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ABSTRAK 

 

 Tugas dan wewenang hakim sebagai seorang penegak hukum adalah mengadili 

perkara yang diajukan kepadanya. Seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil 

putusan berdasarkan rasa keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1. 

Bagaimana pengaturan tentang fungsi dan peran Hakim sebagai penegak hukum 

berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. 

Bagaimanakah pelaksanaan dari fungsi dan peran Hakim sebagai penegak hukum 

berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1.Untuk mengetahui pengaturan 

tentang fungsi dan peran Hakim sebagai penegak hukum berdasarkan Undang Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Untuk mengetahui  

pelaksanaan dari fungsi dan peran Hakim sebagai penegak hukum berdasarkan Undang 

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis 

normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, 

buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini. 

Eksistensi Keadilan memerlukan peranan Hakim dalam penerapannya. 

Konkretisasi keadilan hanya mungkin bilamana Hakim memahami kenyataan sosial yang 

terjadi di masyarakat. Oleh karena itu hakim dalam menjalankan tugasnya untuk 

menegakan hukum maka ia dituntut harus dengan tugas dan fungsinya dengan Undang -

Undang  Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 

Penegakan hukum di Indonesia saat ini, dinilai tidak mencerminkan keadilan dan tidak 

berpihak pada masyarakat luas. Sorotan tajam ditujukan kepada aparat penegak hukum, 

yaitu adanya oknum polisi, jaksa, hakim serta advokat, yang dipersalahkan sebagai 

penyebab merosotnya kewibawaan hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai salah 

satu pedoman hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan, tidak 

mungkin dapat mencakup segala segi kehidupan masyarakat dengan lengkap dan jelas 

karena begitu luas dan banyaknya serta senantiasa berubah. Oleh karena itu, seorang 

penegak hukum dalam hal ini hakim berperan penting dalam penegakan hukum di 

pengadilan yang dituntut untuk dapat melakukan berbagai upaya untuk menggali dan 

menemukan hukum seperti yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

 
 

  

 

 

 

 

 

 


