Kuliah Umum Komisi Yudisial (KY) di FH UMA

Fakultas Hukum Universitas Medan Area mengadakan kuliah umum dengan narasumber Drs. H.
Maradaman Harahap S.H., M.H yang merupakan Wakil Ketua Komisi Yudisial RI, adapun tema
dari kuliah umum tersebut adalah “Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Peradilan Yang
Bersih di Indonesia”.
Kuliah umum ini dibuka oleh Rektor UMA Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng M.Sc, kata
sambutan oleh Dekan FH UMA Dr Rizkan Zulyadi S.H M.H, dan dihadiri oleh WR III Muazzul
S.H M.Hum, Wakil Dekan Fakultas Hukum Ridho Mubarak, S.H M.H, juga dihadiri para Dosen
dan Mahasiswa Fakultas Hukum UMA.

Kunjungan Wakil Ketua Yudisial ini disambut antusias oleh para Dosen dan Mahasiswa Fakultas
Hukum UMA. “Dahulu saya adalah orang yang pemalu berbicara di depan orang banyak, namun
saya tidak menyangka berada di posisi ini, tetapi itulah dinamika hidup”, ungkap Maradaman
Harahap sebelum memasuki materi.

Komisi Yudisial terdiri dari 7 orang yaitu : 2 orang mantan hakim, 2 orang akademisi, 2 orang
praktisi dan 1 orang yang mewakili rakyat. Pada kuliah umum tersebut beliau menjelaskan
terbentuknya komisi yudisial, struktur organisasi, wewenang, ciri-ciri peradilan bersih hingga
tantangan Komisi Yudisial untuk mewujudkan peradilan yang bersih di Indonesia yang sangat
besar.
Beberapa upaya yang dilakukan Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan yang bersih yaitu
: pengawasan perilaku hakim, pengawasan eksternal, penegakan kode etik dan pedoman perilaku
hakim dan upaya – upaya lainnya demi menciptakan peradilan yang bersih di negara Indonesia
juga bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim.
Dalam sesi tanya jawab, para mahasiswa hukum silih berganti mengajukan berbagai pertanyaan,
yang salah satunya bertanya bagaimana agar generasi muda milenial menghindari berita hoax
yang banyak beredar di media sosial, “jadikan sebagai tontonan jangan sebagai tuntunan, dalam
Al-qur’an ada kata fatabayyanu yang artinya tabayyun atau mengetahui dari mana berita tersebut
? benar atau tidak ? ” ujar Maradaman Harahap.
“Anak – anak sekalian cukup aktif , mudah-mudahan kedepannya tidak hanya aktif di kelas ini
tetapi juga dalam perkuliahan dan jangan menganggap remeh terhadap suatu hal agar dapat
bermanfaat bagi negara ini” ujar Wakil Ketua KY itu pada closing statement.
Sebelumnya, Dekan FH UMA Rizkan Zulyadi di dalam sambutannya berharap agar acara ini
tidaklah sampai disini saja, dan dengan kuliah umum ini bisa dijadikan sebuah ikatan kerja sama
antara UMA dan KY juga dengan kuliah umum ini dapat menumbuhkan sebuah benih kebaikan
dan mampu menambah kebaikan yang lainnya.

