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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.   Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam Bab II dan III dapat diambil kesimpulan yaitu: 

1. Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan secara eksplisit bahwa Negara Indonesia adalah 

negara hukum Pancasila. Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat menjunjung tinggi 

asas legalitas sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap rakyat dari kesewenang-

wenangan tindakan pemerintah. Wujud nyata dari negara hukum harus memiliki prinsip 

peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kekuasaan kehakiman sebelum amandemen 

ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA), 

namun setelah amandemen penegakan peradilan dijalankan oleh MA dan Mahkamah 

Konstitusi (MK) serta terdapat Komisi Yudisial (KY) sebagai penegak kode etik hakim. 

Kewenangan yang dimiliki KY tidak untuk menjalankan kekuasaan kehakiman seperti 

MA dan MK, akan tetapi sebagai lembaga pengawas hakim.  

2. Pengawasan internal hakim yang hanya dilakukan oleh MA dinilai masih kurang efektif, 

sehingga dibutuhkan pengawasan eksternal dari KY. Amandemen ketiga UUD 1945 tidak 

menjelaskan wewenang KY secara jelas, yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2004 tentang KY (UU KY yang lama) juga kurang jelas mengatur wewenang KY. 

Kedudukan KY dalam rumpun kekuasaan kehakiman hanyalah sebagai lembaga 

penunjang, bukan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi mengadili seperti MA dan 

MK. Kewenangan KY yang tertuang dalam UU KY yang lama terlalu luas dan absurd 

sehingga sangat sulit untuk diterapkan. Menurut UU KY yang lama, hakim yang dapat 

diawasi oleh KY adalah hakim di semua lingkungan peradilan MA dan di bawah MA 
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termasuk Hakim Konstitusi. Dalam prakteknya, kewenangan tersebut tidak benar-benar 

efektif berjalan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (UU KY 

yang baru), hakim yang yang dapat diawasi oleh KY terbatas pada hakim dan hakim ad 

hoc di MA dan Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, 

Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu tolak ukur yang digunakan 

untuk mengawasi hakim, baik secara preventif maupun represif, serta sanksi yang akan 

dikenakan terhadap hakim yang melanggar kode etik lebih jelas dibandingkan dengan UU 

KY yang lama. Dalam hal diperlukan untuk memeriksa lebih lanjut terhadap dugaan 

pelanggaran kode etik hakim, KY dapat melakukan penyadapan dengan bantuan instansi 

lain.  

 

4.2. Saran  

Berdasarkan uraian dalam Bab II dan III dapat diambil saran sebagai berikut : 

1. Fungsi KY sebagai lembaga pengawas hakim seharusnya tidak ragu-ragu lagi dalam 

menjalankan wewenangnya, karena kedudukan KY yang secara legal formal dalam 

pasal 24B UUD NRI 1945 telah diakui eksistensinya.  

2. Fungsi KY sebagai lembaga pengawas eksternal hakim sangat diharapkan dapat 

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pengawasan internal hakim 

yang dilakukan oleh MA. UU KY yang baru diharapkan menjadi dasar hukum yang 

sah untuk menjalankan fungsi KY sebagaimana yang telah dibahas pada sub bab atas. 

Undang-undang tersebut juga mengikat terhadap pihak-pihak yang secara eksplisit 

disebut sebagai lembaga yang masuk dalam lingkup pengawasan KY. 
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