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RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ……. TAHUN …….

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN

YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dilaksanakan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan dalam bingkai negara

kesatuan RI yang berdasarkan hukum;

b. bahwa Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang mandiri dalam rangka

mewujudkan kekuasaan kehakiman mempunyai wewenang mengusulkan

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang pengawasan dalam

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilaku hakim;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

belum sesuai dengan tuntutan reformasi p eradilan dan belum menjamin

terlaksananya kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Undang -Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara maksimal;
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d. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf c perl u membentuk Undang-Undang tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi

Yudisial;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19 45;

2. Undang-Undang Nomor …. Tahun .… tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun …. Nomor …, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor ……);

3. Undang-Undang Nomor …. Tahun ….. tentang Perubahan Atas Undang -

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor . ....);

4. Undang-Undang Nomor .... Tahun .. tentang Perubahan Atas Undang -

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor .....);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang -

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34)

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undan g-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4611)
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7. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang  Perubahan Atas Undang -

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor ....)

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang -

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35)

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisi al (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia nomor 4415);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG   TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG

NOMOR 22 TAHUN  2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang

Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4415) diubah sebagai berikut:
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1.  Ketentuan  Pasal 1 diubah  sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut

DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Hakim adalah hakim agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada

badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah

Mahkamah Agung serta hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi

sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

6. Lingkungan Peradilan adalah badan peradila n yang berada di bawah

Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama,

peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan

khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

7. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama ba ik yang senantiasa harus

dijaga dan dipertahankan dengan sebaik -baiknya oleh hakim dalam

menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat

pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau
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keseluruhan proses pengambilan putusan yang bukan saja berlandaskan

peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan

dalam masyarakat.

8. Keluhuran Martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri

yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi har us dijaga dan

dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi

pekerti luhur.

9. Perilaku Hakim adalah segala perbuatan hakim baik di dalam maupun di

luar kedinasan.

10.Hari adalah hari kerja.

2.  Ketentuan Pasal 13  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

a. mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan

persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh

Presiden;

b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhu ran martabat, serta

perilaku hakim.

3.  Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dalam  melaksanakan  wewenang sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal

13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

a. melakukan pendaftaran calon  hakim agung;

b. melakukan seleksi calon hakim agung;

c. menetapkan calon hakim agung;
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(2) Komisi Yudisial mengusulkan pengangkatan hakim agung sesuai dengan

Undang-Undang;

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial

menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai adanya

kebutuhan hakim agung.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi calon hakim agung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Komisi

Yudisial.

4.  Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Dalam hal adanya kebutuhan hakim agung sebagaimana dimaksud

dalam pasal 14 ayat (3), Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran

calon hakim agung selama 14 hari.

(2) Komisi Yudisial menerima pengajuan calon hakim agung dari

masyarakat, pemerintah dan Mahkamah Agung.

5.  Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1). Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan

kepribadian calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan

administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan

(2). Komisi Yudisial mewajibkan calon Hakim Agung menyusun karya ilmiah

dengan topik yang telah ditentukan.
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(3). Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah diterima

Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari

sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan.

(4). Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara

terbuka dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

(5). Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung

sejak seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Komisi

Yudisial menetapkan dan mengajukan 2 (dua) orang nama calon Hakim

Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung,

dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

6.  Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasan untuk menjaga kehormatan, keluhuran

martabat, serta perilaku hakim;

b. memberikan sanksi dan penghargaan dalam rangka menegakk an

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Komisi Yudisial memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran

kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, baik atas dasar

pengaduan masyarakat maupun hasil temuan Komisi Yudisial.
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7.  Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 20A,

Pasal 20B dan Pasal 20C, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20 A

(1) Kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana

dimaksud dalam pasal 20 meliputi:

a. Menghormati pihak yang berperkara;

b. Menghormati proses peradilan;

c. Menghormati putusan pengadilan;

d. Menghormati asas praduga tak bersalah;

e. Melaksanakan pengadilan secara tepat;

f. Berlaku sopan dan tidak tercela;

g. Berlaku adil dan jujur;

h. Berlaku profesional;

i. Bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif

maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam

kemandirian hakim;

j. Tidak mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses

pengadilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang

dan tugas yudisial;

k. Tidak memberikan komentar dan atau pendapat, baik secara lisan

maupun tertulis mengenai hal-hal yang berpotensi menimbulkan

perkara; dan

l. Menghormati dan melaksanakan kode etik dan/atau pedoman

perilaku hakim dan sumpah jabatan;

m. Tidak memangku jabatan rangkap;

n. Tidak bekerja sebagaimana layaknya advokat;
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o. Tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan konflik

kepentingan;

p. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus dari partai politik; dan

q. Tidak bersikap yang menimbulkan kesan, berpihak kepada salah satu

pihak yang berperkara.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

di atas diberikan peringatan tertulis oleh Komisi Yudisial.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana pada ayat (2) tidak diindahkan dalam

waktu 3 (tiga) bulan akan diberhentikan sementara sebagai hakim oleh

Komisi Yudisial.

(4) Hakim yang diberikan peringatan tertulis oleh Komisi Yudisial tidak boleh

dipromosikan selama 2 (dua) tahun ke depan.

Pasal 20 B

(1) Hakim diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila

menerima atau memberi suap atau melakukan tindak pidana korupsi atau

tindak pidana berat lainnya atau tidak lagi memenuhi persyaratan

sebagai hakim.

(2) Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, ditetapk an dalam

jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima

usul Komisi Yudisial.

Pasal 20 C

Ketentuan lebih lanjut mengenai peringatan tertulis, pemberhentian

sementara dan usul pemberhentian kepada Presiden diatur dengan Peraturan

Komisi Yudisial.
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8.  Ketentuan Pasal 21 dihapus.

9.  Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat:

a. menerima laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran

atas kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;

b. melakukan pengamatan, pemantauan dan penilaian terhadap

kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim baik di dalam

maupun di luar tugas kedinasan;

c. mencari, mengumpulkan informasi, dan menemukan dugaan

pelanggaran kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;

d. menelaah putusan hakim untuk mengetahui ada tidaknya

pelanggaran atas kehormatan, keluhuran martabat serta per ilaku

hakim.

(2) Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung atau

Mahkamah Konstitusi dalam upaya menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim;

(3) Komisi Yudisial memberitahukan kepada Mahkamah Agung atau

Mahkamah Konstitusi, atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Komisi Yudisial wajib menaati norma dan peraturan perundang -

undangan.

(5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh

mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara;
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(6) Pimpinan badan peradilan dan/atau hakim wajib memberikan

keterangan dan/atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial dalam

rangka pengawasan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung

sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.

(7) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi,

pimpinan badan peradilan dan/atau hakim yang bersangkutan dikenakan

peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 A ayat (2).

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Komisi

Yudisial.

10. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 22A

dan Pasal 22B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

huruf b, Komisi Yudisial:

a. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar

kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim untuk

kepentingan pemeriksaan;

b. memeriksa dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 22

huruf b maupun pasal 22 huruf d;

c. mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada huruf b.

Pasal 22B

(1) Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial dilakukan secara tertutup meliputi:

a. pemeriksaan terhadap materi pelanggaran aturan perilaku;
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b. pemeriksaan bukti-bukti pelanggaran aturan perilaku;

c. pembelaan.

(2) Dalam setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani

oleh pimpinan Komisi Yudisial.

(3) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan oleh

hakim yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling

lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemanggilan secara

patut oleh Komisi Yudisial.

(4) Tata cara pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Komisi Yudisial.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Putusan atas dugaan pelanggaran aturan kehormatan, keluhuran

martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (1) dan Pasal 22A huruf c menyatakan:

a. terbukti; atau

b. tidak terbukti.

(2) Dalam hal pelanggaran aturan kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilaku hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, putusan dalam bentuk:

a. peringatan tertulis;

b. pemberhentian sementara; atau

c. pemberhentian.

(3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b

bersifat mengikat dan dilaksanakan oleh Komisi Yudisial yang
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tindasannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan

Mahkamah Agung atau Mahkamah Kontitusi.

(4) Putusan sebagaimana dimaksud pada aya t (2) huruf c dilaksanakan

oleh Presiden berdasarkan usulan Komisi Yudisial yang tindasannya

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung

atau Mahkamah Konstitusi.

12. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A

yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23 A

(1) Komisi Yudisial berwenang untuk melakukan penyelidikan atas dugaan

pelanggaran kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

(2) Dalam hal penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim

yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 20 A ayat (2), ayat (3) dan pasal 20 B.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Komisi Yudisial dapat memberikan penghargaan kepada hakim atas

prestasi luar biasa dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagai

hakim.

(2) Ketentuan mengenai kriteria pemberian penghargaan diatur dengan

peraturan Komisi Yudisial.
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14. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A

yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 A

(1) Ketentuan Pedoman etika dan perilaku Hakim dibuat dengan Peraturan

Komisi Yudisial dengan memperhatikan masukan dari Mahkamah

Agung dan Mahkamah Konsitusi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Komisi Yudisial.

15. Ketentuan pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak

dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden dengan persetujuan

DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan:

a. melanggar sumpah jabatan;

b. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tinda k pidana kejahatan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap;

c. melakukan perbuatan tercela;

d. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas

pekerjaannya; atau

e. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaim ana dimaksud dalam

Pasal 31.

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan
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setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk

membela diri di hadapan Dewan Kehormat an Komisi Yudisial.

16. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IV A, yang

berbunyi sebagai berikut:

BAB IV A

Dewan Kehormatan

Komisi Yudisial

17. Diantara pasal 37 dan pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasa l 37A,

yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37 A

(1) Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku

anggota Komisi Yudisial dibentuk Dewan Kehormatan.

(2) Dewan Kehormatan Komisi Yudisial terdiri atas 5 (lima) orang dengan

komposisi dua anggota Komisi Yudisial, satu orang Tokoh Masyarakat,

satu orang akademisi, dan satu orang praktisi hukum.

(3) Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat ad hoc;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kehormatan diatur dengan

peraturan Komisi Yudisial.

Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang -

undangan yang berkaitan dengan wewenang Komisi Yudisial dinyatakan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang -Undang ini.

Agar setiap orang mengetahuin ya, memerintahkan pengundangan Undang -

Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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Disahkan di Jakarta

pada tanggal ......

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOESILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ........

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
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PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG KOMISI YUDISIAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandi ri, berwenang mengusulkan

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang pengawasan dalam

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilaku hakim. Wewenang pengawasan tersebut berdasarkan Pasal 24B ayat (1)

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diwujudkan

sebagai  wewenang pengawasan Komisi Yudisial adalah terhadap seluruh hakim,

baik pengawasan dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat,

serta perilaku hakim (pengawasan yang bersifat preventif ) maupun pengawasan

dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku

hakim (pengawasan yang bersifat represif).

Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B  Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan

penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga membawa

konsekuensi perlunya pembentukan atau perubahan seluruh peraturan

perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman. Pembentukan atau

perubahan peraturan perundang -undangan tersebut perlu dilakukan untuk
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mengharmonisasikan peraturan perundangan -undangan di bidang kekuasaan

kehakiman agar dapat  mendorong proses dan akselerasi reformasi peradilan.

Dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci mengenai wewenang dan tugas

Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan eksternal terhadap seluruh

hakim dalam rangka menjaga dan mengakkan kehormatan dan keluhuran

martabat, serta perilaku hakim.

Sejalan dengan harmonisasi peraturan perundang -undangan di bidang

kekuasaan kehakiman tersebut,  pengaturan, mekanisme, dan efektivitas

pengawasan terhadap seluruh hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman oleh

Komisi Yudisial perlu terus -menerus dilakukan. Ini penting agar proses dan

akselerasi reformasi peradilan dalam rangka pelaksanaan  k ekuasaan kehakiman

yang merdeka, dan bertanggung jawab tersebut dapat diwujudkan, dan berbagai

penyalahgunaan wewenang yang menjurus kepada praktik korupsi, kolusi, dan

nepotisme saat ini harus diberantas karena  telah merusak seluruh sendi

peradilan yang menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi masyarakat dan

pencari keadilan. Terjadinya penguatan dan peningkatan praktik penyalahgunaan

wewenang yang menjurus kepada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme  di

badan peradilan tersebut di atas merupakan cerm inan dari lemahnya

kepemimpinan dan manajemen badan peradilan, rendahnya integritas moral

hakim dan pejabat badan peradilan lain, dan putusan yang dinilai bertentangan

dengan rasa keadilan masyarakat.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan seleksi dalam ketentuan ini meliputi

penelitian administrasi, pengumuman untuk mendapatkan

masukan masyarakat terhadap pribadi dan tingkah laku calon,

rekomendasi dari Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang

Undang  Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas

Tindak Pidana Korupsi.

Huruf c

Cukup jelas.



Draft Versi KY 20

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
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Angka 6

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 20A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.



Draft Versi KY 22

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan jabatan rangkap dalam ketentuan ini

adalah jabatan di lingkungan pemerintahan dan perusahaan

swasta.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Draft Versi KY 23

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20C

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.
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Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22A

Cukup jelas.

Pasal 22B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 23A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 25 A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 33

Ayat (1)



Draft Versi KY 26

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 16

BAB IVA

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 37A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK  INDONESIA NOMOR.....


