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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945) negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.1 

Artinya negara diselenggarakan atas dasar hukum, atau sering juga 

disebut negara hukum (rechstaat), tidak atas dasar kekuasaan belaka 

(machstaat). Kekuasaan yang dimiliki pemerintah timbul setelah adanya 

hukum yang mengatur segalanya atas negara. Sejalan dengan ketentuan 

tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya 

jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas 

dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan.2  

Kekuasaan penyelenggara hukum di Indonesia, atau yang biasa 

disebut kekuasaan kehakiman, dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) 

dan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam 

pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Kedua lembaga negara yang menjalan 

kekuasaan kehakiman tersebut melaksanakan kewenangan dan tanggung 

jawabnya masing-masing, sehingga tidak terjadi ‘tabrakan pekerjaan’ di 

antara dua lembaga negara tersebut. 

Mahkamah Konstitusi terbentuk untuk menangani perkara tertentu 

di bidang ketatanegaraan. Sehingga pemerintahan negara dapat berjalan 

dengan stabil. Selain itu juga untuk menghindari kesalahan pada masa 

lalu dimana dapat terjadi penafsiran ganda terhadap UUD 1945. 

Sedangkan Keberadaan Mahkamah Agung sebagai salah satu 

penyelenggara kekuasaan kehakiman bertujuan untuk menyelenggarakan 

peradilan sehingga dapat tercipta penegakkan hukum dan peradilan. Oleh 

karena hal tersebut dapat dikatakan bahwa MA-lah yang berperan sangat 

banyak dalam proses penegakkan hukum dan keadilan di negara ini. 

                                                
1 Indonesia (a), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 1 

ayat (3). 

 
2  Indonesia (b), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Penjelasan Umum. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dalam penulisan makalah ini, permasalahan-permasalahan yang 

akan dibahas adalah: 

1. Bagaimanakah konsep negara hukum Indonesia? 

2. Bagaimanakah kedudukan dan wewenang Mahkamah Agung dalam  

sistem ketatanegaraan Indonesia? 

3. Bagaimanakah implementasi prinsip kemandirian yang dimiliki 

hakim agung dalam kasus penyelesaian perkara di Mahkamah 

Agung? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

 Secara umum tujuan penulisan makalah ini adalah untuk membuka 

wawasan penulis dan pembaca mengenai Mahkamah Agung beserta 

perananannya dalam penegakkan hukum di Indonesia. Secara khusus, 

penulisan makalah bertujuan untuk: 

1. Menjelaskan mengenai konsep negara hukum Indonesia; 

2. Menjelaskan mengenai kedudukan dan wewenang Mahkamah 

Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; 

3. Menjelaskan tentang implementasi prinsip kemandirian dalam 

kasus penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, dengan perkara 

penyuapan yang dilakukan oleh penasehat hukum terdakwa 

terhadap hakim agung sebagai studi kasus. 

 

1.4 Metode Penulisan 

 Penulisan makalah ini dilakukan dengan metode penelitian 

kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Penelitian kepustakaan ini 

dilakukan dalam rangka untuk memahami pengertian dasar mengenai 

konsep negara hukum beserta sistem penyelenggaraan peradilan di 

Indonesia. Selain itu, dilakukan penelitian pula pada beberapa peraturan 

perundang-undangan yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 4 tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga Undang-Undang Nomor 5 

tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung. 
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BAB II 

KONSEP KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA 

 

 

2.1 Konsep Negara Hukum 

 Sebelum membahas mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia, 

maka terlebih dahulu perlu untuk membahas mengenai konsep negara 

hukum yang dianut oleh negara ini. Karena berdasar konsep yang 

ditegaskan dalam konstitusi tersebut segalanya dapat berjalan teratur 

berdasarkan hukum, termasuk juga sistem penyelenggara kehakiman. 

Selain itu sistem penyelenggara kehakiman yang merdeka dan bebas dari 

pengaruh apapun merupakan wujud dari konsep negara hukum tersebut. 

 Konsep negara hukum pertama kali dilontarkan oleh negara-negara 

eropa barat terutama Inggris yang menganut sistem common law dengan 

nama rule of law. Hal ini merupakan reaksi terhadap pemerintahan raja-

raja yang absolut. Para raja di Eropa pada waktu itu, seperti di negara 

Inggris, Perancis dan Belanda memerintah dengan kekuasaan yang 

absolut. Akibatnya tercipta suatu pemerintahan yang tiran yang 

mendasarkan kepentingan raja sebagai kepentingan negara.3 

Hak asasi manusia (HAM) menjadi hal pokok dalam konsep negara 

hukum. Setiap warga negara dianggap sama di hadapan hukum dan 

berhak dijamin HAM-nya melalui sistem hukum dalam negara tersebut. 

Inti dari rule of law adalah terciptanya tatanan keadilan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, di mana rakyat bisa memperoleh kepastian 

hukum, rasa keadilan, rasa aman, dan dijamin hak-hak asasinya. 

Maknanya adalah rasa keadilan yang kembali kepada rakyat, bukan 

kepada kekuasaan dan para penguasa yang menciptakan hukum.4 

Dalam negara hukum, hukumlah yang pertama-tama dianggap 

sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan kehidupan bersama, bukan 

                                                
3 Raja Perancis Louis XIV (1638-1715) pernah menyatakan: L’etat c’est moi, yang 

artinya “negara adalah saya”.  
 
4 Frans Hendra Winata, “Solus Populis Suprema Lex,” <http://www.komisi 

hukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=93>, diakses 1 April 2006. 
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orang, “the Rule of Law, and not of man”.5 Orang bisa berganti, tetapi 

hukum sebagai satu kesatuan sistem diharapkan tetap tegak sebagai 

acuan dan sekaligus pegangan bersama. Prinsip inilah yang dinamakan 

dengan ‘nomocracy’ atau kekuasaan yang dipimpin oleh nilai hukum 

(nomos) sebagai pendamping terhadap konsep ‘democracy’. Jika dalam 

demokrasi, yang diidealkan adalah kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat, 

untuk rakyat, dan bahkan bersama rakyat, maka dalam nomokrasi, yang 

diidealkan sebagai pemimpin adalah hukum. Titik temu di antara 

keduanya terletak pada prinsip demokrasi yang berdasar atas hukum, dan 

prinsip nomokrasi atau negara hukum yang demokratis.6 Maksudnya ialah 

bahwa dalam negara hukum itu, hukum haruslah dibangun dan 

dikembangkan secara demokratis dan mengikuti logika demokrasi dari 

bawah. Hukum tidak boleh hanya diciptakan sendiri oleh para penguasa, 

dan pelaksanaan serta penegakannya juga tidak boleh hanya didasarkan 

atas interpretasi sepihak oleh mereka yang berkuasa. 

 Friedrich Julius Stahl dalam bukunya yang berjudul Philosophies de 

Rechts (1787), menyatakan bahwa konsep negara hukum memiliki empat 

unsur yaitu: hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan 

berdasarkan peraturan-peraturan, dan peradilan tata usaha negara. 7 

Dengan pandangan yang hampir sama, ahli hukum Inggris A.V. Dicey 

mengemukakan bahwa unsur rule of law ada tiga yaitu: supremasi hukum, 

persamaan dalam hukum, dan konstitusi yang berdasarkan pada hak-hak 

asasi manusia. 8  Pandangannya tersebut tertuang dalam bukunya yang 

berjudul Introduction to the Study of the Law of The Constitution (1885). 

Pada abad ke-20, Paul Scholten dari Belanda menyatakan bahwa unsur 

negara hukum yang terpenting hanya dua, yaitu hak-hak asasi manusia 

                                                
5  Jimly Asshiddiqie, “Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi 

Organisasi Negara, Pembaharuan Hukum, dan Keberdayaan Masyarakat Madani,” 

<http://www.theceli.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=50>, diakses 1 

April 2006. 
 

6 Hal ini merupakan hubungan antara Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dalam UUD NRI 
1945, di mana dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

berdasar konstitusi serta bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Akibat dari 
konsep negara hukum adalah adanya konstitusi yang mengatur jalannya negara. 

 
7  Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, 

(Jakarta: PSHTN UI, 2005), hal. 55. 
 
8 Ibid., hal. 56. 
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dan pemisahan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Pendapatnya 

tersebut dituangkan dalam bukunya yang berjudul Geschiriften (1935).9 

Kemudian konsep mengenai negara hukum dalam perkembangannya 

banyak pula dikemukakan baik oleh para ahli maupun dengan 

berdasarkan perjanjian internasional. Misalnya saja menurut International 

Commission of Jurist pada 1955 di Athena dan Congress of Jurist pada 

1965 di Bangkok.  

Menurut Prof. Jimly, ada empat elemen penting yang terdapat 

dalam konsep negara hukum. 10  Pertama, elemen instrumen peraturan 

perundang-undangan yang banyak perlu diperbarui, termasuk sistem 

administrasi dan pengelolaan informasi peraturan perundang-undangan 

yang dewasa ini belum tertata. Kedua, elemen institusi hukum yang perlu 

ditata kembali tugas, fungsi, dan mekanisme kerjanya. Ketiga, elemen 

sistem kepemimpinan, aparat atau pejabat hukum serta profesi hukum 

yang menjadi pangkal tolak pembangunan sistem hukum yang efektif. 

Keempat, elemen tradisi hukum dan budaya hukum masyarakat yang 

masih perlu dikembangkan sebagai basis sosial bagi tegaknya hukum 

dalam kenyataan. Keempat elemen tersebut perlu ditata kembali secara 

simultan, sehingga cita-cita ‘Rule of Law’ benar-benar dapat diwujudkan. 

 

2.2 Negara Hukum Indonesia 

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep negara hukum 

terdapat dalam konstitusi yaitu seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 

ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 

Artinya, Indonesia berdiri sebagai sebuah negara rechtsstaat atau negara 

hukum. Selain itu, konsep negara hukum Indonesia juga tercermin 

dengan adanya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, 

eksekutif, serta yudikatif.   

Republik Indonesia sendiri tidak menganut ajaran Trias Politica, 

dalam arti separation of powers. Akan tetapi, menurut para pakar hukum, 

Indonesia menganut asas distribution of powers. Sebagai buktinya, 

wewenang untuk membuat undang-undang bukan merupakan monopoli 

                                                
9 Ibid., hal. 58. 

 
10 Asshidiqie, loc.cit. 
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legislatif tetapi juga dimiliki eksekutif (presiden), walaupun sebatas pada 

pengajuan rancangan undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 5 

ayat (1) Amandemen Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, “Presiden berhak 

mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat.” 

Namun demikian, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka 

(bebas) yang diterapkan pada lembaga yudikatif di Indonesia sesuai 

dengan prinsip yang dianut dalam Trias Politica. Kekuasaan kehakiman 

hanya dimiliki oleh lembaga yudikatif dan tidak dapat dicampuri oleh 

kekuasaan-kekuasaan lain. Hal ini ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) 

Amandemen Ketiga UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan.”  

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sendiri diserahkan kepada 

badan peradilan yang berpucuk pada Mahkamah Agung (MA). Selain itu, 

atas amanat Amandemen Ketiga UUD 1945, dibentuk pula suatu lembaga 

yudikatif bernama Mahkamah Konstitusi (MK). Mengenai hal ini diuraikan 

dalam Pasal 24 ayat (2), yaitu “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 

 

2.3 Kekuasaan Kehakiman Indonesia oleh Mahkamah Agung  

 Sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, 

Mahkamah Agung (MA) merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari 

semua lingkungan peradilan yang dalam melaksakan tugasnya terlepas 

dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta melakukan 

pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain. MA memiliki 

tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam melaksanakan perannya sebagai 

pengadilan negara tertinggi, sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai 

berikut.11 

                                                
11 Lihat tugas pokok dan fungsi MA dalam situs resmi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, <http://www.ma-ri.go.id/Html/Profile.asp#Tupoksi>. 
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 Pertama adalah fungsi peradilan. Sebagai Pengadilan Negara 

Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas 

membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi 

dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang 

diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.  

Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung 

berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan 

terakhir. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, 

yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan 

dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari 

isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih 

tinggi.12 

 Kedua adalah fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan 

pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan 

peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-

pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan 

berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, 

tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan 

perkara. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap 

pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat 

Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, 

memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 

kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan 

dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk 

yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim. 13 Selain itu, 

pengawasan juga dilakukan terhadap penasehat hukum dan notaris 

sepanjang yang menyangkut peradilan.14 

 Ketiga adalah fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur 

lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan 

                                                
12 Indonesia (c), Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 31 ayat (1). 

 
13 Indonesia (d), Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 

32. 
 

14 Indonesia (d), pasal 36. 
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peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam 

Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk 

mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi 

kelancaran penyelenggaraan peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung 

dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk 

mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang. 

 Keempat adalah fungsi nasehat. Mahkamah Agung dapat 

memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam 

bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain.15 Mahkamah Agung 

memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka 

pemberian atau penolakan grasi dan rehabilitasi. 16  Hal ini juga diatur 

dalam Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 

pasal 14 ayat (1), dimana dinyatakan bahwa Mahkamah Agung diberikan 

kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku 

Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi.  

 Kelima adalah fungsi administratif. Badan-badan Peradilan 

(Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata 

Usaha Negara) sebagaimana dimaksud pasal 13 Undang-Undang nomor 4 

tahun 2004 secara organisatoris, administratif dan finansial saat ini 

berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Selain tugas pokok untuk 

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara 

yang diajukan kepadanya, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan 

kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. 

 

 

 

 

                                                
15 Indonesia (d), pasal 37. 

 
16 Indonesia (c), pasal 35. 
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BAB III 

KEMANDIRIAN KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG 

 

 

3.1 Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Trias Politica  

Ajaran Trias Polica yang dipelopori oleh Montesquieu bertujuan agar 

masing-masing kekuasaan tindak bertindak sewenang-wenang. 

Kekuasaan di sini diawasi oleh kekuasaan lainnya, “pour qu’on ne puisse 

abuser de pouvoir, par la disposition de choses, le pouvoir arrete de 

pouvoir”, artinya: agar kekuasaan itu tidak digunakan secara sewenang-

wenang, maka menurut pembagiannya, kekuasaan yang satu 

membendung kekuasaan yang lain.17 

Republik Indonesia sendiri tidak menganut ajaran Trias Politica, 

dalam arti separation of powers. Akan tetapi, menurut para pakar hukum, 

Indonesia menganut asas distribution of powers. Sebagai buktinya, 

wewenang untuk membuat undang-undang bukan merupakan monopoli 

legislatif tetapi juga dimiliki eksekutif (presiden), walaupun sebatas pada 

pengajuan rancangan undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 5 

ayat (1) Amandemen Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, “Presiden berhak 

mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat.” 

Namun demikian, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka 

(bebas) yang diterapkan pada lembaga yudikatif di Indonesia sesuai 

dengan prinsip yang dianut dalam Trias Politica. Kekuasaan kehakiman 

hanya dimiliki oleh lembaga yudikatif dan tidak dapat dicampuri oleh 

kekuasaan-kekuasaan lain. Hal ini ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) 

Amandemen Ketiga UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan.”  

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sendiri diserahkan kepada 

badan peradilan yang berpucuk pada Mahkamah Agung (MA). Selain itu, 

                                                
17 S. Tasrif, “Kemandirian Kekuasaan Kehakiman” dalam Kemandirian Kekuasaan 

Kehakiman, editor Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan, (Jakarta: Yayasan Lembaga 

Bantuan Hukum Indonesia, 1989), hal. 67.  
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atas amanat Amandemen Ketiga UUD 1945, dibentuk pula suatu lembaga 

yudikatif bernama Mahkamah Konstitusi (MK). Mengenai hal ini diuraikan 

dalam Pasal 24 ayat (2), yaitu “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 

 

3.2 Kemandirian Hakim Agung dalam Perkembangan Saat Ini 

Akhir-akhir ini, lembaga yang menjadi pucuk tertinggi badan 

peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung (MA), menjadi sorotan utama 

publik, terutama yang peduli pada masalah hukum. Mulai dari adanya 

penumpukan perkara di MA, putusan yang dianggap tak sesuai dengan 

rasa keadilan masyarakat, hingga isu yang paling gencar disuarakan di 

media massa saat ini, yaitu berkembangnya percaloan dan penyuapan di 

lingkungan MA. Semua hal tersebut membuat rasa kepercayaan 

masyarakat terhadap MA menjadi berkurang, bahkan nyaris hilang. 

Padahal, selama ini MA diharapkan dapat menjadi pemberi solusi terakhir 

dan terbaik bagi para pencari keadilan dalam memperoleh kepastian 

hukum. 

Pengawasan dan pendisiplinan hakim agung kini menjadi hal yang 

amat penting untuk mengurangi terjadinya kesalahan dan 

penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Pengawasan yang 

dimaksud meliputi teknis peradilan, administrasi peradilan (termasuk 

administrasi perkara, keuangan, dan peralatan), serta perbuatan dan 

perilaku hakim agung. Agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, 

pengawasan dan pendisplinan harus dilakukan oleh pihak yang secara 

posisi tidak tergantung dan tidak mempunyai hubungan tertentu dengan 

pihak yang diawasi (hakim agung).18 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung, pengawasan dan pendisiplinan terhadap hakim agung 

dan pimpinan MA dilakukan oleh pimpinan MA sendiri. Undang-undang 

                                                
18 Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk 

Independensi Peradilan, Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, (Jakarta: 
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk 

Independensi Peradilan (LeIP), 1999), hal. 45. 
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tersebut menentukan hal-hal yang dapat melahirkan hak bagi pimpinan 

MA untuk mengusulkan pemberhentian pimpinan MA dan hakim agung 

pada presiden. Usulan pemberhentian tersebut dilakukan oleh MA melalui 

mekanisme Majelis Kehormatan Mahkamah Agung (MKMA). MKMA bersifat 

kasuistis dan temporer. Pengawasan dan pendisiplinan oleh sesama hakim 

melalui mekanisme internal tersbut dapat menjadi tidak efektif mengingat 

kemungkinan adanya semangat membela korps dan tidak transparannya 

proses pengawasan dan pensiplinan.19 

Sementara itu, berkaitan dengan pengangkatan calon hakim agung, 

berdasarkan Pasal 24A ayat (3) Amandemen Ketiga UUD 1945, calon 

hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, menurut 

pasal ini, presiden menetapkan calon hakim agung tersebut menjadi 

hakim agung. Komisi Yudisial (KY) sendiri adalah sebuah lembaga baru 

yang dibentuk atas amanat Amandemen Ketiga UUD 1945. Dalam Pasal 

24B ayat (1) disebutkan, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang 

berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 

wewenang dalam rangka menjaga dan mengakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” 

MA sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (di samping 

MK) sebagaimana dimaksud dalam konstitusi adalah lembaga yang paling 

banyak menangani perkara sengketa pada tiap tahunnya. Tetapi pada 

pertengahan 2003 pendukung MA tinggal 28 hakim agung, sehingga 

penyelesaian perkara menjadi lambat. Bersyukurlah setelah itu terjadi dua 

kali penambahan hakim agung, yaitu 18 hakim agung pada 18 Juni 2003, 

dan terakhir 14 hakim agung pada 14 September 2004, sehingga 

kekuatan MA dalam menyelesaikan perkara telah pulih kembali. Sekedar 

satu contoh dapat disampaikan bahwa pada bulan Januari 2005 perkara 

yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung berjumlah 20.099 perkara: 

dikabulkan 91 perkara (15,04%) ditolak 514 perkara (84,96%) dan 

perkara baru yang masuk pada bulan tersebut berjumlah 390 perkara.20 

                                                
19 Ibid. hlm. 46. 
 
20  Syamsuhadi Irsyad, “Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung 

Jawab,” <http://www.komisihukum.go.id>, Desember 2005. 
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Pada akhir Agustus 2005 majelis hakim MA sudah dapat 

memutuskan lebih 7000 perkara, sehingga dapat diharapkan sisa perkara 

pada akhir 2005 akan mengecil menjadi di bawah 12.000 perkara dan 

pada 2007 menjadi imbang antara yang masuk dengan yang dapat 

diselesaikan.21 

 Terdapat satu hal penting yang perlu diungkapkan mengenai dunia 

peradilan. Sejak awal tumbuhnya budaya berdemokrasi mulai akhir 

dasawarsa 1990-an yang disambut positif oleh seluruh bangsa Indonesia 

ini, dan bersamaan dengan geliat reformasi yang dapat secara bebas 

menghujat setiap kebatilan di segala bidang, yang senantiasa dikaitkan 

dengan penegakan hukum, maka peradilan sebagai benteng terakhir 

penegakan hukum mendapat sorotan tajam masyarakat luas. Opini publik 

melihat dan mengaitkan cap mafia peradilan kepadanya sehingga 

tampaklah dunia peradilan menjadi kelabu.   

MA sebagai puncak peradilan saat ini juga tidak lepas dari sorotan 

tajam publik karena dinilai juga tidak lepas dari praktek mafia peradilan. 

Namun demikian, menurut Syamsuhadi Irsyad 22  (Wakil Ketua MA RI 

Bidang Non-Yudisial), apabila jumlah perkara yang kasasi dijadikan 

sebagai ukuran perkara yang diputus dengan dugaan ada penyimpangan 

(padahal sesungguhnya tidaklah demikian), maka perkara yang diputus 

menyimpang itu sebanyak 20.099 perkara, sehingga besar persentasenya 

adalah 20.099/286.000 x 100% = 0,07. Putusan perkara 0,07% inilah 

yang biasa dipublikasikan melalui media elektronik, media massa: 

majalah dan surat kabar yang akhirnya menumbuhkan opini publik 

tentang kelabunya dunia peradilan tersebut. 

Terlepas dari baik atau buruknya MA saat ini, publik sekarang 

sedang mendambakan Indonesia menjadi negara hukum yang benar-

benar menegakkan hukum. Dalam mewujudkan negara hukum, lembaga 

peradilan mempunyai peran penting. MA sebagai puncak peradilan 

diharapkan bisa mewujudkan supremasi hukum. 

                                                
21 Ibid. 
 
22 Ibid. 
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 Menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra, 23 langkah–langkah dalam 

mewujudkan supremasi hukum adalah dengan pembentukan substansi 

hukum, pembentukan struktur hukum, pengembangan sumber daya 

manusia di bidang hukum, dan pengembangan budaya hukum. 

 Dalam upaya mewujudkan supremasi hukum, Masyarakat 

Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

(MaPPI FHUI) menilai kinerja personil dan manajemen organisasi lembaga 

peradilan untuk tahun 2005 masih lemah.24 Banyak masalah yang terjadi 

di dalamnya, antara lain karena faktor korupsi. Korupsi di peradilan ini 

lebih populer disebut dengan mafia peradilan.25 

 

3.3 Kasus Penyuapan Ketua MA: Sebuah Momen Pengujian 

Kemandirian Hakim Agung 

Menjelang akhir 2005, kehormatan dan keagungan MA sebagai 

lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia seakan digoncang oleh sebuah 

kabar yang mencuat di tengah proses penyelesaian sebuah perkara yang 

tengah ditangani oleh para hakim agung. Hal ini terkait dengan suatu 

perkara yang menjadikan Probosutedjo, anggota keluarga mantan 

Presiden Soeharto, sebagai terdakwa. Dalam prosesnya, muncul dugaan 

telah terjadi upaya penyuapan oleh pengacara Probosutedjo terhadap 

Ketua MA Bagir Manan untuk mempengaruhi putusan kasasi.  

Kehadiran kasus baru di tengah proses penyelesaian perkara 

korupsi ini memunculkan nama pengacara Probosutedjo, Harini Wijoso, 

sebagai pihak yang diduga terlibat dalam kasus penyuapan tersebut. 

Selain Harini, terdapat pula lima pegawai MA yang diduga kuat terkait 

dalam tindak pidana ini, yaitu Malem Pagi Sinuhaji, Sriyadi, Sudi Achmad, 

Suhartoyo, dan Pono Waluyo. Kasus ini sendiri kini tengah dalam proses 

pemeriksaan di sidang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.  

                                                
23 Yusril Ihza Mahendra, Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: 

Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasai Manusia RI bersama Sekretariat 

Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002), hal. 3.  
 
24 “MaPPI : Kinerja Lembaga Peradilan Lemah,” <http://www.hukumonline.com>, 

11 Januari 2006. 

 
25  Waingatu Zakiah, Menyingkap Tabir Mafia Peradilan, (Jakarta: Indonesian 

Corruption Watch, 2002), hal. 24.  
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Dalam dakwaan terhadap Harini, jaksa penuntut umum 

menguraikan bahwa pada awalnya Harini diminta Probosutedjo untuk 

“mengurus” perkara pidana kliennya tersebut yang sedang diperiksa di 

tingkat kasasi. Kemudian, Harini menemui Bagir Manan untuk 

memintanya agar bersedia membantu perkara Probosutedjo. Selanjutnya, 

Harini menemui Pono untuk memintanya membantu dengan cara 

mendekati Bagir secara khusus. Permintaan tersebut dipenuhi oleh Pono 

dengan meminta uang Rp 1,5 miliar, yang pada akhirnya dipenuhi oleh 

Probosutedjo, dengan rincian Rp 500.000.000 dan US$ 100.000. 

Diceritakan pula bahwa dalam perkara tersebut, dua anggota majelis 

kasasi yang lain, yaitu Parman Suparman dan Usman Karim, dikatakan 

telah dibereskan, hanya Bagir yang belum. Cerita ini berakhir ketika 

pegawai MA itu ditangkap Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) pada 29 

September 2005.26 

Kisah singkat di atas hanya merupakan bagian kecil dari masalah 

yang sebenarnya jauh lebih besar berkaitan dengan kemandirian lembaga 

peradilan, dalam hal ini MA. Kenyataan yang dapat dilihat saat ini adalah 

bahwa—mungkin—tidak ada satu pun lembaga dalam sistem 

ketatanegaraan Republik Indonesia, baik eksekutif, legislatif, maupun 

yudikatif, yang benar-benar lepas dari intervensi pihak luar lembaga. 

Namun demikian, di sisi lain, masyarakat menunjukkan optimismenya 

terhadap dua lembaga baru yang “meramaikan” lingkup kewenangan 

peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Dari 

sekian banyak lembaga negara saat ini, hanya dua lembaga inilah yang 

kini diharapkan publik dapat menjadi ujung tombak pembaharuan hukum 

nasional. 

Mencuatnya kasus ini seharusnya lebih membukakan mata MA 

sebab MA seharusnya tidak hanya memfokuskan pada pengawasan hakim. 

Namun, termasuk juga melakukan pengawasan terhadap personil di luar 

MA karena semua elemen yang berada di MA akan dianggap sebagai satu 

kesatuan sehingga baik atau buruknya satu elemen akan berpengaruh 

terhadap citra MA MA secara keseluruhan. 

                                                
26  “Harini Wijoso dan Lima Pegawai MA Mulai Disidangkan,” <http://www. 

hukumonline.com>, 24 Februari 2006. 
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 Kasus penyuapan ini menyeret nama hakim agung yang memeriksa 

perkara korupsi Hutan Tanaman Industri yang melibatkan Probosutedjo 

yaitu Usman Karim, Parman Suparman, Bagir Manan untuk diperiksa 

dalam perkara ini. Namun, para hakim agung membantah menerima uang 

dari Harini Wijoso, pengacara Probosutedjo di tingkat kasasi. 

Dalam proses pemeriksaan, Bagir Manan selaku anggota Majelis 

Hakim tidak berkenan diperiksa oleh KPK. Pemeriksaan oleh KPK 

dianggapnya sebagai pelecehan terhadap kewibawaan hakim agung. 

Kompromi akhirnya terjadi dengan cara KPK datang ke kantor Bagir 

Manan. Perdebatan ini menimbulkan keresahan di masyarakat mengingat 

seharusnya hakim agung diperlakukan sama di depan hukum dengan cara 

datang dalam pemeriksaan. 

Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara yang berdasar atas 

hukum sehingga semua orang mempunyai kedudukan sama di mata 

hukum, termasuk di dalamnya kedudukan hakim agung dalam menangani 

perkara Probusutedjo tersebut. Apabila hakim juga terindikasi korupsi 

maka ia harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku untuk diperiksa 

dan diadili. Tidak perlu ada kekhawatiran pemeriksaan akan menjatuhkan 

wibawa hakim agung karena pemeriksaan justru akan membuktikan 

bahwa drinya bersalah atau tidak. Apabila tidak bersalah, maka nama 

baiknya akan kembali terangkat.  

Hakim MA sudah seharusnya dapat menjadi teladan bagi 

masyarakat mengingat kedudukannya sebagai pengambil putusan 

tertinggi dalam lingkup peradilan. Dengan mengingat tugas dan 

kedudukan MA, maka sudah selayaknya semua personil yang ada di MA 

menjadi contoh dan penggerak menuju reformasi hukum yang dicita-

citakan. 

Pada akhirnya, MA memutuskan untuk mengganti komposisi majelis 

dengan Iskandar Kamil (Ketua), Harifin Tumpa, Gunanto Suryono, Djoko 

Sarwoko, dan Paulus Effendi Lotulung. Pada 28 November 2005 

Probosutedjo diputuskan bersalah oleh majelis hakim yang baru tersebut.  

Ia dihukum penjara empat tahun sekaligus diwajibkan membayar uang 

pengganti sebesar Rp 100,9 miliar dan denda Rp 30.000.00027 

                                                
27  “Usman Karim Bantah Menerima Uang dari Pengacara Probosutedjo,” 

<http://www.hukumonline.com>, 5 Januari 2006. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam bab-bab terdahulu, 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Konsep negara hukum Indonesia terdapat dalam konstitusi, yaitu 

seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa 

negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Indonesia berdiri 

sebagai sebuah negara rechtsstaat atau negara hukum. Selain itu, 

konsep negara hukum Indonesia juga tercermin dengan adanya 

pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, serta 

yudikatif.   

2. Sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA 

merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan 

peradilan yang dalam melaksakan tugasnya terlepas dari pengaruh 

pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta melakukan 

pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain. MA 

memiliki tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam melaksanakan 

perannya sebagai pengadilan negara tertinggi. 

3. Kenyataan yang dapat dilihat saat ini adalah bahwa—mungkin—

tidak ada satu pun lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik 

Indonesia, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang benar-

benar lepas dari intervensi pihak luar lembaga. MA sebagai badan 

yang menjadi puncak bagi pencari keadilan pun, bahkan harus 

terseret dalam sebuah perkara pidana. Fenomena inilah yang kini 

sering disebut dengan istilah mafia peradilan. 

 

4.2 Saran 

Terlepas dari baik atau buruknya MA saat ini, publik sekarang 

sedang mendambakan Indonesia menjadi negara hukum yang benar-

benar menegakkan hukum. Dalam mewujudkan negara hukum, lembaga 

peradilan mempunyai peran penting. MA sebagai puncak peradilan 

diharapkan dapat mewujudkan supremasi hukum. 
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Oleh karena itu, hakim MA diharapkan dan sudah seharusnya dapat 

menjadi teladan bagi masyarakat mengingat kedudukannya sebagai 

pengambil putusan tertinggi dalam lingkup peradilan. Dengan mengingat 

tugas dan kedudukannya yang agung, maka sudah selayaknya semua 

personil yang ada di MA menjadi contoh dan penggerak menuju reformasi 

hukum yang dicita-citakan. 

Dalam upaya mewujudkan reformasi hukum tersebut, peran serta 

masyarakat diperlukan untuk membantu pengawasan terhadap 

kemandirian dan kemerdekaan hakim, tidak hanya di MA tetapi juga di 

seluruh lembaga yudikatif yang ada dalam sistem negara ini. Selain 

Komisi Yudisial (KY) yang berwenang mengawasi perilaku hakim, lembaga 

swadaya masyarakat seperti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Lembaga Kajian 

dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) diharapkan dapat 

memberikan dukungan dalam usaha menegakkan independensi peradilan 

di Indonesia. Hal ini dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan 

serta keluhuran martabat para hakim sebagai wakil Tuhan dalam 

memberikan keadilan di dunia ini. 
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