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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta 

semua peradilan yang ada di bawahnya. Tugas utama Peradilan Tingkat pertama 

adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang 

diajukan kepadanya sesuai kewenangan. Melaksanakan tugas-tugas kenegaraan 

lainnya- adalang manifestasi dari tugas. Jika ini dipahamai secara baik dan benar, 

maka sejatinya pelaksanaan tugas-tugas kedinasan hendaknya dipahami sebagai 

sebuah kebutuhan. Jika sudah menjadi kebutuhan, maka seberat apapun pekerjaan 

itu, akan diupayakan penyelesaiannya. Aparat peradilan tingkat pertama juga 

berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada pencari keadilan. 

   Pengertian hakim berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Hakim pada Mahkamah 

Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan 

khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 

Tugas dan wewenang hakim sebagai seorang penegak hukum adalah mengadili 

perkara yang diajukan kepadanya. Seorang hakim dituntut untuk bertindak 

mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika 

hakim melanggar kode etika, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja 
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profesional dengan peraturan yang lengkap, maka semuanya tidak akan berjalan 

dengan semestinya. 

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang 

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, untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. 

 Apabila mengacu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup 

usaha penye Hukum modern adalah hukum yang memiliki tipe khusus, dan mulai 

muncul sekitar abad ke 18/19. Hukum menjadi dunia esoterik, yaitu hanya bisa 

dimasuki oleh orang-orang yang telah menjalani pendidikan khusu. Materi hukom 

dirumuskan secara terukur dan formal, dan tidak semua orang dapat menjali 

operator hukum. 

Kita semakin kurang melihat proses hukum sebagai pergulatan manusia untuk 

memperoleh keadilan. Out put berupa putusan (vonnis) sangat dipengaruhi oleh 

sistem dan kemampuan para pihak membuktikan. Hukumlah yang menentukan 

kapan seseorang itu ada penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. 
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 Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman:Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan 

hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.Segala campur tangan 

dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, 

kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Setiap orang yang dengan sengaja 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hukum modern adalah hukum yang memiliki tipe khusus, dan mulai muncul 

sekitar abad ke 18/19. Hukum menjadi dunia esoterik, yaitu hanya bisa dimasuki 

oleh orang-orang yang telah menjalani pendidikan khusu. Materi hukom 

dirumuskan secara terukur dan formal, dan tidak semua orang dapat menjali 

operator hukum. 

Kita semakin kurang melihat proses hukum sebagai pergulatan manusia untuk 

memperoleh keadilan. Out put berupa putusan (vonnis) sangat dipengaruhi oleh 

sistem dan kemampuan para pihak membuktikan. Hukumlah yang menentukan 

kapan seseorang itu ada. 

Hukum yang terekam dalam peraturan-peraturan tertulis maupun yang 

merupakan kaidah hukum. Sesuatu yang abstrak dan berlaku umum. 

Pengadilan melalui putusan-putusan hakim memfisualisasikan asas-asas yang 

abstrak menjadi kaidah hukum konkrit. 

Hakim akan mencari ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa 

hukum yang bersangkutan. Hakim melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti 
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dalam mendapatkan kepastian peristIwa tersebut dikualifisir termasuk dalam 

hubungan. 

Eksistensi Keadilan memerlukan peranan Hakim dalam penerapannya. 

Konkretisasi keadilan hanya mungkin bila oleh karena itu hakim dalam 

menjalankan tugasnya untuk menegakan hukum maka ia dituntut harus sesuai 

dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang -Undang  Nomor 48 Tahun 

2009 tentang kekuasaan kehakiman. 

Berdasarkan  uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan suatu 

penelitian yang berjudul Peran dan fungsi Hakim sebagai penegak hukum  

berdasarkan undang undang  nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian di atas, dapat dikemukakan yang menjadi 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? 

C. Tujuan penelitian   

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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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 

D. Manfaat penelitian 

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dan pemahaman  

terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang fungsi dan peran 

Hakim sebagai penegak hukum  berdasarkan Undang Undang Nomor 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat 

bahwa Undang – undang mengatur tentang fungsi dan peran Hakim sebagai 

penegak hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


