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Komisi Yudisial yang dibentuk melalui perubahan UUD 1945 memiliki dua wewenang

utama. Pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kedua, wewenang lain dalam

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

Wewenang pertama telah diatur mekanismenya di dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang kedua, masih terjadi tarik ulur penafsiran. Konstruksi rumusan

wewenang kedua setidaknya meliputi wewenang yang bersifat pencegahan dari kata

“menjaga” dan penindakan dari kata “menegakkan”. Pencegahan dan penindakan itu

meliputi tiga aspek, yaitu terhadap kehormatan, martabat, dan perilaku hakim, yang

tentunya memerlukan penjabaran lebih lanjut.

Hakim adalah pejabat negara dengan tugas penting menegakkan hukum dan

keadilan. Tugas tersebut dimiliki secara eksklusif, yang berarti tidak dapat dilakukan oleh

orang lain yang tidak memiliki kapasitas dan legalitas. Oleh karena itu jabatan hukum juga

merupakan profesi karena untuk menduduki jabatan tersebut diperlukan pengetahuan,

ketrampilan, dan integritas, yang tidak saja diperoleh melalui jenjang pendidikan formal,

tetapi juga harus dibuktikan melalui serangkaian ujian dan seleksi yang ketat. Pada titik ini

memang sudah seharusnya hakim selalu bertindak profesional yang sangat menentukan

penilaian atas kehormatan, martabat, dan perilaku.

Profesionalisme bukan merupakan sesuatu yang sekali jadi dan bersifat tetap.

Profesionalisme berkembang dan dipengaruhi berbagai aspek, mulai dari motivasi internal

untuk mengembangkan diri hingga “godaan” dari luar yang menciderai integritas. Karena

itu, diperlukan mekanisme dan institusi yang berfungsi menjaga dan menegakkan

profesionalisme hakim. Salah satunya adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta

mekanisme pengawasan hakim.

Profesionalisme sebagai bagian dari Kode Etik Hakim sudah diakui di dalam The

Bangalore Principles of Judicial Conduct yang antara lain menyatakan sebagai berikut.

…
6.2 A judge shall devote the judge's professional activity to judicial duties, which
include not only the performance of judicial functions and responsibilities in court and
the making of decisions, but also other tasks relevant to the judicial office or the
court's operations.
6.3 A judge shall take reasonable steps to maintain and enhance the judge's
knowledge, skills and personal qualities necessary for the proper performance of



judicial duties, taking advantage for this purpose of the training and other facilities
which should be made available, under judicial control, to judges.
…
6.5 A judge shall perform all judicial duties, including the delivery of reserved
decisions, efficiently, fairly and with reasonable promptness.

Prinsip profesionalisme dan pedoman pelaksanaan dalam Bangalore Principle

tersebut dianut di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada prinsip ke-10.

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan

pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar

pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong

terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta

berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-

tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Prinsip profesional ini dilaksanakan

antara lain dalam bentuk upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam menjalankan

tugas, tanggungjawab dan kerjasama melaksanakan tugas administratif, mengutamakan

tugas judisial, dan wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan.

Sayangnya, rumusan penerapan sikap profesional yang terdapat dalam butir 10.1

sampai butir 10.4 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut telah dibatalkan oleh

Putusan MA Nomor 36P/HUM/2011. Majelis hakim berpendapat bahwa Kewenangan KY

berdasarkan Pasal 40 UU Kekuasaan Kehakiman merupakan kewenangan pengawas atas

perilaku hakim sebagai bentuk pengawasan eksternal. Dengan demikian pengawasan

eksternal oleh Komisi Yudisial menurut Undang-Undang harus semata-mata menyangkut

“perilaku hakim” guna menegakkan martabat dan kehormatan hakim. KY tidak memiliki

wewenang mengawasi teknis hukum. Rumusan butir 8.1. dan butir 10.4. dinilai tidak

memuat sebuah cakupan tentang perilaku (behaviour) tetapi soal pengetahuan atau

pemahaman yang masuk ke wilayah kognitif. Oleh sebab itu, hal ini tidak termasuk ke dalam

wilayah pengawasan eksternal KY karena tidak termasuk ”perilaku”.

Di dalam putusan ini sangat jelas bahwa antara argumentasi hukum di dalam

Pertimbangan Hukum hakim sama sekali tidak berangkat dari argumentasi hukum yang

diajukan oleh Pemohon sebagai dasar permohonan. Pemohon mengajukan Argumentasi

utama yang digunakan sebagai dasar permohonan untuk menyatakan bahwa butir-butir SKB

Kode Etik dan Pedoman Perilaku bertentangan dengan UU KK dan UU MA adalah dalil bahwa

substansi butir-butir SKB dimaksud adalah norma hukum, bukan norma etik atau perilaku.

Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan dan dinilai oleh Majelis Hakim.

Majelis Hakim mengkonstruksikan argumentasi berbeda untuk menyatakan bahwa

butir-butir SKB dimaksud bertentangan dengan UU KK dan UU MA berdasarkan materinya



yang dinilai justru tidak menyakut perilaku, melainkan soal pengetahuan atau pemahanan

yang masuk wilayah kognitif, yang menurut Majelis Hakim tidak termasuk wilayah

pengawasan KY, dan hanya dapat dikoreksi melalui upaya hukum. Pertimbangan hukum

tersebut mengkonstruksikan bahwa apa yang dimaksud dengan teknis hukum menurut

Majelis Hakim adalah sesuatu yang terkait dengan wilayah kognitif, yaitu pengetahuan dan

pemahaman hukum hakim dalam menjalankan tugas di persidangan. Padahal yang

dimaksud dengan teknis hukum tentu juga meliputi perilaku dalam memimpin persidangan

dan menerapkan hukum acara. Bahkan, tingkat pengetahuan dan pemahaman hakim juga

hanya dapat dilihat dari perilakunya. Kalaupun seandainya ketentuan dalam butir-butir SKB

dimaksud berada pada wilayah pengetahuan dan pemahaman (kognitif), tetap saja hal itu

merupakan bagian dari norma kode etik yaitu hakim harus profesional sesuai dengan

pedoman perilaku ke-10 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim juga sangat parsial. Dari butir-butir SKB yang

diajukan permohonan, Majelis Hakim hanya menganalisis butir 8.1. dan butir 10.4. Butir-

butir SKB lain yang dimohonkan sama sekali tidak dianalisa dan diberikan pendapat hukum.

Hanya berdasarkan pertimbangan terhadap butir 8.1. dan butir 10.4. Majelis Hakim

kemudian menyatakan bahwa semua butir-butir SKB yang dimohonkan adalah terkait

dengan pengetahuan, bukan perilaku, sehingga bukan merupakan wilayah pengawasan MA

dan KY.

Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pengawasan tidak dapat

mempersoalkan proses persidangan bertentangan dengan maksud dari pengawasan itu

sendiri, yaitu untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat, kehormatan, dan

perilaku hakim. Hal ini yang sangat menentukkan keluhuran martabat, kehormatan, dan

perilaku hakim adalah perilaku di persidangan. Perilaku dipersidangan adalah perilaku hakim

dalam proses persidangan. Jika pengawasan tidak dapat dilakukan terhadap perilaku hakim

dalam proses persidangan, maka kewenangan pengawasan perilaku hakim akan

teramputasi, tidak lagi meliputi pengawasan di dalam dan di luar persidangan, tetapi hanya

terbatas pengawasan perilaku di luar persidangan.

Dengan Putusan MA yang membatalkan butir 8.1 sampai butir 8.4, serta butir 10.1

sampai butir 10.4, satu lagi instrumen upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan,

martabat, dan perilaku hakim diamputasi. KY dan MA sendiri semakin tidak berdaya dalam

melakukan pengawasan terhadap hakim. Terhadap putusan hakim memang dapat dilakukan

upaya hukum, tetapi terhadap hakim yang tidak profesional tidak ada lagi tindakan yang

dapat dilakukan, kecuali menunggu hingga pensiun.


