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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan di 

atas terkait dengan judul penelitian penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis 

Kewenangan Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Terhadap Rekruitmen 

Hakim”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kewenagan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Terkait Rekruitmen 

Hakim. 

a. Mahkamah Agung 

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyisebagai 

berikut : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuahMahkamah 

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnyadalam 

lingkungan peradilan umu, lingkungan peradilan agama,lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negaradan sebuah 

Mahkamah Konstitusi”. 

Dari rumusan pasal tersebut Mahkamah Agung bukanlah satu-

satunyapelaku kekuasaan Kehakiman, namun demikian tugas 

dankewenangan Mahkamah Agung berbeda dengan 

MahkamahKonstitusi, Mahkamah Agung memiliki posisi strategis 

terutama dibidang hukum dan ketatanegaraan 
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b. Komisi Yudisial 

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam 

systemseleksi dan rekruitmen hakim agung yang disamping hakim 

karier,juga berasal dari non-hakim seperti praktisi, akademisi dan lain-

lainasal memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan 

perundangundangan.Kehadiran Komisi Yudisial di Indonesia juga 

didasaripemikiran bahwa hakim agung yang duduk di Mahkamah 

Agungmerupakan figur yang sangat menentukan dalam penegakan 

hukumdan keadilan. 

Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan 

pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan 

menegakkan kehormatandan keluhuran martabat serta menjaga 

perilaku hakim.Dalm melaksanakanwewenang sebagaimana dimaksud 

pasal 13 huruf (a). 

2. Ketentuan-ketentuan yang dibuat antaraMahkamah Agung (MA) dan 

Komisi Yudisial (KY) terkait rekruitmen hakim berdasarkan pasal 14AUU 

No. 49 tahun 2009. 

a. Mahkamah Agung 

Dalam Pasal 13A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa "Proses 

seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial" dan "Ketentuan lebih lanjut 
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mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi 

Yudisial". Selain itu, pengaturan yang sama juga ditemukan dalam 

Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa "Proses 

seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan 

bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial" dan "Ketentuan 

lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah 

Agung dan Komisi Yudisial". 

b. Komisi Yudisial 

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial disebutkan : Pasal 20 ayat (1) : Dalam rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: 

1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;  

2) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;  

3) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan 

dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 

secara tertutup;  

4) Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik 

dan Pedoman Perilaku Hakim,  
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5) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang 

perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang 

merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.  

 

B. Saran 

Dari pemaparan diatas, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan 

penulis untuk berbagai pihak sehubungan dengan “Tinjauan Yuridis 

Kewenangan Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Terhadap Rekruitmen 

Hakim”, yaitu: 

1. Sehubungan dengan rekruitmen hakim yang terus terjadi. Kepada 

makhkamah agung dan komisi yudisial yang sering terjadi kegaduhan 

hendaknya lebih mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia, agar tidak terjadi kesenjangan pemilihan hakim supaya 

ketatanegaraan Indonesia tetap terjalin dengan baik. 

2. Adanya integritas, kecakapan, dan kualifikasi calon hakim antara 

makhkamah agung dan komisi yudisial 

3. Metode seleksi hakim harus memberikan perlindungan bagi pengangkatan 

hakim dari motivasi-motivasi yang tidak layak; 

4. Sistem rekrutmen yang dilakukan oleh makhkamah agung dan komisi 

yudisial secara transparan dan adanya pengawasan secara efektif, hal itu 

merupakan bagian dari upaya menegakkan independensi dan objektivitas 

penilaian. Selain itu, dalam rekrutmen hakim faktor penting yang harus 

dipertimbangkan adalah intelektualitas dan integritas para calon hakim. 


