakim 

agung dan hakim konstitusi juga menjadi objeknya, atau bahkan hanya hakim 

agung sajakah yang menjadi objek pengawasan. Perbedaan penafsiran pada 

akhirnya memberi pengaruh bagi berlarutnya proses penegakan hukum, karena 

terus – menerus disibukkan dengan permasalahan internal. 

Kendala lainnya yaitu dalam hal rekruitmen hakim agung, karena tidak 

ada aturan hukum yang secara jelas mengaturnya. Seperti diketahui bahwa 

Komisi Yudisial akan melakukan seleksi ulang terhadap 49 hakim agung yang 
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kini sedang menjabat di Mahkamah Agung. Seleksi ulang ini tiada lain 

merupakan bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan oleh Komisi 

Yudisal, karena dalam pelaksanaan pengawasan ini, sangat dimungkinkan 

bagi Komisi Yudisial untuk mengusulkan pergantian hakim agung yang 

dinilai tidak bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu 

jalannya melalui ususlan seleksi ulang hakim agung tadi. 

Tentunya, penolakan para hakim agung ini bukanlah tanpa dasar, 

karena dalam pandangan mereka, sesungguhnya seleksi ulang para hakim 

agung yang sekarang menjabat tiada lain merupakan pemberhentian guna 

pengangkatan seluruh hakim agung yang saat ini belum memilki dasar hukum 

yang jelas. 

Dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 

Yudisial, Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman dan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang perubahan 

atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, 

tidak ditemukan suatu kondisi hukum yang memungkinkan diadakannya 

pemberhentian secara keseluruhan hakim agung bersamaan atau tidak 

ditemukan kondisi hukum kapan seluruh hakim agung tersebut dapat diseleksi 

ulang.Karena itu, seleksi ulang ini dikhawatirkan akan menimbulkan 

anarkhisme hukum terhadap lembaga kekuasaan kehakiman jika tidak 

dilandasi dengan dasar hukum yang kuat. 

Bagi pihak yang menolak usulan seleksi ulang hakim agung ini, 

penggunaan Perppu sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan seleksi ulang 

sangatlah tidak tepat, karena Perppu itu sendiri sesungguhnya adalah hak 

konstitusional Presiden yang sifatnya “ subjektif “ namun baru dapat 

dipergunakan dalam keadaan objektif konstitusional, yaitu hal ikhwal 

“kegentingan “ dan “ yang memaksa “ untuk kemudian menjadi undang – 

undang jika disetujui DPR ( Pasal 22 UUD 1945 ). 
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“ Memaksa” maksudnya tidak terdapat landasan hukum bagi negara 

atau penyelenggara negara untuk bertindak mengantisipasi atau 

menindaklanjuti situasi kegentingan tersebut. Jadi, “ kegentingan “ adalah 

variabel anteseden akan kondisi “ memaksa “. Hal ini dikausakan agar Perppu 

tidak menjelma menjadi hukum otoriter yang dapat bergerak sesuai dengan 

nafsu kekuasaan Presiden belaka ( machtstaat ), karena kedudukan Perppu 

setara dengan undang – undang. 

“ kegentingan “ bisa terjadi bersamaan dan/ atau kondisi yang serupa 

tapi tidak sama dengan “ keadaan bahaya “ yangb disebut dalam pasal 12 

UUD 1945 bahwa “ Presiden menyatakan keadaan bahaya”. Kegentingan 

yang memaksa adalah kondisi yang lebih genting dari “ keadaan bahaya “ atau 

darurat itu sendiri karena ketiadaan landasan hukum yang bertindak atau 

mengambil keputusan. Sedangkan status “ keadaan bahaya “ yang ditetapkan 

Presiden merujuk pada undang – undang yang ada baik syarat maupun 

akibatnya. 

Sifat “ kegentingan” yang serupa dengan keadaan “ bahaya “ ini 

memilki dua dimensi, yaitu dimensi formal dan / atau materiil. Dalam kondisi 

formal bahwa keadaan genting / bahaya / darurat tersebut syarat dan akibatnya 

ditetukan undang – undang oleh Presiden. 

Meski terjadi kegentingan, bahaya atau darurat baik dalam formal 

ataupun materiil, namun ternyata masih terdapat hukum yang dapat 

menindaklanjuti atau mendasari langkah hukum negara, maka konstitusi 

sebenarnya tidak memberikan ruang paksaan, memaksa, atau terpaksa bagi 

Presiden untuk menggunakan haknya mengeluarkan Perppu. Oleh karena itu, 

Presiden sesunggunya tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya 

tersebut karena tidak terjadi kondisi objektif konstitusional 
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d ). Upaya Yang dilakukan Komisi Yudisial Dalam Mengatasi Kendala -    

 Kendala Yang Muncul 

Khusus dengan kewenangan yang kedua dari Komisi Yudisial yaitu 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim, hal ini memang menimbulkan permasalahan yang sangat krusial 

menyangkut penafsiran mengenai kata “ hakim “, yang pada akhirnya 

memunculkan dua penafsiran yang berbeda, yaitu: 

a. Apabila kata “ hakim “ ditafsirkan secara generik, maka berarti 

mencakup seluruh hakim di semua jenis tingkatan peradilan, yaitu 

Hakim Agung, hakim pada badan peradilan di semua lingkungan 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan Hakim 

Konstitusi; 

b. Apabila melihat konteks pembahasan yang memunculkan 

ketentuan mengenai kewenangan tersebut diatas, maka tampaknya 

yang dimaksud adalah Hakim Agung saja dan tidak memasukkan 

Hakim Konstitusi, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan 

Tinggi. 

Apabila penafsiran pertama yang dipakai, maka akan menimbulkan 

konsekuensi yang sangat besar, yakni tugas menjaga dan menegakkkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim harus mencakup 

seluruh hakim yaitu Hakim Agung, hakim pada peradilan di semua 

lingkungan yang berada di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi. 

Akan tetapi apabila kata “ hakim ‘ yang terdapat dalam pasal 24B ayat 

(1 ) tersebut diartikan sesuai dengan konteks pembahasannya, maka yang 

dimaksud adalah hanya Hakim Agung saja, dan bukan hakim yang lain. Hal 

ini terkait dengan kewenangan pertama Komisi Yudisial yaitu mengusulkan 

pengangkatan hakim agung ( saja ), bukan hakim lain. Oleh karena itu, sebagai 

logikanya, sangat wajar apabila Komisi Yudisial berwenang menjaga dan 
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menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku hakim agung        

( saja ). Dan penafsiran inilah yang digunakan oleh Komisi Yudisial, khusus 

dalam pelaksanaan pengawasan. 

Kemudian kendala dalam hal tidak adanya aturan hukum yang jelas 

untuk menjadi dasar bagi Komisi Yudisial dalam mengusulkan seleksi ulang 

hakim agung dalam upaya membersihkan lembaga Mahkamah Agung dari 

hakim – hakim yang memilki budaya KKN, telah diatasi Komisi Yudisial 

dengan mengusulkan Perppu ( Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – 

undang ) oleh Ketua Komisi Yudisial kepada Presiden, sebagai dasar hukum 

pelaksanaan seleksi ulang. Hal ini menjadi relevan, karena kedudukannya 

setara dengan undang – undang.  

Dalam dimensi materiil bahwa “ genting/ bahaya/ darurat ‘ tersebut 

sesungguhnya sudah terjadi atau potensi terjadi dalam suatu rasio yang wajar, 

tidak perlu menunggu syarat – syarat dan akibatnya yang ditentukan secara 

formal lebih dulu. Dimensi bahaya materiil, misalnya korupsi termasuk 

bagaian dari mafia peradilan yang terus menerus terjadi, yang akhir – akhir ini 

semakin tampak wajahnya, yang pasti sangat berbahaya dan memaksa untuk 

melakukan tindakan luar biasa. 

Jika melihat perkembangan sekarang, dalam kondisi kegentingan 

dalam dimensi materiil seperti korupsi dan mafia peradilan yang semakin 

merajarela, Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung, perlu melakukan pengusulan pengangkatan hakim 

agung baru dengan dasar kegentingan tadi. 

3.  Implikasi dari Pelaksanaan Pengawasan Hakim Agung Yang Dilakukan 

Oleh Komisi Yudisial Terhadap Upaya Pemberantasan Mafia Peradilan 

Di Mahkamah Agung 

Kewenangan Pengawasan terhadap Hakim Agung oleh komisi 

Yudisial dirancang untuk memperoleh beberapa aspek yang sangat penting, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 64 

yakni: pertama, monitoring secara intensif terhadap lembaga peradilan dapat 

dilakukan dengan cara melibatkan unsur – unsur masyarakat dalam lingkup 

yang seluas – luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja. Hal ini 

sesuai dengan maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan 

kehakiman yaitu agar masyarakat di luar strutur resmi lembaga parlemen 

dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan 

kemungkinan pemberhentian hakim. Monitoring secara internal dikhawatirkan 

menimbulkan semangat korps, sehingga objektifitasnya sangat dirugakan. 

Aspek penting yang kedua yaitu adanya perantara antara Mahkamah 

Agung dengan Departemen Kehakiman. Dengan demikian, Mahkamah Agung 

tidak perlu lagi mengurus persoalan – persoalan non – hukum, karena 

semuanya telah ditangani oleh Komisi Yudisial. Ketiga, meningkatnya 

efisiensi dan efektifitas lembaga Mahkamah Agung karena tidak lagi 

disibukkan dengan hal – hal yang tidak berkaitan langsung dengan aspek 

hukum seperti rekruitmen dan monitoring hakim agung serta pengelolaan 

lembaga Mahkamah Agung. Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat lebih 

berkonsentrasi untuk meningkatkan kemampuan intelektualitasnya yang 

diperlukan dalam memutus perkara. 

Keempat, terjaganya kualitas dan konsistensi putusan Mahkamah 

Agung, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar – 

benar independen. Kelima, menjauhkan pola rekruitmen hakim dari pengaruh 

politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya bukan lembaga 

politik. Dengan demikian, politisasi terhadap pencalonan hakim agung dapat 

diminimalisasi. 

Pada tahap selanjutnya, apabila fungsi pengawasan hakim oleh Komisi 

yudisial berjalan dengan baiak, maka akan diperoleh beberapa hasil positif 

seperti beberapa hal sebagai berikut : 

1. Meningkatnya pengawasan proses peradilan secara transparan; 
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2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan 

dan pembenahan terhadap sistem manajemen dan administrasi 

peradilan secara terpadu; 

3. Tersusunnya sistem rekruitmen dan promosi yang lebih ketat; 

4. Berkembangnya pengawasan terhadap proses rekruitmen dan 

promosi; dan 

5. Meningkatnya kesejahteraan hakim melalui peningkatan gaji dan 

tunjangan – tunjangan lainnya. 

Kondisi positif diatas, pada akhirnya secara perlahan akan mematikan 

praktik mafia peradilan yang selama ini telah berlangsung lama. Selain itu, 

kondisi tersebut juga akan berimplikasi bagi terwujudnya sistem peradilan 

yang bersih, adil, jujur, karena dengan pengawasan yang efektif akan lahir 

figur hakim agung yang ideal, yang setiap putusannya dapat 

dipertangungjawabkan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. 

Dengan pelaksanaan pengawasan yang ketat terhadap hakim agung 

oleh Komisi Yudisial, maka konsistensi putusan lembaga peradilan akan 

terjaga. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa putusan hakim 

menjadi sasaran utama bagi para pelaku mafia peradilan. Oleh karena itu, 

dengan terjaganya konsistensi putusan hakim tersebut, maka hal ini secara 

tidak langsung telah menutup celah / ruang bagi munculnya praktik mafia 

peradilan, karena setiap putusan berada dalam pengawasan komisi Yudisial. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 Setelah melakukan analisis terhadap data – data yang diperoleh guna 

menjawab permasalahan yang diteliti, maka pada bab ini penulis mencoba 

menyimpulkan hasil penulisan sesuai dengan masalah yang diteliti. Bertolak dari 

kesimpulan ini, maka penulis juga memberikan saran – saran kepada pihak yang 

terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. 

1. Kesimpulan 

a.  Pola Mafia peradilan yang selama ini sering dilakukan yaitu melalui pola 

rekayasa putusan. Pola tersebut dijalankan dengan cara – cara sebagai 

berikut : pertama, memasukkan bukti tertulis baru diluar sidang melalui 

panitera pengganti. Bukti ini selanjutnya direkayasa oleh hakim untuk 

disesuaikan dengan kepentingan pemesan. Kedua, pembacaan putusan 

yang ditunda – tunda tanpa alasan yang benar, cara ini sebagai isyarat 

bisnis bagi pihak pembeli untuk proyek rekayasa putusan.  Ketiga, 

memanipulasi fakta hukum dengan cara memutarbalikan/sengaja 

mengabaikan bukti – bukti sebagaimana adanya, maupun tidak 

memberikan pertimbangan hukum atau tidak memberikan penilaian bukti         

( pembobotan kualitas yuridis ) atas pihak tertentu demi putusan sesuai 

pesanan. Keempat, memanipulasi penerapan peraturan perundangan yang 

tidak sesuai dengan obyektifitas perkara. Hal ini dilakukan dengan 

mencari – cari dan merekayasa peraturan perundangan lain untuk 

menyesuaikan putusan berdasarkan pesanan. Kelima, memanipulasi 

yurisprudensi dan doktrin – doktrin hukum yang mendukung argumen 

putusan hakim sesuai pesanan. Misalnya untuk seorang pejabat negara 

sebagai terdakwa kasus korupsi dapat diarahkan untuk memperoleh status 

bebas dari hukuman, dengan argumen doktrin – doktrin hukum yang 

menjustifikasinya. Terdakwa dapat dinyatakan bebas dengan argumen 

hakim bahwa ia secara struktural jabatannnya tidak memenuhi unsur untuk 
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secara hukum dibebani tanggung jawab yuridis. Walaupun dari sisi doktrin 

lain, terdakwa dipastikan dapat dijerat dengan hukuman. 

b.  fungsi pengawasan terhadap para hakim di lingkungan Mahkamah Agung 

meliputi pengawasan yang bersifat preventif sampai dengan pengawasan 

yang bersifat represif sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal  24 A 

ayat ( 3 ) dan pasal 24 B ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang diimplementasikan dalam pasal 13 

huruf b, pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 Undang – undang No. 

22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial 

c. Dalam upaya pemberantasan mafia peradilan, maka fungsi pengawasan  

tersebut dapat dijalankan melalui langkah – langkah sebagai berikut : 

1) Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada 

pimpinan Mahkamah Agung 

2) Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; 

3) Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan 

dengan perilaku hakim; 

4) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku 

hakim; 

5) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang ddiduga 

melanggar kode etik perilaku hakim; 

6) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan 

disampaikan kepada Mahkamah Agung, serta tindasannya 

disampaikan kepada Presiden dan DPR; 

7) Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau 

data yang diminta oleh Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan 

terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14        

( empat belas hari ) sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial 

diterima; 

8) Dalam hal badan peradilan tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana yang dimaksud pada ad 7 diatas, Mahkamah Agung 

wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan 
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peradilan atau hakim bersangkutan untuk memberikan keterangan 

atau data yang diminta; 

9) Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan 

atau paksaan sebagaimana yang dimaksud pada ad 8 di atas, tetapi 

tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau 

hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan 

peraturan perundang – undangan di bidang kepegawaian; 

10) Sanksi pada ad. 1 dapat berupa teguran tertulis atau rekomendasi 

berupa pemberhentian sementara; atau pemberhentian. 

11) Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung 

untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan 

jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat 

serta menjaga perilaku hakim. 

d. Pengawasan yang efektif akan berimplikasi bagi terwujudnya sistem 

peradilan yang bersih, jujur, adil , karena melalui pengawasan yang efektif 

tersebut akan tercipta figur hakim yang ideal, yang setiap putusannya 

dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis 

e.  Dengan pelaksanaan pengawasan yang ketat terhadap hakim agung oleh 

Komisi Yudisial, maka konsistensi putusan lembaga peradilan akan 

terjaga. Sebagaimana telah diketahui bahwa putusan hakim menjadi 

sasaran utama bagi para pelaku mafia peradilan. Oleh karena itu, dengan 

terjaganya konsistensi putusan hakim tersebut, maka hal ini secara tidak 

langsung akan berimplikasi pula terhadap praktik mafia peradilan yang 

akan semakin berkurang, karena setiap putusan senantiasa berada dalam 

pengawasan Komisi Yudisial. 

2.  Saran - Saran 

a. Salah satu penyebab munculnya mafia peradilan di Mahkamah Agung 

adalah keterbatasan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait 

dengan penegakan hukum atas suatu perkara di Mahkamah Agung. Oleh 

karena itu, peradilan mendesak untuk didekonstruksi kembali. Caranya, 
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dengan meniru Mahkamah konstitusi, yakni membiarkan akses publik 

masuk dalam sistem peradilan. Dengan begitu, peradilan dapat 

menciptakan pemerintahan terbuka; 

b. Dengan melihat kondisi peradilan yang telah dikotori oleh praktik mafia 

peradilan, maka reformasi harus segera dilakukan. Hal ini sebaiknya 

diawali dengan pola rekruitmen yang transparan dan terkontrol oleh publik 

serta menjadikan track record sebagai pertimbangan utama untuk promosi 

jabatan; 

c. Komisi Yudisial sebagai lembaga independent pengawas eksternal harus 

diberikan jaminan yuridis, tidak hanya mengawasi perilaku hakim tetapi 

juga hingga menguji putusan yang cenderung berbau praktik KKN. Tentu 

saja Komisi Yudisial tidak berhak membatalkan putusan, namun 

merekomendasikan dari hasil kajian putusan untuk pemberian sanksi bila 

majelis hakim yang memutus disinyalir memutus dengan semangat KKN; 

d. Asosiasi Profesi Penegak Hukum, perlu dimintai pertanggungjawaban 

etikanya apabila ada anggotanya yang terlibat mafia peradilan; 

e. Praktik mafia peradilan di Mahkamah Agung dapat diminimalisir dengan 

menempuh dua strategi. Pertama, pentingnya penerapan sistem transparan 

dan pengadaan hakim agung yang anti suap. Jika cara ini gagal, maka bisa 

dilakukan cara lain yang bersifat represif dengan melibatkan Komisi 

Yudisial ( KY ), Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), dan Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) yang saling 

bekerja sama untuk melacak mana hakim agung yang bersih dan mana 

yang tergolonga mafia peradilan; 

f. Hal lain yang penting untuk diciptakan yaitu mensosialisasikan tata nilai 

moral yang baik di lingkungan masyarakat. Sebab, diakui atau tidak, 

hakim merupakan kelanjutan pikiran dan nilai – nilai yang berlaku di 

masyarakat; 

g. Bagi kalangan akademisi dan perguruan tinggi diharapkan mampu 

mengembangkan studi sosiologi, psikologi dan politik terhadap perilaku 

hakim; 
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h. Ada yang merelasikan munculnya praktik mafia peradilan dengan 

minimnya kesejahteraan aparatur. Maka perlu dipikirkan mengenai sistem 

penggajian yang layak dengan memadukan reward and punishment. 
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